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1. A RAZÃO DO APELO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

A chamada sociedade da informação trouxe uma pletora insuspeitada de
novos meios de comunicação. Por via destes, as possibilidades de expressão mul-
tiplicam-se. Não é assim despropositado afirmar-se que os novos meios servem
a liberdade de expressão (1).

Pode porém observar-se que esse resultado é indirecto — criam meios de
expressão, não a liberdade.

Talvez a forma menos indirecta de favorecimento esteja na possibilidade fác-
tica de fugir facilmente às censuras, directas ou indirectas, pela ubiquidade de
que se goza na Internete.

Mas neste quadro há também sombras. São predominantemente também
indirectas, mas não deixam de ser altamente significativas.

Assim, há muitos modos, subtis ou nem tanto, de apropriação da rede.
A multiplicação da informação esconde o fenómeno oposto, que também se

verifica — a redução da informação, pelo estreitamento de espaços alternativos
a informação massificada.

Os instrumentos de busca podem ser direccionados para privilegiar certas fon-
tes e excluir outras.

E há tantos modos mais, muitos encapotados, de privar o internauta do ali-
mento de que carece para o exercício em bons termos da liberdade de expressão.

Não nos cabe examinar esta problemática em geral. Vamo-nos concentrar
na Propriedade Intelectual, porque é o tema deste estudo; e particularmente no
Direito de Autor e Direitos Conexos, porque é a propósito destes que a proble-
mática da incidência sobre a liberdade de expressão tem sido sobretudo susci-
tada, com razão.

A própria colocação da questão traz ao nosso meio um elemento de estra-
nheza. A liberdade de expressão surge como algo demasiado longínquo para ter
uma incidência significativa. Muito mais verosímil pareceria perguntar pela
incidência da liberdade de informação ou da da liberdade de acesso aos sítios na
Internet. Como explicar então que seja a liberdade de expressão que se recorra
crescentemente (2)?

J. OLIVEIRA ASCENSÃO

(1) Esses meios favorecem a manifestação da liberdade de expressão:
— permitindo a comunicação instantânea
— direccionando comunicações a grupos
— dando a infra-estrutura de núcleos de conversa
— possibilitando o funcionamento de blogues
— e de muitas maneiras mais.
(2) Ao ponto de o recente Congresso da Associação Literária e Artística Internacional

(ALAI), realizado em Barcelona em Junho de 2006, ter por tema justamente O Direito de Autor
e a Liberdade de Expressão.
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A razão é dupla. Por um lado, usa-se com frequência “liberdade de expres-
são” em sentido lato, de modo a abranger também a liberdade de informação e
a liberdade de acesso (agora referida particularmente ao acesso aos conteúdos
constantes da Internete).

Por outro lado, esta ampliação do sentido da expressão tem uma explicação
precisa.

A lei norte-americana teve uma incidência muito grande no desenvolvi-
mento do Direito de Autor, que se acentuou com a hegemonia progressiva que
este país foi alcançando.

A Constituição norte-americana foi a primeira a prever o direito de autor.
O art. 11 secção 8 cl. 8 “Autoriza o Congresso… a promover o progresso da ciên-
cia e as artes úteis, assegurando por um tempo limitado aos autores e invento-
res o direito exclusivo aos seus escritos e descobertas” (3).

A Constituição não contemplava no texto inicial a liberdade de expressão.
Esta foi objecto da 1.ª emenda à Constituição. Ganhou grande relevo porque é
o único direito fundamental que tem nível constitucional. Por isso a elaboração
deste direito extravasou em relação ao entendimento europeu, fazendo-o abran-
ger outros domínios que na Europa não são nele compreendidos (4).

A influência dos Estados Unidos fez com que a Europa fosse progressiva-
mente acolhendo a colocação norte-americana. É por isso que hoje também se
discute entre nós o significado da liberdade de expressão para o direito de autor,
neste sentido alargado.

2. A INTERACÇÃO DOS INSTITUTOS JURÍDICOS

A estranheza desta problemática para o europeu comum continua não obs-
tante a ser um facto. Ele interrogar-se-á: é sequer admissível que se conceba um
conflito entre direito de autor e liberdade de expressão? As restantes pessoas não
continuam a ser livres na sua expressão, haja ou não direito de autor?

Colocada a questão nestes termos dilemáticos, a resposta não pode deixar
de ser a de que o direito de autor é realmente um obstáculo à liberdade de
expressão.

Na medida em que pelo direito de autor certas zonas ficam reservadas ao
autor, a liberdade de expressão fica restringida, quanto mais não seja por a

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO

(3) “Discoveries” Trecho que por sua vez vai buscar as suas raízes ao Estatuto da Rai-
nha Ana de 1710.

(4) Por outro lado, o direito de autor, embora previsto na Constituição, não é considerado
direito fundamental, porque não é apresentado como tal, mas como uma simples autorização ao
Congresso para legislar.
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expressão nesse domínio passar a ficar dependente dum consentimento alheio. Isto
é muito claro se tivermos presente a expressão freedom of speech da primeira
emenda a Constituição norte-americana: o discurso já não fica tão livre como era
primeiro.

Avançando mais, o direito de autor surge como uma excepção à originária
liberdade de expressão. O que era livre passa a estar atribuído em exclusivo, res-
tringindo o âmbito do direito fundamental.

Fala-se com frequência, a propósito dos limites do direito de autor, em
excepções. Não se repara porém que o direito de autor é ele próprio excepcio-
nal, porque restringe a liberdade de expressão e outras liberdades fundamentais.

Porém, se tudo se esgotasse no relacionamento abstracto destes dois insti-
tutos, a questão continuaria sem ter razão de ser.

Excepções à liberdade de expressão, são muitas. Os vários direitos não sur-
gem como fortalezas fechadas uns perante os outros, aglutinam-se num sistema
coerente. Todas as normas proibitivas de afirmações ou atitudes que firam os
outros ou o interesse geral são excepções à liberdade de expressão — a proibi-
ção de atingir a honra alheia, por exemplo.

O direito de autor restringe a liberdade de expressão, mas isso é aceitável
por todos. E é aceitável até por expressa previsão constitucional, a da “protec-
ção legal dos direitos de autor” (art. 42/2). Deste trecho, quaisquer que sejam
os seus méritos, resulta a garantia institucional do Direito de Autor, portanto do
Direito de Autor como instituto jurídico (5).

Se há assim um instituto constitucionalmente ancorado que justifica a res-
trição, o que poderá revelar-se afinal problemático?

As dificuldades surgem quando a relação entre os dois direitos se dete-
riora, ao ponto de quebrar o equilíbrio razoável conforme aos objectivos pros-
seguidos por cada sector.

A preocupação desencadeou-se em consequência da legislação comunitária
no domínio autoral. Conduziu a um empolamento unilateral deste, sem aten-
der a outros objectivos. nomeadamente culturais. Cumulou com a Directriz
n.º 2001/29. de 22 de Maio, sobre o direito de autor e os direitos conexos na
sociedade da informação. Esta impôs um elenco taxativo de “limites e excep-
ções” que não atende às necessidades próprias da sociedade da informação, por
quase não criar restrições adequadas a esta; e que além disso elimina no digi-

J. OLIVEIRA ASCENSÃO

(5) Pode-se invocar também neste sentido a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
que no seu art. 27/2 assegura que “todos têm direito à protecção dos interesses morais e materiais
ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria”. Mas a verdade é que
se não fala de direito de autor mas na protecção dos interesses materiais, e esta pode obter-se por
outros meios, que não sejam a atribuição do direito exclusivo.
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tal a maior parte dos limites até então admitidos, com a disciplina trazida à
protecção dos dispositivos tecnológicos de protecção dos sítios na Internete.

É uma constante histórica que, se os limites intrínsecos faltam, os limites
extrínsecos intervêm. Se o Direito de Autor deixa de compreender ele próprio
os limites adequados, a falta é suprida pelo recurso aos outros institutos que
com o Direito de Autor convivem e que limitam estes direitos pela genérica
interacção dos institutos jurídicos entre si. O Direito de Autor não escapa a esta
interacção, como não escapa nenhum outro: visioná-lo como uma cidadela auto-
suficiente é primário. O Direito de Autor sofre a influência, antes de mais, dos
institutos constitucionalmente consagrados. E desde logo dos direitos funda-
mentais, cujo papel fomentador de desenvolvimentos normativos é incessante e
tanto tocam esta matéria.

Entre os direitos fundamentais sobressai a liberdade de expressão. Esta
tem pois título privilegiado para actuar no domínio reservado do direito de autor.

A solução do confronto só pode resultar de um trabalho delicado de con-
ciliação e demarcação do que é abrangido por cada instituto.

3. ANÁLISE DE HIPÓTESES TÓPICAS

Como pode concretamente a liberdade de expressão influênciar o direito
de autor?

De muitas maneiras, na realidade. Vamos ilustrar a afirmação com algumas
incidências significativas.

A primeira é fundamental. É a liberdade de expressão que justifica a esco-
lha do objecto do direito exclusivo.

Afirma-se que o Direito de Autor se justifica pela criatividade. Mas se é
assim, porque não são antes de mais protegidas as ideias? Porque é que o pen-
samento de personalidades espantosas que mudam o curso da civilização está à
disposição de todos e é pelo contrário protegida uma canção pimba?

Há uma opção da ordem jurídica, que se baseia no interesse geral. A ideia
tem de permanecer livre, porque assim o exige o diálogo social. Nenhum
debate seria possível se as ideias estivessem apropriadas. O direito de autor recai
então apenas sobre a forma ou expressão, portanto sobre aspectos que se con-
sideram menos vitais e suportam o exclusivo lançado sobre eles por tempo
limitado.

Na base desta opção, como na base de todo o direito, só pode estar o inte-
resse social ou colectivo. Quando o autor é recompensado, protege-se o seu inte-
resse individual porque isso satisfaz um interesse social. Mas essa protecção res-
tringe-se à expressão, e não à ideia ou a outras representações abstractas, como
processos, métodos, estilos e assim por diante.

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO
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A Constituição norte-americana é exemplar neste sentido. Acentua que a
protecção atribuída o é “por tempo limitado”. Mas acrescenta ainda: “to promote
the progress of science and the useful arts”. Há assim uma finalidade de
interesse social a justificar desde o início o exclusivo de que os autores e inven-
tores beneficiam.

A. Na progressão desta ideia, temos que mesmo a tutela pelo Direito Auto-
ral, uma vez admitida, é sempre demarcada pelo princípio que os alemães expri-
mem por Freihaltsbedürfnis — a necessidade de manter livre, a disposição de
todos. Tem de ser mantido livre o que é indispensável ao diálogo social.

Isto significa que é a função social que continua a comandar todo o processo
de interpretação, fixação dos limites e aplicação do direito de autor.

Podemos ilustrar com um exemplo tirado da Propriedade Industrial.
Por que é que as formas funcionais não podem ser protegidas por um dese-

nho ou modelo industrial nem, sobretudo, apropriadas sob o tipo da marca?
Porque semelhante admissão entravaria todo o progresso social. É neces-

sário dar um espaço de liberdade em que as actividades técnicas se possam
desenvolver. Uma marca tridimensional que correspondesse à forma necessária
dum produto, por exemplo, entravaria de modo tendencialmente perpétuo todo
o aproveitamento possível desse produto.

No campo do Direito há que fazer uma selecção cuidadosa entre as activi-
dades reservadas e as que devem permanecer livres.

B. Outro aspecto tem sido desenvolvido pela jurisprudência norte-americana
— que revela neste domínio uma sensibilidade frequentemente maior ao interesse
social que a europeia. Embora seja uma ocorrência rara, os tribunais determi-
naram que, quando uma ideia só pode ser expressa por uma maneira, ou por muito
poucas maneiras, a ideia e a expressão fundem-se e a expressão não é pro-
tegida (6).

4. A LIBERDADE DE REFERÊNCIAS E A DURAÇÃO

C. Outra decorrência fundamental da liberdade de expressão encontra-se na
liberdade de referências.

A mera referência a facto, entidade ou direito alheio deve ser sempre livre,
salvo se o enquadramento em que for feita implicar uma conduta proibida.

No Direito Industrial isto tem aplicações muito significativas. Havia uma
tendência antiga de proibir referências a empresas ou marcas alheias, conside-

J. OLIVEIRA ASCENSÃO

(6) Cfr. Jean Besek/Leah Laben, no Relatório nacional apresentado no referido Congresso
da ALAI (2006), n.º 3, citando Ets-Hokin v. Skyy Spirits, 225 F. 3d 1068, 1082 (9th Cir 2000).
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rando-as concorrência desleal ou violação da marca. Isso está hoje ultrapas-
sado, quanto mais não seja pela admissão da publicidade comparativa. A mera
referência é coberta pela liberdade de expressão.

Num caso que foi noticiado recentemente em Portugal, um autor registou uma
obra ou o seu título como marca, para assim evitar a crítica de plágio da obra.
Qualquer que fosse a valia de semelhante registo, dele nunca se poderia tirar a
consequência da proibição de referências, mesmo para efeitos de crítica desfa-
vorável, porque essa estaria ao abrigo da liberdade de expressão.

No domínio do Direito da Internete, há uma aplicação importante no que res-
peita a liberdade de referências em linha. Não só a citação de sítios alheios como
o estabelecimento de hipernexos (links) para outros sítios são livres. A liberdade
de expressão assegura a licitude do processo (7).

D. O direito de citação representa o ponto máximo, porque permite a uti-
lização do próprio conteúdo. A sua importância provém justamente de representar
uma exigência absoluta da liberdade de expressão, por ser indispensável para o
diálogo social.

E. A liberdade de expressão tem ainda repercussão sobre a duração dos
direitos exclusivos.

Vamos deixar de parte, para ocultar a vergonha nacional, os sistemas de per-
petuidade, como o que vigorou em Portugal de 1927 a 1966. O exclusivo outor-
gado a obras literárias ou artísticas ou inovações industriais é, por imposição do
interesse da comunidade na liberdade de utilização, um exclusivo por tempo
limitado. O referido art. 1 secção 8 cl. 8 da constituição norte-americana logo
atribui direitos exclusivos aos autores e inventores “por tempo limitado”.

Qual é esse tempo limitado, é algo que depende da realidade técnica e do
circunstancialismo geral. Não deixa de ser porém surpreendente que nesta era
de aceleração dos contactos sociais e das mutações históricas a duração do
direito de autor e dos direitos conexos sofra aumentos sucessivos, fixando-se na
Comunidade Europeia no prazo básico de 70 anos post mortem auctoris. Perante
essa extensão desmedida — que leva a que obras da juventude dum autor pos-
sam ser reservadas durante mais de 150 anos — há que perguntar se isso não
colide com a liberdade de expressão. Volta aqui a ser relevante o princípio
que o Direito de Autor representa uma excepção à liberdade de expressão.

De novo, uma situação norte-americana recente ajuda-nos a equacionar o pro-
blema.

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO

(7) Tecnicamente, o estabelecimento do hipernexo utiliza apenas a finalidade com que o con-
teúdo do sítio alheio foi colocado à disposição do público, propiciando um atalho para o acesso
genericamente possibilitado: cfr. o nosso A liberdade de referências em linha e os seus limites,
in Rev. Ordem Advogados, ano 61-II, Abr/01, 499-528; in Rev. Fac. Dir. Lisboa, XLII (2001), n.º 1,
7-27; e na Revista Forense (Rio de Janeiro), ano 97, vol. 358, Nov-Dez/2001, 59-74.
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Os desenhos da Disney e outras obras do início do séc. XX estavam para
cair no domínio público. O Congresso deliberou então a prorrogação de todos
os prazos de protecção por 20 anos. As obras feitas por encomenda passaram
a ser protegidas por 95 anos desde a publicação ou por 120 após a criação,
consoante o prazo que se vencesse primeiro.

A prorrogação foi contestada, com relevo para a campanha que Lessig
moveu, e subiu ao Tribunal Supremo. Este, por 7 votos contra 2, considerou que
nada havia de incorrecto, baseando-se essencialmente na razão formal que a
Constituição atribuía ao Congresso deliberar sobre a matéria, pelo que o Tribu-
nal não teria que se pronunciar sobre a duração que aquele considerasse adequada.

Foi uma grande vitória do rato Mickey. O Tribunal Supremo absteve-se de
considerar que durações de 95 ou 120 anos para obras de encomenda não cor-
respondiam ao tempo limitado que a Constituição permitia para os exclusivos.
Abriu assim a porta para que decorridos esses 20 anos haja nova prorrogação,
assim se estabelecendo mansamente a perpetuidade em benefício das empresas
de copyright.

Aqui há uma afronta real à liberdade de expressão. A excepção que é
representada pelos direitos intelectuais exige uma conciliação com a desejável
queda final no domínio público. Tem de haver uma razoabilidade no prazo, de
maneira a permitir a vantagem do autor com o mínimo de sacrifício do interesse
colectivo. Um prazo desta ordem é desproporcionado, furtando à comunidade
o livre gozo de bens que constituem já representações colectivas, sem nenhuma
justificação que não seja o lucro das empresas de copyright. A extensão operada
fere a liberdade de expressão.

5. O DIREITO DE AUTOR COMO INSTRUMENTO DA LIBER-
DADE DE EXPRESSÃO?

As ilustrações tópicas realizadas permitem-nos já uma primeira consolida-
ção dos resultados.

Meditando na incidência da liberdade de expressão sobre o direito de autor,
podemos falar de uma incidência positiva e outra negativa. A liberdade de
expressão pode ser invocada: — como fundamento do direito de autor — como
limite do direito de autor

No tocante ao primeiro vector, o apoio ir-se-ia buscar a própria previsão cons-
titucional da liberdade de expressão, nos países em que esta se consagra como
direito fundamental. Observar-se-ia que o direito de autor protege justamente a
expressão, que é o objecto dessa liberdade.

Há porém aqui uma ambiguidade que é necessário denunciar. Usa-se
expressão em sentidos diferentes. No direito de autor o que está em causa

J. OLIVEIRA ASCENSÃO
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é a manifestação exterior, a forma por oposição à ideia. Mas à liberdade
de expressão interessa justamente o direito de livremente exteriorizar o pensa-
mento. Este sentido diferenciado resulta muito claramente do termo alemão,
Meinungsäusserung.

Uma vez afastada esta vizinhança meramente terminológica, a fundamentação
positiva passa a ser mais difícil. A expressão do pensamento pode fazer-se
com igual liberdade, haja ou não direito de autor. Antes de haver direito de autor
poderia haver liberdade de expressão; e hoje, com ele ou sem ele, pode ser
livre igualmente. Os fundamentos historicamente atribuídos ao direito de autor
não incluem contribuir para a liberdade de expressão.

Todavia, fala-se no direito de autor como engine of freedom of expres-
sion (8). Terá de se usar então a referência num outro sentido.

Esse sentido consiste em acentuar uma relevância indirecta, e não já directa,
do direito de autor sobre a liberdade de expressão. O direito exclusivo daria ao
autor (tal como ao artista) a autonomia que lhe permitiria livremente criar, sem
estar sujeito a pressões exteriores.

Será nesse sentido que aponta a Constituição portuguesa? O art. 42 não se
conecta com a liberdade de expressão propriamente, mas com a liberdade de cria-
ção cultural. Esta liberdade compreenderia “o direito à invenção, produção e
divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a protecção legal dos
direitos de autor” (n.º 2).

O preceito é completamente desconjuntado: a previsão final é metida a des-
propósito, de modo que o texto não tem congruência. Mas, dizendo o que o legis-
lador não disse, haveria a ideia subjacente que o direito de autor favorece a
liberdade de criação? É difícil concluí-lo perante esta garantia institucional de
conteúdo indefinido, não se sabendo sequer se é pessoal se patrimonial (9).

Parece que mesmo a ideia de fundar o contributo do direito de autor na liber-
dade de criação por servir a independência do criador está muito longe de encon-
trar arrimo no texto constitucional (10).

Deixemos então a Constituição e coloquemos a questão em abstracto.

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO

(8) Assim faz a Supreme Court dos Estados Unidos da América: cfr. Herman Cohen Jeho-
ram, Copyright and Freedom of Expression, Abuse of Rights and Standard Chicanery: American
and Dutch Approaches, “European Intellectual Property Review” (EIPR), vol. 26 (7.VII.04), 275.

(9) É difícil admitir que seja patrimonial, quando a propriedade é garantida na Constituição
entre os direitos económicos e sociais, e não como direito, liberdade ou garantia.

(10) Muito diferente é a posição de Gomes Canotilho, Liberdade e exclusivo na Constitui-
ção, in “Estudos sobre Direitos Fundamentais”, Coimbra Editora, 2004, 217-232, mas porque
parte da afirmação que o direito de autor se inclui entre os direitos, liberdades e garantias (sem
análise textual do art. 42/2). Só considera assim os limites ao direito de autor para os restringir,
nunca encarando sequer a possibilidade de o direito de autor representar ele próprio uma restri-
ção à liberdade de expressão.

2 — F.D.U.L.
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É verdade que o direito de autor pode servir a autonomia do criador. Mas
também é verdade que na prática só a serve num número muito restrito de
casos, e então lautamente: o dos poucos autores que se conseguem impor na socie-
dade de massas. Fora disso, a contribuição do direito de autor para a autono-
mia é na imensa maioria dos casos irrelevante (11).

Sobretudo, esta influência positiva indirecta está fortemente inquinada pela
evolução que se verificou no domínio do direito de autor.

O protagonismo não é hoje do autor, mas das empresas de copyright. O prin-
cipal efeito deste ramo passou a ser a garantia do investimento: o que se passou
com os programas de computador é exemplar. O autor, titular formal, acaba
subordinado à empresa que realiza a exploração da obra. Muito poucos estão em
condições de fugir a contratos de adesão, quando não a abrir pura e simplesmente
mão da obra.

O direito de autor pode realmente servir indirectamente a liberdade de
expressão do autor, tal como a autonomia artística do intérprete. Mas na prá-
tica, cada vez menos isso acontece.

6. RESTRIÇÕES À LIBERDADE NO DIGITAL

Na outra vertente, a liberdade de expressão surge como limite extrínseco do
direito de autor.

Já vimos que a questão não se coloca com relevância enquanto há um equi-
líbrio entre os dois institutos. Veio porém a fazer-se sentir com o empolamento
progressivo do direito de autor que caracterizou as últimas quatro décadas. Teve
como instrumentos as grandes organizações internacionais e supranacionais, a
OMPI, a OMC, a Comunidade Europeia…

Havendo cada vez mais zonas reservadas, o espaço de liberdade fica peri-
gosamente restringido. Cada um, na sua identidade pessoal, pode criar. Mas é-lhe
sucessivamente vedado ou restringido o acesso a elementos que deveriam fornecer
bases para o diálogo e a intervenção.

Esta situação, de que demos já traços, agravou-se sensivelmente com a
emergência da sociedade da informação — portanto, justamente quando emer-

J. OLIVEIRA ASCENSÃO

(11) Cfr. neste sentido o excelente texto da professora americana Uma Suthersanen, Copy-
right: “Engine” or “Obstacle” of Free Speech?, apresentado nas Jornadas referidas da ALAI,
Barcelona, 2006. A autora faz uma crítica certeira das posições expressas neste sentido, concluindo
que o direito de autor só pode ter uma influência indirecta na liberdade de expressão. E termina
com uma precisão, importante perante afirmações correntes neste domínio: “Just a last note: the
US Supreme Court does not state that Copyright is the engine of Freedom of Expression, but that
it should be so. And this is our job, to keep the machine greased and the north ahead”.
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gem tecnologias que permitiriam um diálogo universal sem barreiras. O direito
tem aqui a função de estreitar as portas que a comunicação universal abriu.

É neste domínio que passamos a indicar aspectos particularmente elucida-
tivos do fenómeno.

a) Direito sui generis sobre o conteúdo das bases de dados

As bases de dados contêm a informação, que é o material sobre o qual as
liberdades de expressão e criação se podem exercer.

A informação, como tal, é livre. Qualquer um pode fazê-la sua e utilizá-la
como entender.

Ou melhor: a informação era livre. O direito sui generis abre uma brecha
profunda no princípio da liberdade da informação.

A informação passa a ser apropriada pelo “fabricante” da base de dados:
leia-se — o empresário da base. A extracção e reutilização da própria infor-
mação — não contando já com o próprio acesso à base — passam a ficar con-
dicionados.

O facto representa um gravame de peso para a criação intelectual. O pes-
quisador científico, o crítico literário, tantos outros, precisam frequentemente
de retirar vultuosos elementos de informação para suporte dos seus trabalhos.
A criação é dificultada pesadamente com este novo direito, que é previsto sem
limitação à exploração comercial do conteúdo da base.

b) Os limites no digital, em particular em consequência de dispositivos
tecnológicos de protecção

Dissemos já que as novas regras do Direito Comunitário de Autor não só
não criaram os limites adequados ao ambiente digital como restringiram grave-
mente no respeitante a este meio os limites em geral admitidos.

A Directriz n.º 01/29, sobre o direito de autor e os direitos conexos na
sociedade da informação, atinge um máximo (art. 6). Começa por atribuir uma
protecção como se fosse a título de direito de autor aos dispositivos tecnológi-
cos de protecção dos sítios na Internete e restritivos do acesso, da reprodução ou
de qualquer outra utilização. Como excepção a esta protecção, permite a cir-
cunvenção destes dispositivos para o exercício de faculdades de uso a que ter-
ceiros tenham direito. Mas restringe essa possibilidade a apenas algumas das
faculdades que são conteúdo do direito de autor. Quer dizer: com isto, a maio-
ria dos limites em geral admitidos são afinal eliminados no meio digital.

Mais ainda: entre os limites sacrificados está o próprio direito de citação!
Quer dizer, aquele que é o limite mais importante, imposto pela necessidade de
diálogo cultural e social de todo o tipo, deixa de funcionar em rede!

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO
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Acresce que a maneira como esta faculdade residual de eludir os disposi-
tivos de protecção é regulada torna a previsão letra morta, na prática. É maté-
ria que examinámos já noutro lugar (12) e a que não voltaremos agora. Mas tudo
fica nas mãos da entidade exploradora do sítio, afinal.

Quando a tutela dos conteúdos intelectuais chega a um grau tal que reduz
gravemente o material sobre que a liberdade de expressão e de criação se exer-
cem, estas são afinal violadas porque as outras pessoas são privadas da dispo-
nibilidade de dados e da actualização que estas liberdades exigem para ser devi-
damente exercidas.

c) Direito de acesso

Fala-se em Direito de Autor em direito de acesso para referir uma eventual
faculdade de carácter pessoal compreendida no direito, que permitiria ao autor
ter acesso ao exemplar da obra de arte que alienara. Não nos interessa a este
propósito.

Fala-se também para significar uma faculdade do autor de excluir terceiros
do acesso a obra disponível em rede. Hoeren sujeitou porém este pretenso
direito a uma crítica profunda, e probatória, tendo concluído que o direito de autor
não integra esta pretensa faculdade (13).

Mas há um terceiro sentido de “direito de acesso” que é o que interessa para
a pesquisa que realizamos aqui. Consiste na faculdade que é (ou não) atribuída
a terceiros de aceder ao conhecimento das obras (14).

Sempre que a possibilidade de aceder a obras literárias ou artísticas for
gravemente restringida, ferindo as necessidades de difusão cultural, põe-se em
causa a compatibilidade das regras que o estabeleçam com os direitos funda-
mentais.

Essa questão coloca-se já perante os dispositivos tecnológicos de protecção,
de que acabamos de falar. A falta de regulação adequada coloca seriamente em
risco o direito de acesso.

Mas por várias outras vias o direito de acesso vai ficando sucessivamente
restringido em rede.

J. OLIVEIRA ASCENSÃO

(12) Cfr. o nosso Direito de Autor sem autor e sem obra, destinado aos “Estudos em Home-
nagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves” (no prelo), n.º 10; e O Direito de Autor e a
Internete. Em particular as recentes orientações da Comunidade Europeia (no prelo), n.º 4.

(13) Cfr. Thomas Hoeren, Access right as a postmodern symbol of copyright deconstruction?,
in “Direito da Sociedade da Informação”, vol. VI (06), APDI/Coimbra Editora, 9-27.

(14) Não pretendemos neste lugar discutir se os limites constituem a favor dos beneficiários
verdadeiros direitos ou meros espaços livres onde podem exercer as liberdades naturais. Obser-
vamos apenas que pela lei portuguesa esses limites são considerados injuntivos (art. 75/5 CDADC).
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7. AS BIBLIOTECAS DIGITAIS

É paradigmático o que ocorre com as bibliotecas digitais. Desde logo,
chamamos a atenção para uma distorção possível que estas podem albergar.

A digitalização representa um grande progresso cultural, potenciando a pos-
sibilidade de conhecimento e ultrapassando os limites geográficos.

Porém, hoje em dia a consulta dum livro numa biblioteca é gratuita.
Todos o podem fazer, pelo menos se a biblioteca é pública ou de fins desin-
teressados; tal como podem fotocopiar as páginas que particularmente lhes
interessem.

Mas se passarmos para a biblioteca digital, já se torna problemático que assim
aconteça.

Muito provavelmente passará a exigir-se compensação para a leitura em
rede. E as restrições podem igualmente atingir a reprodução das obras.

Quer dizer: o incremento da utilização digital pode afinal ter como contra-
partida, não a desejável democratização do conhecimento, mas o estabeleci-
mento de novas restrições, com perda de liberdades de que se desfruta hoje.

Por outro lado, na própria constituição de bibliotecas digitais surgem difi-
culdades.

Há um grande movimento no sentido da formação de gigantescas bibliote-
cas digitais. Baseia-se por um lado em tecnologias que as tornam viáveis,
por outro na extraordinária vantagem cultural que resultaria de todo um acervo
documental passar a estar disponível em linha. Na Europa, foi tomado pela
Comunidade Europeia como objectivo privilegiado a prosseguir.

Mas esses projectos defrontam também grandes dificuldades — técnicas, eco-
nómico-financeiras e, para o que nos aqui nos ocupa, jurídicas.

Estão em causa as duas operações básicas — a digitalização das obras cul-
turais e a subsequente colocação em linha. Será possível realizá-las, indepen-
dentemente do consentimento do autor?

I — Digitalização

Tendencialmente, a digitalização não carece de ser autorizada, mesmo que
a obra seja objecto do direito de autor.

Não o carece a operação realizada por exemplo por um Arquivo, destinada
a preservar o material que se degrada; pois isso respeita quando muito ao exem-
plar, e não ao direito de autor sobre ele. O princípio tendencial da equiparação
do digital ao comum reforça este entendimento.

E a mesma resposta parece dever ser dada quanto a faculdade de abrir esse
material à consulta dos utentes da instituição. Se não havia problemas com a lei-
tura dum livro, tão pouco os haverá com a leitura da obra digitalizada. O prin-
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cípio da irrelevância do modo de apresentação parece suficiente para assegurar
a admissibilidade deste procedimento.

II — Colocação da obra digitalizada em rede à disposição do público

Diferente é a situação no respeitante à colocação da obra em rede à dispo-
sição do público. Ai o princípio é a proibição, uma vez que há o direito exclu-
sivo do autor de o fazer.

E aqui temos a grande dificuldade. Se for necessária a autorização indivi-
dualizada de cada autor, o projecto arrisca-se a soçobrar. A partida, determinar
quem é o autor ultrapassa frequentemente em custos o valor da licença. Depois,
a soma das quantias a pagar atingiria montantes proibitivos. O resultado seria
possivelmente a desistência do projecto, ou a redução a uma biblioteca composta
somente por obras tombadas no domínio público. Ou seja — uma biblioteca des-
pida de actualidade. O que significaria que o projecto ficaria no essencial frus-
trado, sem vantagem para ninguém.

Talvez o obstáculo possa ir sendo vencido passo a passo. Há consciência
disso, mas os passos que se aventam são tímidos. De concreto, trabalham-se
sugestões, visando as obras órfãs (15), quer na Europa, quer nos Estados Unidos
da América. É muito pouco.

Serão possíveis outros caminhos que não firam o direito de autor. Valeria
a pena pensar por exemplo em acordos interbibliotecas, em que o acervo duma
ficasse a disposição dos utentes da outra. Assim como é possível uma biblio-
teca mandar vir livros, do exterior até, pedidos por leitores locais, também seria
possível facultar em rede essa mesma leitura.

Mas não nos cabe explorar as pistas de solução. O que importa é acentuar
como o direito de autor, se não for devidamente adequado às condições da
sociedade da informação ameaça transformar-se num instrumento maltusiano,
que liquida as potencialidades de difusão de informação e cultura da era digital.
Sem vantagem para ninguém, incluindo os titulares dos direitos.

8. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E CRIAÇÃO CULTURAL

Ao enunciado de hipóteses que acabamos de fazer pode-se objectar que
respeitam afinal à liberdade de informação, e não à liberdade de expressão.
Seria em todos os casos a informação que estaria em crise.

J. OLIVEIRA ASCENSÃO

(15) Ou seja, as obras cujo autor é desconhecido ou inacessível. Foi também aventado o
recurso a autorizações colectivas dadas por órgãos de gestão colectiva de direitos.



23

É verdade. Mas recorde-se o que dissemos logo de início: que “expressão”
e informação têm andado associadas, de maneira que na liberdade de expressão
tem sido integrados aspectos que respeitam mais directamente à liberdade de
informação, e até ao direito de acesso.

Em todo o caso, o estreitamento no acesso às fontes de informação reper-
cute-se sempre na liberdade de expressão. À medida que se reduz o material dis-
ponível e se estreita portanto o direito de informação, fere-se também a liberdade
de expressão, porque esta deixa de ter a base para adequadamente se manifestar.

Mas há outros aspectos cuja repercussão sobre a liberdade de expressão é
mais directa.

Isso torna-se visível se deixarmos de lado a “criação” banal, que é aquela
que caracteriza hoje a grande maioria das “obras” que são protegidas pelo direito
de autor, e atendermos ao que vamos chamar a criação “cultural” — portanto,
aquela que contribui para o património cultural duma comunidade. Se a cultura
é uma realidade, a criação cultural não pode ser rejeitada com a alegação de que
se trata duma noção inatingível: a ser assim, nem a existência dum Ministério
da Cultura se compreenderia.

Todos aqueles que se dedicam à criação cultural não partem do zero. Tra-
balham sobre o património cultural preexistente. E para que a sua obra seja
actual, trabalham particularmente sobre as obras do seu tempo.

Mas as obras contemporâneas são justamente as que estão reservadas sob
o direito de autor. Então tem de haver uma conciliação ou equilíbrio de exi-
gências, de maneira que os exclusivos atribuídos não contendam com a neces-
sidade de não estancar ou prejudicar o diálogo cultural.

Esta necessidade manifesta-se em várias direcções.
A primeira é a cronológica, já assinalada. Se as obras tuteladas se manti-

veram por longos anos reservadas, a liberdade de expressão sofre restrições que
vão além do tolerável. Na hipótese norte-americana atrás assinalada, de as
obras feitas por encomenda, que são obras de empresa, continuarem a ser pro-
tegidas até 95 ou 120 anos, atinge-se efectivamente a liberdade de expressão. Ele-
mentos culturais que formam o conjunto de vivências comuns dum povo não
podem afinal ser livremente utilizados, criando gargalos na liberdade de expressão.

Mas esta necessidade tem uma aplicação mais directa ainda no que res-
peita ao trabalho cultural sobre obras alheias. Chega-nos da Alemanha o caso
do dramaturgo Heiner Müller que, para traçar uma visão do período entre 1941
e 1950, utilizou vastos trechos de obras de Berthold Brecht. O Tribunal da
Baviera recusou a cobertura desse uso pelo direito de citação mas o Tribunal
Constitucional revogou a decisão (16). Considerou que a citação não serve ape-
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nas para ilustrar o pensamento de quem a faz mas pode ser também um meio de
expressão artística, quando a obra em que se concretiza é ela própria uma obra
artística. Os interesses económicos dos titulares não prevalecem perante a liber-
dade de expressão artística constitucionalmente garantida. A decisão é citada com
aplauso por André Lucas, que observa que o direito exclusivo cede em benefí-
cio dum autor ou dum artista intérprete que tem necessidade duma esfera de liber-
dade para criar ou interpretar — o que corresponde ao interesse do público (17).

Por aqui se vê que a finalidade cultural da obra justificou um tratamento dife-
renciado do direito de citação.

É uma pista que ocorre aprofundar, num tempo em que nos vemos sub-
mergidos pela banalização do Direito de Autor.

9. A VALORAÇÃO EM CONCRETO DA NECESSIDADE DA UTI-
LIZAÇÃO DA OBRA ALHEIA

Será admissível um tratamento diferenciado na conciliação de direito de
autor e liberdade de expressão, atendendo ao carácter cultural da criação segunda?
O que suportaria esta diferenciação?

Aqui reencontramos a logo assinalada diferenciação de posições no que
respeita aos limites extrínsecos do direito de autor, designadamente em relação
à liberdade de expressão.

A — Os limites do direito de autor estão exaustivamente assinalados, o
que significa que a lei dá já a solução do conflito eventual — é esta a posição
extrema.

Isto significaria que não haveria que abrir novas frentes, porque a lei o
excluiu. Mas a argumentação é insustentável, como tivemos já oportunidade de
anunciar. A lei que estabelece os limites é uma lei ordinária: a sacralização des-
tes não pode fundar-se sequer na vaga previsão constitucional da “protecção
legal dos direitos de autor” (art. 42/2), que nada diz quanto ao carácter intangível
dos limites. As previsões legais tem assim de ser conjugadas com os princípios
constitucionais, com os direitos fundamentais e antes de mais com a liberdade
de expressão.

B — Na orientação oposta, haveria uma prevalência hierárquica da liberdade
de expressão sobre a disciplina do direito de autor.

Daqui resultaria que em caso de conflito a liberdade de expressão prevale-
ceria sempre sobre o direito de autor.

Esta posição baseia-se em fundamentos sólidos. A liberdade de expressão
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(17) Traité de la propriété littéraire et artistique, 3.ª ed., Litec (Paris), 2006, n.º 330.
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tem uma dignidade intrínseca que ultrapassa muito a atribuição do direito de autor.
O conflito possível não é um conflito de iguais.

Mas a posição não pode ser expressa assim, sem mais especificações.
C — A solução do conflito não é automática, depende de uma apreciação

em concreto.
Tivemos oportunidade de dizer que o direito de autor é uma excepção à liber-

dade de expressão; mas que é excepção socialmente adequada na prossecução de
outras finalidades igualmente dignas de protecção.

A solução do conflito passa então por um controlo de medida. É necessário
saber se a excepção representada pelo regime do direito de autor está dentro da
razoabilidade, ou se atinge pela sua gravidade um nível em que os objectivos fun-
damentais da liberdade de expressão são sacrificados.

É indispensável descer a uma apreciação das circunstâncias da situação.
As justificações relativas que se encontrarem podem levar no caso concreto a solu-
ções diferenciadas.

É por isso que a natureza da obra em que a utilização ou empréstimo de tre-
chos de obras alheias é realizada deve ser ponderada, podendo tornar-se o ele-
mento decisivo.

Enquanto a reprodução de trechos de obra corriqueira, sem justificação em
finalidade criativa que se prossiga, só pode ter o sentido económico, que se
reprova, de parasitismo em relação a obra alheia, a reprodução efectuada em obra
de nível cultural para satisfazer uma intenção criativa tem justificação diferente.
Aqui, a utilização que se faz serve a liberdade de expressão e fica assim sob a
tutela desta. Temos aliás o precedente dos grandes clássicos que sempre utili-
zaram obras alheias para as reelaborar, sem que alguém se lembrasse de falar em
pirataria ou plágio.

Por outro lado, do que se trata neste caso não é de interpretação, mas de apli-
cação. Ora a aplicação é quase sempre uma tarefa valorativa (18). O que se passa
na solução do presente conflito não é uma excepção.

Isto nos conduz à necessidade de ulterior precisão de fronteiras.

10. A INSPIRAÇÃO SEM APROPRIAÇÃO EM OBRA ALHEIA

A linha para que nos orientamos obriga a difíceis demarcações de frontei-
ras, no âmbito do Direito de Autor.
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(18) Cfr. o nosso O Direito. Introdução e Teoria Geral, 13.ª ed., Almedina, 2005, n.os 347
e 348. Só em hipóteses marginais, como aquelas em que há que medir apenas quantidades fixa-
das por lei, se pode falar em mera subsunção. Em todas as outras há um plus, representado pela
valoração das circunstâncias do caso concreto à luz da regra apurada, para chegar à decisão correcta.
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A “reelaboração” de que falámos tem de ser conjugada com conceitos
que são diversamente apreendidos: os de transformação, adaptação e modifi-
cação.

A transformação seria a criação duma nova obra com base na essência
criativa de obra anterior.

A adaptação cobriria as alterações que fosse necessário realizar para o tipo
de utilização da obra que se pretende.

A modificação representaria, como o nome indica, fazer alterações na obra
que, não obstante, permaneceria a mesma.

Mas este enunciado simples esconde problemas complexos. Não os con-
sideraremos ex professo, mas tão somente no que tiver relevância para o pre-
sente tema.

Se a adaptação se realiza para tornar a obra adequada a um tipo de utili-
zação que foi autorizado, essa adaptação não exige uma autorização especial.
Seria contra a boa fé autorizar a utilização e proibir as adaptações que essa uti-
lização requeresse. Isso acontece frequentemente com a utilização de obras em
rede informática.

Pelo contrário, a transformação — de um romance para cinematografia, de
uma língua para outra, ou o arranjo de composição musical — exige autori-
zação.

A modificação pode pôr em causa faculdades pessoais ou patrimoniais.
De todo o modo, a modificação de obra alheia exige por princípio autori-
zação.

No meio de tudo, há uma zona, possivelmente subtil, em que maior liber-
dade de impõe.

Comecemos por um confronto com um exemplo tirado do Direito industrial
— o da patente dependente.

Uma invenção patenteada pode ser utilizada por terceiro, se assim for neces-
sário para explorar uma nova invenção que tenha a sua base na invenção ante-
cedente, mas vá além dela. Surgem então o que o art. 109 do Código da Pro-
priedade Industrial chama as licenças dependentes. A utilização pode ser imposta,
embora não seja gratuita. Há um interesse público, que justifica a quebra par-
cial do exclusivo de exploração outorgado pela patente.

Se passarmos ao Direito de Autor, não encontramos instituto correspon-
dente. Não há previsão duma licença compulsória para fazer uma criação que
torne como ponto de partida uma criação alheia. Todavia, há necessidades cul-
turais que imporiam a utilização leal de obras alheias.

Há que pesquisar se se encontra todavia uma zona mínima em que esta
utilização seja ainda livre.

Essa zona estaria nas situações em que a obra alheia é tomada como ins-
piração: naquelas em que o autor, dentro da sua criação cultural, faz outra obra,
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sem modificar ou transformar a primeira. Esta, embora reconhecível, não foi uti-
lizada, no sentido do direito de autor.

Enquanto assim acontecer, as exigências da criação cultural levam a que a
actuação subsequente permaneça livre. Doutro modo amputar-se-ia o diálogo cul-
tural e portanto a liberdade de expressão (19).

Mas o fundamento só se pode encontrar no alto nível criativo próprio. Há
que rejeitar cuidadosamente tudo o que represente apropriação disfarçada de
obra alheia.

Não se pode fugir a esta consequência com o argumento que ao juiz não
compete apreciar o nível cultural ou o mérito da obra. Discordamos de tal
orientação, que apenas justifica afinal a banalização do direito de autor, mas é
tema que não podemos aqui desenvolver. Limitamo-nos a observar que se cabe
ao juiz resolver litígios sobre os temas mais complexos, como por exemplo o grau
de inventividade num pedido de patente biotecnológica, também tem de decidir
se há ou não criação cultural. Não se trata de definir estilos ou manifestar pre-
ferências artísticas, mas de identificar o que é qualificável como inspiração em
obra alheia para prosseguir um fim criativo próprio.

Este é um ponto decisivo em que a liberdade de expressão se impõe ao
exclusivo do direito de autor, para assegurar os fins culturais de que a sociedade
não pode abrir mão.

11. A PARÓDIA E COMPOSIÇÕES ANÁLOGAS

Na realidade, quanto acabamos de dizer tem já uma manifestação expressa
na disciplina das “paródias e outras composições literárias ou musicais, ainda que
inspiradas num tema ou motivo de outra obra”. O art. 2/1 n inclui-as no elenco
das obras protegidas.

A Directriz n.º 01/29, de 22 de Maio, sobre o direito de autor e os direitos
conexos na sociedade da informação, inclui entre os limites admitidos ao direito
de autor a “utilização para efeitos de caricatura, paródia ou pastiche”. A lei por-
tuguesa não a seguiu e continuou a prever a paródia e situações afins à parte.
Efectivamente, a licitude da paródia não se funda numa fuga ao exclusivo do
direito de autor; é livre porque, logo no seu âmbito abstracto, o direito de autor
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(19) Paul Hertin, Urheberrecht, C. H. Beck, 2004, IV 3, acentua o aspecto inverso e tam-
bém verdadeiro, da maior protecção da obra personalizada em relação a “empréstimos” de terceiros,
mas não deixa depois de apontar a paródia como zona de fronteira entre a utilização livre e a ree-
laboração subordinada. Muito elucidativamente, coloca a solução na dependência do caso concreto
(n.º 67), na linha do que anteriormente propusemos.
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não abrangeria as criações que são meramente inspiradas na obra, sem a utili-
zarem.

Não obstante, na paródia é claramente visível a obra preexistente; a paró-
dia só tem sentido pelo confronto que somos constantemente convidados a fazer
com a obra preexistente. Então, a diferença entre utilização e inspiração é fun-
damental. E é esta justamente o termo que é utilizado pelo art. 2/1 n: ainda que
inspiradas num tema ou motivo doutra obra.

Refere-se aí unicamente um tema ou motivo. Isso não deve levar a supor
que o que se retoma é apenas uma ideia retirada da obra precedente. Basta a
noção comum de paródia para concluirmos que se aproveita muito mais do que
isso, são trechos inteiros — mas subordinados a um “tratamento antitético do
tema” (20).

O Tribunal Supremo holandês, revelando sensibilidade para o problema
cultural, admitiu (21) que as paródias podem ter um elevado grau de cópia da obra
original, na medida em que isso for necessário para tomar a obra parodiada
reconhecível e tomar claro o carácter de paródia da obra subsequente.

Supomos que é este o espírito que torna possível avançar e encontrar no caso
concreto a possibilidade de manifestação da liberdade de expressão. O que
interessa é que se esteja nos limites duma inspiração que sirva o propósito cria-
tivo do agente.

Além disso, há todo o vasto campo em que se dá o choque com o direito
de informação e o direito de acesso, tão frequente na Internete. É questão de
extrema gravidade e extrema delicadeza, perante o empolamento a que se assis-
tiu do direito de autor. É matéria que exige, pela sua gravidade, muita meditação
por parte da doutrina.

Mas fazê-lo agora, apesar da vizinhança com o que tratamos, ultrapassaria
o nosso tema.

12. CONCLUSÃO

Trabalhar o direito de autor a nível universitário só pode ser realizado com
uma busca permanente de equilíbrio e isenção.

Seja-nos então permitido terminar simplesmente com um trecho epigramá-
tico de Heimo Schack, que bem o resume: “São os autores quem principal-
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(20) Cfr. o nosso Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra Editora, 1992, n.º 63.
(21) Caso Suske en Wiske, 13 de Abril de 1984: cfr. Cohen Jehoram, Copyright, cit., 277.

O autor utiliza esta jurisprudência para demonstrar que os tribunais estão prontos a interpretar as
leis de Direito de Autor de um modo que favorece a liberdade de expressão, mesmo sem mencionar
esta liberdade.



29

mente beneficia das liberdades de expressão, imprensa e criação artística e cien-
tífica, garantidas pelo art. 5 da Lei Fundamental. Não devem por isso privar os
outros, por intermédio do direito de autor, do ar de que eles próprios carecem
para respirar. O Direito de Autor tem por fim promover o diálogo espiritual, e
não obstruí-lo” (22).
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(22) Urheber- und Urheberverlagsrecht, 2.ª ed., Mohr Siebeck (Tubinga), 2001, n.º 482
(tradução nossa).





AS DISCIPLINAS ECONÓMICAS
NO PLANO DE ESTUDOS DA FACULDADE (*)
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I

1. A proposta de plano de estudos apresentada pelo Professor Decano do
4.º grupo (Ciências Jurídicas) escamoteia o problema — subjacente à elaboração
de qualquer projecto deste tipo — da natureza e objectivos da Faculdade de
Direito: o de escolher entre a concepção ampla, em que se visa a preparação de
juristas com apreciável grau de conhecimento das Ciências Sociais, “maxime” das
Ciências Económicas, e a visão estreita da preparação profissional de técnicos
do Direito.

Na primeira perspectiva, que é a que vem prevalecendo ao longo dos suces-
sivos planos de estudos, os licenciados pela Faculdade dedicar-se-ão não só às pro-
fissões jurídicas tradicionais (magistrados, advogados, notários, etc.), mas habili-
tar-se-ão a exercer cargos diversos na gestão de empresas, na administração pública,
na diplomacia, na vida política. Na consagração ampla da função da Faculdade,
ligada ao carácter multidisciplinar dos seus estudos, é atribuído natural relevo à Eco-
nomia, como disciplina de base colocada no currículo num dos dois primeiros
anos, ombreando com as disciplinas centrais dos outros grupos — e também,
numa abordagem marcada pela interdisciplinaridade, às Relações Económicas
Internacionais, aí com claro entrelaçamento da óptica económica com a jurídica.

A visão estreita da missão da Faculdade reflecte-se no afunilamento das
saídas proporcionadas aos seus licenciados, que passarão a acotovelar-se nas
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(*) Comentário, elaborado na qualidade de Professor Decano do Grupo de Ciências Jurí-
dico-Económicas, a uma proposta de reforma do plano de estudos da Faculdade, apresentada
em Março de 2004 pelo seu homólogo do Grupo de Ciências Jurídicas, e contida num documento
epigrafado “Da reforma do plano de estudos — Manifesto”.

O presente texto foi, nessa altura, distribuído a todos os membros do Conselho Científico da
Faculdade.

Estando de novo acesa, a propósito da introdução do sistema de Bolonha, a discussão em torno
da “vexata quaestio” do plano de estudos, figurou-se que poderia ter oportunidade inserir o texto
na Revista.
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carreiras jurídicas, em detrimento das saídas diversificadas que decorrem da pri-
meira óptica.

2. Ora, mesmo nas próprias carreiras jurídicas, é hoje indispensável pos-
suir-se um grau elevado de conhecimento das matérias económicas e políticas:
os juizes e os advogados do nosso tempo não podem alhear-se das interligações
entre o Direito, por um lado, e a Economia e a Ciência Política, por outro.

Não se trata apenas do mais ou menos amplo leque de destinos profissio-
nais dos licenciados pela Faculdade. Está em causa a conservação do prestígio
alcançado pela escola de Direito de Lisboa no quadro das instituições universi-
tárias portuguesas. Foi sublinhado há dias, em sessão pública realizada no audi-
tório da Faculdade, que licenciados pela nossa Escola ocupam presentemente
todos os lugares cimeiros da hierarquia do Estado. Duvido que isso pudesse acon-
tecer se a Faculdade funcionasse com base na concepção modesta de escola de
preparação profissional para as típicas profissões jurídicas.

O debate — prévio à apresentação de projectos de plano de estudos — em
torno da missão das Faculdades de Direito é quase completamente omitido na
apresentação da proposta em análise. A perfilhação da visão estreita é, porém,
bem visível quando se afirma que a Faculdade de Direito de Lisboa deveria
ensinar e estudar a “Ciência do Direito” (“tout court”), não se negando o carác-
ter “útil” das Ciências Sociais, mas salientando-se que essas “dispõem de esco-
las adequadas para o seu estudo e sua investigação”. E com esta curta e peremp-
tória frase fica traçado o caminho do encolhimento da missão que sempre tem
sido assumida pela Faculdade.

3. O documento considera desejável um “ensino mais rico e mais diver-
sificado”, mas, em termos concretos, sugere um elenco de disciplinas mono-
polizado por matérias jurídicas e, comparativamente com o quadro existente,
também histórico-jurídicas, sendo a Economia e a Ciência Política varridas do
conjunto dos quatro primeiros anos, para só figurarem no currículo a nível do
5.º ano.

Quanto à Economia, é surpreendente o tom, também terminante, como se
afirma que o seu ensino no primeiro ano, sem ter sequência, não tem qualquer
utilidade final para o curso. Curiosamente, o documento vai buscar um conceito
económico, o de “valor acrescentado”, para qualificar essa falta de utilidade…

Pretende-se que, deslocada para o final do curso, a disciplina teria um con-
teúdo mais adaptado às necessidades do jurista; e aí mistura-se com a Economia
de Empresa, a Estatística e a Contabilidade, numa amálgama pouco compreen-
sível, descurando tratar-se de ciências diferentes, com a sua metodologia própria.

O que mais surpreende é o desconhecimento que se revela do carácter for-
mativo do ensino da Economia nas Faculdades de Direito. Os fenómenos jurí-
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dicos não podem ser vistos em si mesmos, mas no quadro da vida real em que
se inserem, tornando-se indispensável proporcionar aos estudantes conceitos de
base de Ciência Económica, o que só se pode fazer com utilidade a nível do 1.º
ou do 2.º ano.

4. Um argumento utilizado para procurar afastar a Economia para a estra-
nha matéria heterogénea que se propõe para o segmento final do curso é o de
que aquela, funcionando no 1.º ano, não tem “qualquer sequência”. Ora, a
sequência existe hoje, sendo precisamente assegurada pela disciplina de Relações
Económicas Internacionais (e pela parte das Finanças Públicas consagrada à
Economia Financeira).

Tal falta de sequência só passaria a verificar-se se a disciplina de REI dei-
xasse de existir. Mas tal supressão seria gravíssima, atenta a importância dos
fenómenos da internacionalização e da mundialização da economia, estudados
nessa disciplina.

Ora, subrepticiamente, a disciplina de REI é suprimida — e, estranhamente,
até para a própria menção de Ciências Jurídico-Económicas, onde, na constante
preocupação de eliminar tudo o que não é jurídico, se insere uma cadeira de
“Direito Económico Internacional”. Presente também na menção de Ciências
Jurídico-Institucionais do 5.º ano, nem sequer o Direito Económico Internacio-
nal (ou o Direito do Comércio Internacional) aparece nas restantes menções:
isto significa que, em pleno século XXI, o aluno que tiver optado por Ciências
Jurídico-Empresariais sairá da Faculdade sem tomar conhecimento dos regimes
da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional, e
dos próprios fundamentos económicos — que são, ainda hoje, os dominantes —
da integração europeia!

Se se considerar que na disciplina de Relações Económicas Internacionais
influem interdisciplinarmente a Economia e o Direito, mais gritante se torna a
sua ausência do currículo geral do curso.

5. Reconhecida, no projecto de reforma proposto, a permanência das dis-
ciplinas de Direito Fiscal e de Finanças (denominada esta Direito Financeiro, na
lógica da obsessiva “juridicização” de todo o curso), o problema da remodela-
ção do curso incide sobre o lugar da Economia e a existência de REI.

Pelas razões apontadas, considero que se trata de disciplinas indispensá-
veis a todos os alunos, que deverão ser leccionadas até ao terceiro ano (devendo,
em lugar de Direito Financeiro, voltar-se à designação da pertinente disciplina
como Finanças Públicas).

6. Resta-nos analisar as propostas relativas a Direito Comunitário. É estra-
nho que se aceite adoptar o “Programa de Bolonha”, que é de raiz comunitária,
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e ao mesmo tempo se faça encolher o tempo de leccionamento da disciplina. Ela
aparece, para todos, num curso semestral do 1.º ano, para só ter continuação, tam-
bém por um semestre, como Direito Comunitário II, e apenas nas menções de
Ciências Jurídico-Económicas e Jurídico-Internacionais do 5.º ano.

Atentos os progressos da integração, a designação de Direito Comunitário
deverá ser substituída pela fórmula mais abrangente de Direito da União Europeia.

Interessando transversalmente a vários ramos do direito, o Direito da União
Europeia não deveria ser leccionado no 1.º ano, mas no 3.º, ou quando muito,
mas não desejavelmente, no 2.º Esta disciplina pressupõe conhecimentos de
Direito Internacional Público, Direito Constitucional, Direito da Economia,
Direito Administrativo, Direito Processual, e, “last but not least”, Relações Eco-
nómicas Internacionais — pois, a despeito dos avanços no sentido da união
política, o substracto da integração continua a ser económico. Como é então pos-
sível fazer recuar a disciplina para o 1.º ano?!

Mais uma vez, ao considerar-se fundamental que, logo no 1.º ano, os alu-
nos disponham de “quadros gerais comunitários” (não sabemos ao certo o que
pode entender-se por estes “quadros gerais”), se revela um enviesamento do
projecto no sentido das matérias meramente jurídicas e, dentro destas, das “civis”.
Na visão do documento, toda a estrutura do curso assenta, na verdade, nas “dis-
ciplinas civis”, formando um núcleo subalternizador das restantes disciplinas.
O Direito Europeu aparece, assim, como mera referência para o estudo das dis-
ciplinas civis, como se não fosse dominante a problemática ligada à regulação
institucional (pública) e económica da Comunidade e da União Europeia.

7. Por último, não se nos tornando obviamente necessário justificar a
indispensabilidade do próprio Direito da União Europeia no currículo, tão reco-
nhecida ela está, desde que inserida em ponto do curso ajustado à “trans-
versalidade” da matéria, considero essencial que não se perca a conquista que
representou a consagração, no 5.º ano, de uma segunda disciplina de Direito
Comunitário, na modalidade semestral aberta a todos os alunos da Faculdade. Isto
é o que hoje sucede — e com tal êxito que a disciplina tem sido escolhida
anualmente por três centenas de estudantes, nela se tendo podido analisar as
mais recentes perspectivas da ordem comunitária, desde o regime jurídico do euro
até ao projecto de Tratado constitucional.

8. O Direito da União Europeia não pode limitar-se aos vagos “quadros
gerais” que se pretendem para o 1.º ano (aí será, decerto, objecto de referências
genéricas em cadeiras como Introdução ao Estudo do Direito), nem é suficiente
considerá-lo dispersivamente a propósito das diferentes disciplinas do currículo
(não tanto as “civis”, como outras em que, por forma mais intensa, se reflecte
a problemática da integração, pese embora a circunstância de não serem civis).
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Convirá, na verdade, que os estudantes concluam as suas licenciaturas com
conhecimento seguro das matérias de Direito Europeu.

Entendo, em resumo, que a concretização do projecto de reforma em aná-
lise, passando ao lado da reflexão em torno da missão da Faculdade, concen-
trando-se nas “disciplinas civis” (e nas históricas) em detrimento de outras não
menos básicas, como é o caso de Economia Política e de REI, e contendo pro-
postas de todo inaceitáveis quanto ao Direito Europeu, representaria um sério retro-
cesso da Escola não só em termos de plano de estudos, mas no domínio da sua
irradiação e influência na sociedade em geral.

O plano de estudos da Faculdade precisa, decerto, de ajustamentos, mas
não na visão estreita que se propõe.

9. As presentes reflexões, que dimanam a título pessoal do Professor
Decano do Grupo de Ciências Jurídico-Económicas, não obstam naturalmente a
que este Grupo possa vir a apresentar uma proposta de plano de estudos, reflec-
tindo o seu entendimento quanto ao alcance da polémica Declaração de Bolonha
e traduzindo a sua adesão à visão ampla da missão da Faculdade, que ainda há
pouco tempo, por unanimidade, foi assumida pelos Professores do Grupo no
livro de homenagem ao Professor João Lumbrales.

II

1. A ampla presença de matérias da Ciência Económica a partir do 2.º ano
do curso de Direito habilitou-me a elaborar, ao longo da minha carreira acadé-
mica, duas teses sobre temas de Economia, nem mesmo abordados em ligação
interdisciplinar com o Direito: “A Integração Económica da Europa Ocidental.
Integração Liberal e Integração Dirigida”, no Curso complementar (actual Mes-
trado), e “Expansão e Estabilidade. Os Dilemas da Política Macro-Económica”,
no Doutoramento.

Se não fosse a formação em Ciências Jurídico-Económicas a partir de uma
licenciatura com ampla representação das matérias de Economia (às quais, natu-
ralmente, me dediquei depois com maior desenvolvimento), não me teria sido pos-
sível, com respeito ao estudo e ensino da integração, abranger todo um leque de
matérias, que vai desde as jurídicas (Direito Comunitário Institucional), e as
que são abordadas em perspectiva interdisciplinar, jurídico-económica (Direito
Comunitário da Economia), até matérias propriamente de Economia (Integra-
ção Económica — tema de um curso que venho leccionando no Mestrado).

2. A formação jurídico-económica torna possível o exercício, para além da
vida académica, de muito variadas funções: advocacia em assuntos ligados à
economia; consultadoria junto de empresas e instituições de crédito; gestão de
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empresas; actuação como árbitro em litígios comerciais nacionais e internacio-
nais; participação em colóquios sobre temas económico-jurídicos; coordenação
de estudos em matéria de política económica e financeira; integração de comis-
sões de reforma de regimes económicos e fiscais, etc.

Os nossos colegas saídos das Faculdades de Economia e Gestão nem sem-
pre querem aperceber-se de que, para além das áreas jurídicas, em que, em
regra, não intervêm, há licenciados em Direito em condições de abordar, em para-
lelo com eles, as áreas económicas, particularmente as relativas à política eco-
nómica, onde a visão institucional, proporcionada pelas disciplinas jurídico-
-económicas e jurídico-políticas, se torna particularmente importante. É este
carácter multifacetado das vocações dos seus licenciados que deverá preser-
var-se, evitando-se a uniformização do currículo (não obstante a débil tentativa
de diversificação no último ano) em torno de uma estreita óptica jurídico-civi-
lística.

3. A projecção alcançada pelo Grupo de Ciências Jurídico-Económicas da
Faculdade de Direito de Lisboa tornou possível a realização, em anos recentes,
de doutoramentos “honoris causa” de personalidades de renome internacional
— os Professores Richard Musgrave e Alan Peacock (Finanças Públicas) e Ray-
mond Barre (Economia), tendo ainda recaído sobre um Professor do Grupo a mis-
são de apadrinhar o Professor Etienne Cerexhe (Direito Comunitário), na ceri-
mónia de outorga do mesmo título (1).

III

1. Nas notas complementares à proposta, a “matéria jurídica fundamental”
continua a avassalar o plano de estudos, em detrimento daquilo que é chamado
“matéria não jurídica”, condescendendo-se em que o ensino desta se realize
“desde que minimamente útil”.

A Economia do 1.º ano é apresentada como gerando meros “resquícios”;
Relações Económicas Internacionais e o seu lugar no currículo não são sequer
apreciados. Nem se explica por que, sendo importante a disciplina de Direito
Económico Internacional, ela não deverá funcionar para todos os alunos.

É sintomático que se condescenda em admitir-se a “hipótese” de introdução
de disciplinas jurídico-económicas. Esta arrogante tolerância é desde logo com-
pletada pela advertência de que a sua utilidade deverá ser “justificada com con-
teúdos efectivos”.
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(1) Seria de acrescentar, em 2005, a atribuição de idênticas insígnias aos Professores Vito
Tanzi (Finanças Públicas) e Jean-Claude Gautron (Direito Europeu).
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2. Quanto ao Direito da União Europeia (substituir a fórmula de “Direito
Comunitário” não é uma mera questão de palavras, pois a verdade é que as rea-
lidades que um e outro regulam são diferentes): apraz registar-se que se considera
que o facto de esta disciplina ser estudada por juristas-economistas (ou por juris-
tas-publicistas) a enriquece! Parece isto querer dizer que o seu estudo por juris-
tas- civilistas seria menos satisfatório — e tal se compreende, aliás, pois o subs-
tracto do Direito Comunitário ainda hoje é, em larga medida, económico e político.

Um apontamento: não me parece adequada a substituição que se propõe, do
termo “directiva” por “directriz”.

No Dicionário da Academia das Ciências, tanto “directiva” como “directriz”
se fazem reportar às expressões francesas “directive” e “directrice”: quanto a gali-
cismos, há empate. São, aliás, noções bastante próximas, mas “directriz” designa
sobretudo uma linha orientadora, uma indicação, tendo “directiva” o sentido de
“conjunto de instruções dadas por uma autoridade em vista de determinadas
operações”; ora, as directivas comunitárias apresentam precisamente o elemento
vinculativo de realização efectiva do comando, o que as afasta da figura mais vaga
e menos imperativa da “directriz”.

De qualquer modo, bem ou mal, a versão oficial em língua portuguesa dos
Tratados europeus consagra o termo “Directiva”. Para que, então, alterá-lo?
Entrando por esse caminho, haveria que corrigir os múltiplos aspectos menos per-
feitos daquela versão…

As divisões do Direito Comunitário que se enumeram representam apenas
uma parte da regulação jurídica da União Europeia. Haverá que acrescentar-lhes
as matérias centrais das fontes e dos princípios, da revisão e celebração de Tra-
tados, do regime das instituições comunitárias, do sistema de resolução de lití-
gios, das múltiplas políticas comunitárias substantivas, nomeadamente as relati-
vas ao orçamento comunitário, à união económica e monetária, etc., para se
poder abarcar no seu todo o verdadeiro âmbito do Direito Europeu.

O Direito Comunitário, pelas razões que oportunamente se referiram, só
está situado adequadamente no 3.º ano. Claro está que não fará mal que o Pro-
fessor de Introdução ao Estudo do Direito consagre uma ou duas aulas a uma refe-
rência breve aos fundamentos daquele ordenamento.

3. Finalmente, o que está em causa não é “a questão secundária do fun-
cionamento de uma disciplina auxiliar”: é o lugar das Ciências Económicas e das
Ciências Políticas no programa da licenciatura em Direito. O que está em jogo
é, na verdade, a minimização e secundarização da Economia Política; a supres-
são pura e simples de Relações Económicas Internacionais; a desfiguração de
Direito Comunitário; a supressão da parte económica das Finanças Públicas.
O que está em causa é, sobretudo, o entendimento sobre a missão de uma Escola
de Direito.

AS DISCIPLINAS ECONÓMICAS NO PLANO DE ESTUDOS DA FACULDADE
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4. As reformas do plano de Estudos devem ser cuidadosamente pondera-
das. Seria desejável que se evitasse partir de concepções que atribuem “a priori”
a primazia a certos blocos de disciplinas (as relativas às “Ciências Jurídicas” e,
particularizando, às “Civilísticas”), à custa de matérias, próximas da Ciência
Económica e da Ciência Política, afastadas, ou distorcidas, por se lhes atribuir
carácter “auxiliar”, ou por invocação da sua inutilidade.

O Conselho está a tempo de, objectiva e serenamente, proceder a traba-
lhos relativos à remodelação do plano de estudos da Faculdade. De minha
parte, continuo a julgar que deveria ser prévia a reflexão sobre os objectivos e
a missão da Escola e, sem embargo de se olhar para o futuro, apreciar, olhando
para trás no tempo, as razões por que a Escola atingiu o nível de prestígio que
hoje tem.

Talvez seja ainda possível conceber um projecto de reforma, assumido tanto
quanto possível consensualmente pelos diferentes Grupos, susceptível de man-
ter o desejável equilíbrio entre os sectores da Faculdade.

Lisboa, Abril de 2004

PAULO DE PITTA E CUNHA
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I. O OBJECTO DA INTERVENÇÃO E SEUS LIMITES

1. O presente texto é destinado a analisar a matéria do domínio nas socie-
dades abertas.

Originado por uma intervenção, proferida no II Curso de Regulação, orga-
nizado pelo Conselho Superior da Magistratura e pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, visa-se, através dele, enfrentar uma questão central nas
áreas da Regulação e da Concorrência: que reacção é associada pelo sistema
mobiliário a instalação de posições de domínio em sociedades abertas?

Considerado, no contexto da Economia, hostil à concorrência (1), exactamente
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(1) Mas não necessariamente hostis a promoção do bem-estar do consumidor, pelo menos
no curto prazo. partindo-se da equiparação entre a posição dominante/monopolista e a posição domi-
nante decorrente da celebração de acordos de concertação, veja-se o exemplo avançado por
BRECHT/DE LONG, Why has there been so little block holding in América?, in A History of Cor-
porate Governance around the world. Family business groups to Professional managers, ed. Ran-
dall K. Morck, The University of Chicago Press, Chicago/London 2005, p. 623, quanto aos bai-
xíssimos preços praticados pela Standard Oil, conseguidos à custa da pressão exercida sobre a
transportadora.
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porque anula os efeitos que esta, se instalada, implicaria (2), o domínio tem
igualmente, relevância quando olhamos para as empresas individualmente con-
sideradas, especialmente quando estas recorrem a determinadas formas de finan-
ciamento, que transferem o risco desse investimento da empresa qua tale para
o novo investidor.

A razão que nos impulsionou a regressarmos ao tema do domínio, decorre
do momento que se vive no campo do direito mobiliário. Foi recentemente
transposta para o ordenamento jurídico português a Directiva 2004/25/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa às ofertas
públicas de aquisição (cfr. Decreto-Lei n.º 219/2006, de 2 de Novembro). Pre-
para-se a transposição da Directiva da Transparência, a Directiva 2004/109/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004 (3).

Um e outro instrumento têm que ver com o tema das participações quali-
ficadas. Entre estas assumem relevância as participações qualificadas que atin-
jam ou ultrapassem um terço ou metade dos direitos de voto uma vez que a estas
percentagens de direitos de voto se associa o domínio da sociedade.

A detenção, na expressão da lei, de direitos de voto, que excedam qualquer
uma destas duas fasquias é pressuposto da constituição da obrigação de lança-
mento de oferta pública de aquisição, como resulta do art. 187/1.

A oferta pública de aquisição é apontada como a melhor forma de tutela dos
pequenos accionistas quando se instala, em sociedades abertas, uma posição de
domínio. Quer isto dizer que a constituição da obrigação de lançamento de
oferta pública de aquisição se associa a instalação de posições de domínio).

2. A ligação entre o domínio e a constituição da obrigação de lançamento
de oferta pública de aquisição resulta muito claramente da Directiva 2004/25/CE.
Este testo comunitário não defina, em lugar algum, o que deva entender-se por
controlo/domínio, remetendo para a legislação dos Estados-Membros o modo
de cálculo e o quantitativo de direitos de voto que o conferem (cfr. art. 5/3).

No entanto, é inequívoca a ligação estabelecida pelo legislador comunitário
entre o domínio e a oferta obrigatória. Lê-se no Considerando 9.º da Directiva
que “os Estados-Nembros deverão tomar as medidas necessárias para proteger
os titulares de valores mobiliários e, em especial, os detentores de participa-
ções minoritárias, após uma mudança de controlo das sociedades. Os Esta-
dos-Membros deverão assegurar essa protecção mediante a imposição ao adqui-
rente que assumiu o controlo de uma sociedade do dever de lançar uma oferta
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(2) FERNANDO ARAÚJO, Introdução à economia, 3.ª, Almedina, Coimbra 2005, 10-b).
(3) Com uma análise geral da Directiva & Transparência, em especial dos objectivos por ela

visados, UWE SCHNEIDER, The computation of qualified partcipations according to the EU-Trans-
parency Directive, in Direito dos Valores Mobiliários, Coimbra Editora, Lisboa 2006, VI, p. 399-415.
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a todos os titulares de valores mobiliários dessa sociedades, tendo em vista a aqui-
sição da totalidade das respectivas participações a um preço equitativo que deve
ser objecto de uma definição comum” (itálico nosso).

Mais adiante, dispõe o art. 5/1 que “sempre que uma pessoa singular ou
colectiva (…) venha a deter valores mobiliários de uma sociedade (…) que (…)
lhe confiram directa ou indirectamente uma determinada percentagem dos direi-
tos de voto nessa sociedade, permitindo-lhe dispor do controlo da mesma, os Esta-
dos-Membros asseguram que essa pessoa deva lançar uma oferta a fim de pro-
teger os accionistas minoritários dessa sociedade” (itálico nosso).

O dever de lançamento de oferta não se constitui “quando o controlo tiver sido
adquirido na sequência e uma oferta voluntária (…)” (cfr. art. 5/2; itálico nosso).

Por último dispõe o art. 5/3 que “a percentagem de direitos de voto que con-
fere o controlo de uma sociedade (…), bem como a fórmula do respectivo cál-
culo, são determinados pela regulamentação do Estado-Membro em que se situa
a sua sede social” (itálico nosso).

3. Para além de a obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição
depender do domínio ou controlo, deixa, também, — a Directiva uma pista no
sentido da realidade que permite esse controlo: o direito de voto. Quer isto
dizer que, seja quais forem as percentagens estabelecidas pelos Estados-Membros,
bem como os modos de as calcular, é relevante que tais percentagens sejam
fixadas. Deste modo e segundo o plano da Directiva, a obrigação de lança-
mento de oferta não se constitui porque há domínio, mas porque esse domínio
resulta da detenção de determinadas percentagens de direitos de voto. Aparen-
temente não vale o domínio substancial, desde que este seja exercido sem que
o dominante atinja as percentagens de direitos de voto estabelecidas no direito
interno — do Estado-Membro em causa. Mas, por outro lado, parece também
não valer, enquanto pressuposto suficiente da constituição da obrigação de lan-
çamento de oferta pública de Aquisição, a mera percentagem de direitos de voto
se dela não resultar o domínio da sociedade. Em suma, o equilíbrio da Direc-
tiva quanto à harmonização dos direitos conflituantes de accionistas dominantes
e de accionistas não dominantes passa por um duplo pilar: domínio e detenção
de certas percentagens de direitos de voto, fixadas pelos legisladores nacionais.

4. O domínio em ligação com a detenção de certas percentagens de direi-
tos de voto volta, assim, a estar na ordem do dia, devendo o tema ser reponde-
rado. E deve sê-lo no contexto dos deveres de comunicação e no da constitui-
ção da obrigação de lançamento de oferta pública obrigatória de aquisição.

Esta matéria é muitíssimo vasta. Vai interessar-nos, neste âmbito, somente
uma questão. Regressaremos a uma interrogação, na qual sistematicamente
embatemos: o que é o domínio de uma sociedade aberta?

SOCIEDADE ABERTA, DOMÍNIO E INFLUÊNCIA DOMINANTE
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A partir daqui e na engraçada expressão de SVEN SCHNEIDER e de UWE
SCHNEIDER, as perguntas são uma legião (4). Enunciemos algumas. O domínio
tem alguma relevância no contexto da sociedade aberta? E se, porventura, de
um ponto de vista do Direito positivo, o domínio tem relevância, de que tipo de
domínio se fala? O domínio considerado como relevante no contexto do direito
mobiliário é o domínio aferido por critérios formais? Ou é antes o domínio
aferido por critérios substanciais? O que interessa ao Direito dos Valores Mobi-
liários? O domínio real? O domínio possível? O domínio presumido? Afinal,
a obrigação de lançamento de ofertas públicas de aquisição depende da instala-
ção de posições de domínio em sociedades abertas?

II. A SOCIEDADE ABERTA

5. Temos de avançar por etapas. E a primeira consiste em nos aproxi-
marmos da noção de sociedade aberta. Dela resultará uma pista quanto às
razões pelas quais, no seu contexto, a matéria do domínio é ou pode ser consi-
derada relevante.

O que é uma sociedade aberta:
Numa primeira aproximação diremos que a sociedade é aberta quando não

é fechada.
Até aqui nada avançámos pois não sabemos o que deve ser aberto ou

fechado para que a sociedade seja, respectivamente, aberta ou fechada. O que
é que, numa sociedade, deve ser aberto ou fechado para que esta adquira deter-
minada qualidade?

A resposta a esta interrogação é-nos dada pelo art. 13 do CVM (5). Sob a
epígrafe geral “sociedades abertas”, lê-se no art. 13/1 que se considera sociedade
com o capital aberto ao investimento público, abreviadamente designada (…)
sociedade aberta, a sociedade que se encontre em alguma das situações referi-
das nas diferentes alíneas deste preceito legal. Consequentemente, o que deve
ser aberto ou fechado para que a sociedade seja qualificada, respectivamente, como
aberta ou fechada é o capital. E a sociedade será aberta se tiver o seu capital
aberto ao investimento público.

É evidente que a expressão capital aberto ao investimento público reque-
reria alguma explicitação; no entanto, a lei não o faz, não nos dizendo directa-
mente quando se considera que o capital de uma sociedade está aberto ao inves-
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(4) Vorstandshaftung im Konzem, Die Aktiengesellschaft, 3/2005, p. 57-66 (57).
(5) Para uma análise exaustiva deste regime, cfr. PEREIRA DE ALMEIDA, Sociedades abertas,

in Direito dos Valores Mobiliários, vol. VI (2006), p. 9-49; id., Sociedades Comerciais, 4.ª, Coim-
bra Editora, Coimbra 2006, p. 478 e segs.
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timento público. Escolhe uma outra técnica: enuncia uma séria de situações
que se considera que a sociedade tem o seu capital aberto. Deste modo, só da
análise destes casos pode resultar clarificada a noção de sociedade com capital
aberto ao investimento público.

Não é possível, neste momento, realizar semelhante análise (6). Quando a
empreendemos concluímos que é aberta a sociedade cujo capital pode ser subscrito
ou adquirido pelo público, directa ou indirectamente, e desde que esse público
seja constituído por pessoas residentes ou com estabelecimento em Portugal. Por
público deveria entender-se um conjunto heterogéneo de sujeitos não identificados.
Porém, se se observarem as regras de qualificação de uma oferta como pública, veri-
ficar-se-á que a oferta, mesmo que dirigida a destinatários identificados, desde que
iguale ou exceda o número de cem pessoas, será, de imediato considerada como
pública. É compreensível esta adaptação do conceito: o que se visa proteger não
é, somente, o vasto público anónimo, é, mais concretamente, o investidor não qua-
lificado ou não profissional, recortado no universo desse público. E se a oferta se
dirige já a um conjunto significativo de investidores que não detêm, por razões de
ordem profissional/institucional, particulares conhecimentos no domínio do direito
mobiliário, devem estes ser especialmente protegidos. Essa protecção consegue-se
exactamente através da submissão da sociedade ao regime da sociedade aberta.

6. Mas agora perguntar-se-á para que nos serve esta noção. Qual a rele-
vância decorrente do facto de uma sociedade ser aberta? Porque se disse que a
submissão de uma sociedade ao regime da sociedade aberta permite garantir a
tutela do investidor não profissional?

O art. 13/1 do CVM dá-nos um forte indício no sentido de que haverá um
regime jurídico especificamente criado para regular este tipo de sociedades.

E por que é que existirá esse regime, aparentemente diferenciado?
Responder a esta pergunta implica compreender, em primeira linha, a inte-

gração da sociedade aberta no vasto universo dos mercados financeiros. Mercado
de valores monetários, mercado de valores mobiliários e mercado segurador con-
correm entre si na captação de poupança. O que determina que as poupanças aca-
barão por ser captadas pelo mercado e pelos entes que melhores condições ofe-
reçam ao investidor. Entre estas avultam a liquidez do investimento, a respectiva
segurança e a remuneração. A sociedade aberta impõe a construção de todo um
regime destinado a proteger e a estimular a captação de poupanças.

Um segunda linha, mas em estreita ligação com o que acabámos de dizer,
a sociedade aberta, porque tem pelo menos parte significativa do seu capital dis-
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(6) Já o fizemos em O domínio da sociedade aberta e seus efeitos, in Direito dos Valores
Mobiliários, vol. V (2004), p. 325-342.
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perso, congrega uma pluralidade de interesses, nem sempre concordantes, que
há que tutelar. O desde sempre identificado distanciamento entre o investidor e
aquele que gere, directamente, a sociedade e, indirectamente, o investimento,
distanciamento que cresce na medida do aumento da complexidade da activi-
dade social e da relativa inexpressividade do investimento individual, cria problemas
de agência, a que os sistemas tentam dar respostas cada vez mais sofisticadas.

Em terceiro lugar, a sociedade aberta envolve potenciais conflitos entre
aqueles que, querendo minimizar o investimento, pretendem maximizar a influên-
cia e os demais que, tendo realizado os seus investimentos, pretendem atingir posi-
ções de equanimidade face àqueles.

Por estas razões, e conforme já por diversas vezes afirmámos, a sociedade
aberta fica sujeita a um rigorosíssimo regime, que claramente a segrega das
demais sociedades do mesmo tipo, ou seja, das sociedades anónimas. Parte
dele pode ser encontrado no Código das Sociedades Comerciais; a outra, no
Código dos Valores Mobiliários (7).

Recorde-se que o presente texto foi entregue para publicação em 5 de Janeiro
de 2007. A partir desta data, o CVM voltou a ser alvo de intervenção e alte-
ração legislativas.

7. Na sua recente reforma, o Código das Sociedades Comerciais veio preo-
cupar-se especificamente com a sociedade anónima, cujos valores estão admiti-
dos a negociação em mercado regulamentado, impondo-lhe, essencialmente no
plano da estruturação dos seus órgãos de fiscalização, elevados padrões. Fala-
mos, aqui, de sociedades abertas.

Não é já novidade que a alteração do direito das sociedades, operada pelo
Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, para além de ter visado uma, des-
judicialização máxima do contencioso societário, veio instituir um novo regime
de corporate governance ou de governo das sociedades. Absorvendo os mode-
los conhecidos das economias mais pujantes do espaço europeu, limitou o legis-
lador a escolha na estruturação dos órgãos com funções de fiscalização nas
sociedades abertas (8). Nos termos do art. 413/2/a) do CSC, as sociedades emi-
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(7) Identicamente, PAULO OLAVO CUNHA, Direito das Sociedades Comerciais, 2.ª, Alme-
dina, Coimbra, 2006, n. 29.7 (p. 525).

(8) Sobre a nova estrutura da fiscalização das sociedades anónimas, GABRIELA FIGUEIREDO
DIAS, Fiscalização de sociedades e responsabilidade civil. (Após a reforma do Código das Socie-
dades Comerciais), Coimbra Editora, Coimbra 2006.

Independentemente da nossa concordância com a maioria das posições tomadas pela Autora
ao longo do estudo, não podem deixar de registar-se duas divergências. Em primeiro lugar, cre-
mos que o art. 64/2 do CSC deve ser lido, não como é proposto no texto, na sequência da posi-
ção anteriormente tomada por PAULO OLAVO CUNHA (Direito das Sociedades Comerciais, 2.ª,
p. 455) no sentido de os deveres de lealdade serem um dos tipos de deveres integrados e orde-
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tentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado
terão, necessariamente, uma dupla fiscalização. Com efeito, nestas sociedades
a fiscalização deverá ser realizada por um conselho fiscal que, além de uma
fiscalização financeira, desenvolve uma fiscalização política da administração
(cfr. art. 420/1/a) do CSC), e por um revisor oficial de contas ou por uma socie-
dade de revisores oficiais de contas, que não podem ser membros do conselho
fiscal. O revisor oficial de contas, cuja função primária é a de proceder à revi-
são e à eventual certificação das contas, através do escrutínio da informação
financeira produzida pela administração, vem a ser investido, com a reforma, num
dever de vigilância (cfr. art. 420-A do CSC). Este é uma poderosa arma de con-
trolo da administração. Na verdade, quando sejam revelados factos que, do
ponto de vista do revisor, manifestem graves dificuldades na prossecução do
objecto social, ele pode, em última instância, provocar a convocação de uma
assembleia geral, que será soberana na avaliação da conduta do órgão de gestão.

Para além deste duplo controlo e visando impedir a captura do órgão de fis-
calização pela administração, inibidora de uma fiscalização efectiva, impõe a
lei que a maioria dos membros do conselho fiscal sejam independentes (cfr.
art. 414/6 do CSC), não podendo membro algum apresentar qualquer uma das
muitas incompatibilidades referidas no art. 414-A do CSC.
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nados ao dever de cuidado, mas com autonomia. Deste modo, fiscalizadores e administradores esta-
rão submetidos a deveres de cuidado e de lealdade; interponha-se a vírgula que falta ao texto da
lei e chega-se ao resultado materialmente justo. O que distingue a delimitação dos deveres de cui-
dado e de lealdade na actuação dos fiscalizadores e dos gestores é o âmbito de interesses que devem
ser observados por uns e por outros. Enquanto os fiscalizadores devem atender aos interesses da
sociedade, vendo o conteúdo preceptivo dos deveres de lealdade e de cuidado aferidos por esse
interesse, os administradores devem atender aos interesses de longo prazo dos sócios, hem como
aos interesses de outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade. A específica fun-
ção de um e de outro órgão pode explicar a opção do legislador.

A segunda questão em que não acompanhamos integralmente a Autora respeita à concreti-
zação da buziness judgment rule. Não cabe aqui discutir se estamos perante uma causa de exclu-
são da ilicitude, se perante uma causa de exclusão da culpa, se perante uma pura causa de exclu-
são de responsabilidade. Supomos que a resposta a esta interrogação passará pela articulação
dos deveres de cuidado e de lealdade com a actuação informada, livre de interesses pessoais e pau-
tada por critérios de racionalidade empresarial. Pode dizer-se que actua cumprindo o dever de cui-
dado aquele que actua sem ser em termos informados? Actua no interesse da sociedade (diría-
mos, aqui, que ao abrigo do dever de lealdade e não de cuidado) aquele que actua condicionado
por interesses pessoais? E actua segundo o dever de cuidado aquele que actua segundo critérios
que não são de racionalidade empresarial?

No entanto, não é este o ponto que gostaríamos de deixar assinalado. O aspecto em que não
acompanhamos o pensamento de respeita à submissão dos fiscalizadores à business judgment
rule. Esta regra está pensada para a gestão, não para a fiscalização. Dir-se-á que semelhante con-
clusão não resulta do texto da lei uma vez que o art. 81 do CSC manda modelar a responsabili-
dade dos fiscalizadores pelo regime de responsabilidade dos administradores. No entanto, esta mode-
lação dependerá da adequação das regras concretas.
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8. Voltemo-nos, agora, para o regime aplicável às sociedades abertas, que
pode ser encontrado no Código dos Valores Mobiliários.

Um primeiro traço deste regime decorre da necessidade de protecção dos
accionistas da sociedade. Entre os instrumentos que garantem a situação jurí-
dica destes accionistas/investidores encontra-se o princípio da igualdade de tra-
tamento. Ele consiste na imposição, à sociedade, da obrigação de tratar de
modo igual todos os titulares de valores mobiliários pertencentes à mesma cate-
goria e tem sede legal no art. 15.º do CVM.

De entre as situações em que o princípio da igualdade se manifesta com maior
acuidade encontra-se a do acesso à informação. Para que o investidor possa tomar
as decisões que considera adequadas, é fundamental que tenha acesso, em tempo
útil, a toda a informação relevante. Por esta razão, à sociedade aberta são impos-
tas múltiplas obrigações de infor-mação. Entre estas vamos encontrar a obrigação
de comunicar a existência ou a, potencial existência de participações relevantes.

Mas não há que tutelar apenas o investidor isoladamente considerado. É fun-
damental que se tutele o mercado de valores mobiliários enquanto realidade em
si. Ora, este mercado apenas se protege com transparência, traduzindo-se esta,
uma vez mais, na circulação da informação considerada relevante para a tomada
de decisões de investimento e de desinvestimento.

III. O DOMÍNIO

9. Se sabemos já que razões fundamentais determinam a criação de um
regime especialmente pensado para as sociedades abertas, perguntemos, agora,
porque é que o domínio é uma situação tão relevante no contexto destes entes.

Responder a esta interrogação implica responder a uma questão prévia.
Em que consiste o domínio?

Dominar significa preponderar, prevalecer, exercer influência em, mandar
soberanamente (9). Consequentemente, haverá domínio de uma sociedade aberta
sempre que esta seja ou possa ser influenciada por alguém ou sempre que alguém
tenha uma posição preponderante.

E como é possível que alguém tenha uma influência preponderante ou deci-
siva na sociedade aberta? Como se pode dominar uma sociedade aberta?

O que estamos a perguntar é de que meios deve dispor alguém para que
possa exercer uma influência decisiva na vida de uma sociedade aberta. E esta
interrogação pode ser respondida de múltiplas formas. Em todas elas há um subs-
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(9) ANTÓNIO DE MORAIS SILVA, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 10.ª, vol. IV,
voz “dominar”.
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trato comum: para que alguém possa preponderar sobre uma sociedade com o
capital aberto ao investimento público é fundamental que esse alguém possa
influênciar de modo determinante a vontade juridicamente relevante dessa socie-
dade (10). Sendo esta vontade formada através dos competentes órgãos sociais,
dominará a sociedade quem dominar esses órgãos (11).

10. E quem domina os órgãos sociais?
Em última instância e, pelo menos num plano formal, os titulares de valo-

res mobiliários, que conferem direitos de voto. Por outro lado, aqueles que,
independentemente da percentagem de direitos de voto de sejam titulares, pos-
sam determinar quem serão os titulares dos órgãos de administração e de fisca-
lização de uma sociedade. Na verdade, se bem que a direcção/administração tenha
competências deliberativas próprias, os titulares deste órgão são nomeados pelos
detentores de valores mobiliários, que conferem direitos de voto e por quem
tenha direito a proceder a respectiva nomeação. Do mesmo modo, podem os
membros da administração ser destituídos pelos sócios a todo o tempo.

Se assim é, dir-se-á que domina a sociedade aberta quem dominar o exer-
cício dos direitos de voto, conducentes à formação da vontade juridicamente
dessa sociedade. Não porque, atendendo a repartição de competências na socie-
dade anónima, essa vontade influa directamente na gestão da sociedade, mas
porque dessa vontade depende a determinação de quem vai gerir a sociedade.

11. A conclusão antecedente permite-nos compreender porque tem a situa-
ção de domínio relevância no contexto específico da sociedade aberta e do
direito mobiliário (12). Sendo este instalado, os demais accionistas vêem os
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(10) Afirmando a necessidade de estabelecer uma clara distinção entre a influência signifi-
cativa e a influência dominante, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, vol. IV, Sociedades
Comerciais. Parte geral, Lisboa 2000, n. 222.1.

(11) Com uma noção próxima da do texto, ENGRÁCIA ANTUNES, Participações qualificadas
e domínio conjunto. A propósito do caso “António Champalimaud — Banco Santander”, Publi-
cações Universidade Católica, Porto 2000, p. 49, 62 e passim.

(12) O domínio pode ter relevância em outras áreas do sistema e, mesmo relativamente a
sociedades abertas, em outros sub-sistemas, de cujo cruzamento decorrerá o regime aplicável ao
caso concreto. Pense-se, por exemplo, que se instala uma posição de domínio numa sociedade aberta
do sector financeiro. Este estado poderá concitar a aplicação simultânea do direito bancário, do
direito mobiliário e do direito da concorrência, com intervenções disjuntas, mas coordenadas, de
diferentes autoridades de supervisão. Sobre os diversos contextos em que o domínio pode surgir
em ligação com a detenção de participações qualificadas, com particularização da análise destas
figuras no sector segurador, ENGRÁCIA ANTUNES, Participações qualificadas e domínio conjunto,
cit., p 17-86. Exemplificando os efeitos das participações qualificadas no sector bancário, CAL-
VÃO DA SILVA, Direito Bancário, Almedina, Coimbra 2001, n. 73. Sobre os efeitos económicos
do domínio em ligação com a constituição da obrigação de lançamento de oferta pública de aqui-
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seus direitos de voto perderem relevância e, consequentemente, as suas partici-
pações sociais diminuírem de valor. Com efeito, estes votos não são necessá-
rios para a determinação dos desígnios da sociedade, sendo esta gerida por
administradores escolhidos ou pelo sócio dominante ou por quem tenha direitos
especiais de nomeação. Não obstante os deveres impostos aos administradores
pelo art. 64 do CSC, quer na sua anterior versão, quer naquela que resultou da
reforma de 2006, a instrumentalização da sociedade em benefício da prossecu-
ção de interesses próprios do sócio dominante é potencialmente possível. Sur-
gem, aqui, os problemas clássicos de agência entre sócios não dominantes e
sócio dominante (13).

É evidente que a este efeito negativo do domínio se pode contrapor um
efeito positivo. Na verdade, sucede que a maioria dos accionistas não tem qual-
quer implicação na gestão da sociedade. Este distanciamento é, como se disse
já, tanto mais acentuado quanto mais complexo for o objecto social. Basta ana-
lisar as estruturas orgânicas de topo das sociedades que integram o PSI-20 para
se compreender a dificuldade ou mesmo impossibilidade que um accionista terá
na compreensão de quanto se passa na sociedade. O domínio pode ser-lhe favo-
rável desde que ele possa confiar em quem foi escolhido para gerir a sociedade
e desde que sejam anuladas as situações de assimetria e os problemas de agên-
cia entre sócio dominante e sócios não dominantes.

Seja qual for a perspectiva individual do accionista não dominante, certo é
que a posição de domínio constitui um facto relevante na vida da sociedade
aberta já que ela tem aptidão para interferir com o valor das participações sociais.

IV. DOMÍNIO: TITULARIDADE DE DIREITOS DE VOTO OU
LEGITIMIDADE DE EXERCÍCIO DE DIREITOS DE VOTO?

12. Sabendo-se que o domínio tem um forte impacto na vida da sociedade
e nas participações dos sócios não dominantes, pergunte-se: como se podem
dominar os direitos de voto?
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sição, JOÃO PAULO MENEZES FALCÃO, Direito dos Valores Mobiliários, III, Coimbra Editora,
Coimbra 2001, p. 179-228 (183-200).

(13) Ou sócios dominantes, conforme terá de aceitar-se face à redacção do art. 21/2 do
CVM, que adiante se aprofundará. Neste sentido, OSÓRIO DE CASTRO, A imputação de direitos de
voto no Código dos Valores Mobiliários, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, Edi-
ção especial sobre o Código dos Valores Mobiliários, n.º 7 (Abril de 2000), p. 161-192 (p. 178).
Entendimento contrário parece perfilhar PAULO CÂMARA, O dever de lançamento de oferta pública
de aquisição no novo Código dos Valores Mobiliários, in Direito dos Valores Mobiliários, vol. II
(2000), p. 203-284.



49

Ensaiaremos uma resposta antes mesmo de atendermos ao regime legal
relevante nesta sede.

E dir-se-ia ser simples saber quem domina direitos de voto: domina o direito
de voto aquele que é titular das participações sociais, no momento considerado
juridicamente relevante (14), às quais aquele direito é inerente.

Porém, esta visão não só desconsiderada uma parte muito significativa da
realidade, como vai para além dela.

Isto porque tanto se podem dominar votos inerentes a participações, de que
se não é titular, como se podem não dominar votos inerentes a participações, de
que se é titular.

Sinteticamente, diremos que, afinal, o direito de voto se domina através
da legitimidade para o respectivo exercício de modo discricionário.

13. A bondade do que acabamos de afirmar pressupõe que se aceite a dis-
sociação entre a titularidade da participação social, a qual o direito de voto é ine-
rente, e a legitimidade para o exercício desse direito de voto.

Semelhante pressuposto pode ser questionado perante a natureza deste.
Sendo uma situação jurídica activa, que pressupõe a qualidade de sócio, o direito
de voto é uma situação com finalidade política. A sua concessão ao sócio des-
tina-se a permitir-lhe o exercício de influência na construção da vontade juridi-
camente relevante da pessoa colectiva quando, não valendo o princípio “uma
acção, um voto”, só esse agrupamento permita aos que não tem número suficiente
de acções (15), votar (16). Equiparável ao direito de ser nomeado para os órgãos
sociais, o direito de voto, apesar de poder ser exercido de modo agrupado (cfr.
art. 379/5 do CSC) (17), não é susceptível de destaque (18). Não sendo desta-
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(14) A restrição a que se faz referência no texto está relacionada com uma das novas pro-
blemáticas que envolvem o exercício de direitos de voto, sobre a qual nos pronunciamos em “O
conceito de accionista”, texto ainda inédito, mas em publicação no vol. VII do Direito dos Valo-
res Mobiliários. Registe-se, aqui, simplesmente, que a matéria da legitimação deverá conhecer desen-
volvimentos legislativos a curto prazo com a aprovação de uma Directiva relativa aos direitos dos
accionistas.

(15) Qualificando este limite ao direito de voto como extrínseco, uma vez que tais limita-
ções são impostas exogenamente, não decorrendo da função social deste direito, JOÃO LABAREDA,
Das acções das sociedades anónimas, AAFDL, Lisboa 1998, n. 49.

(16) Quanto a natureza dúplice da deliberação, acto colectivo, na medida em que se forma
por congregação do exercício de diversos situações jurídicas (os direito de voto de todos e de cada
um dos sócios, que deliberaram sobre determinada matéria) e acto unitário, mas complexo, PEDRO
PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, 2.ª, Almedina, Coimbra
2006, p. 112.

(17) Quanto ao agrupamento de accionistas para efeito de exercício do direito de voto,
PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, cit., p. 123.
Vejam-se, a este propósito, os relevantes dados estatísticos constantes da intervenção do Presidente

4 — F.D.U.L.
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cável, pode perguntar-se como é susceptível de ser exercido por aquele que não
tem a qualidade que é suposta na sua atribuição.

Em tese, diversos tipos de títulos podem justificar esta atribuição de legi-
timidade a terceiro não titular da participação social. Pensando em duas situa-
ções expressamente referida na lei, diremos que pode ser conferida legitimi-
dade para o exercício de direitos sociais, entre os quais vamos encontrar o
direito de voto, ao titular de um direito real menor (v. g. usufrutuário) ou ao cre-
dor, cujo crédito seja grarantido por direito constituído sobre a participação
social (19). O direito de voto, não sendo destacável para efeitos de negociação,
pode ser exercido por quem não é titular da participação social.

14. Mas há, ainda, que atender a uma outra forma de dominar direitos de
voto, de que se não é titular e que nem sequer se podem exercer. Isto porque
também se dominam direitos de voto, cujo sentido se pode determinar, observação
que acima nos levou a afirmar que apenas se dominam os dieitos de voto que
se tem legitimidade para exercer de modo discricionário.

Nas hipóteses que agora consideramos, não há sequer uma dissociação entre
a titularidade e a legitimidade para o exercício do direito de voto. Quem o
exerce é o titular da participação, ao qual ele é inerente. Mas a vontade indi-
vidual, expressa através do exercício deste direito, não é a vontade do titular da
participação social, mas a de um terceiro, a cujas instruções aquele titular se
encontra vinculado. No limite, aquele que domina a sociedade pode não deter
um único direito de voto (20), ainda assim determinando o conteúdo da von-
tade juridicamente relevante da sociedade aberta. Neste caso extremo, quem
exerce o domínio será um terceiro relativamente à sociedade aberta, pois que não
detém valor mobiliário a algum representativo do respectivo capital social.
O domínio é exercido através da concessão do poder a este terceiro para deter-
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do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários/Dr. Carlos Tavares, Cor-
porate governance e responsabilidade social das empresas. Evolução e alterações no governo
das sociedades, disponível em www.cmvm.pt. em 9 de Maio de 2006.

(18) JORGE COSTA SANTOS, Direitos inerentes aos valores mobiliários. Em especial, os
direitos equiparados a valores mobiliários e o direito ao dividendo, in Direito dos Valores Mobi-
liários, Lex, Lisboa 1997, p. 54-98 (p. 64, nota 19) onde já se encontra assinalada a estranheza
causada pelo então vigente art. 346/1/a) do Código do Mercado dos Valores Mobiliários, que
previa a transmissão provisória e remunerada dos direitos de voto em determinadas circunstâncias.

(19) Sobre estas duas situações, cfr. JOÃO LABAREDA, Das acções das sociedades anónimas,
cit., p. 109 e segs.; JOSÉ PEDRO FAZENDA MARTINS, Direitos reais de gozo e garantia sobre valo-
res mobiliários, in Direito dos Valores Mobiliários, Lex, Lisboa 1997, p. 99-119; PEDRO PAIS DE
VASCONCELOS, A participação social nas sociedades comerciais, cit., p. 381 e segs. e 385 e segs.

(20) Aceitando a hipótese de domínio sem detenção, ENGRÁCIA ANTUNES, Participações qua-
lificadas e domínio conjunto, p. 35 e segs.
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minar o sentido em que os sócios deverão votar, comportando-se estes como
meros sócios fiduciários. Neste caso, porque o sujeito que exerce o domínio é
um terceiro, dificilmente se pode falar na existência de um acordo parassocial
relativo ao exercício dos direitos de voto. Isto porque este tipo de acordo é o
contrato celebrado entre os sócios da sociedade.

V. DOMÍNIO E CONTROLO DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO DA
SOCIEDADE

15. A análise empreendida por BRECHT e DE LONG acerca das razões jus-
tificativas da singularidade da estrutura accionista das maiores empresas do mer-
cado norte-americano (21) permite, ainda, colocar uma outra hipótese no que ao
domínio de sociedades se refere.

Até aqui temos considerado que o domínio da sociedade passa pelo exer-
cício de direitos de voto. O que apontaria no sentido de ser necessário deter uma
participação maioritária ou controlar a maioria dos direitos de voto para que se
dominasse a sociedade.

Mas que relevância tem este tipo de domínio em grandes sociedades de
capitais? A detenção de participações maioritárias é necessária para o exercício
de controlo? Mais, garante a participação maioritária o exercício de domínio?

Antecipando conclusões diremos que nem o domínio necessita da detenção
de grandes blocos de acções, nem a detenção de grandes blocos de acções
garante o domínio. Porquê?

Porque, aparentemente, controlará a sociedade quem controlar a sua admi-
nistração. E como pode controlar-se a administração se não for através do exer-
cício dos direitos de voto, que permitem escolhê-la?

Simples: não pode.
Mas o que a afirmação antecedente não pressupõe é que a faculdade de

nomeação, directa ou indirecta, da administração dependa da detenção de parti-
cipações maioritárias. Ela pode, de facto, depender da concessão de direitos
especiais a certas categorias de acções. Assim, pode controlar-se a administra-
ção sem que se detenha uma participação maioritária desde que se tenha o
direito especial de nomeação daqueles que podem vir a ser escolhidos para a
administração (22). Formalmente, este direito pertencerá aos titulares de deter-
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(21) Whv has there been so little block holding in America?, cit.
(22) Apontando esta forma de controlo da sociedade em dissociação com a detenção de

capital e ligando-a à situação dos Países Baixos, BRECHT/DE LONG, Why has there been so little
block holding in America?, cit., p. 622.
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minada categoria de valores mobiliários; regra geral e segundo demonstram os
dados empíricos, tais valores mobiliários pertencem, casualmente ou não, a
determinada família ou a determinada empresa financeira, sem que a eles aceda
o investidor anónimo.

16. E porque se disse que a detenção de uma participação maioritária não
garante o controlo da administração?

Porque a elevada dimensão da estrutura social e a crescente especialização
e diversificação das actividades do grupo impõem a também crescente especia-
lização da administração e dificultam o acesso, controlo e capacidade de assi-
milação e de descodificação de toda a informação relevante. A própria estrutura,
se tem em si a potencialidade de incremento das suas actividades e, com isso,
de criação de riqueza, desde logo porque pode aproveitar sinergias, contém
igualmente em si os factores, que dificultarão o seu controlo. Mesmo aquele que
pode nomear a administração, ou porque tem uma posição maioritáría, ou por-
que tem um direito especial de nomeação, que é inerente à sua participação
social, apenas pode controlar quem é nomeado; dificilmente controlará o que faz
aquele que foi nomeado. A garantia existirá apenas quanto à indicação, não
quanto ao modo concreto de exercício da função. Serão tantos os patamares de
poder/competência dentro de cada uma das estruturas, que comporão o grupo, que
o seu controlo só muito dificilmente pode ser alcançado por um accionista.

No mais, serão os custos de agência, a suportar pelo accionista, seja ele
grande ou pequeno, que permitirão dotar a estrutura de cada vez mais imbrica-
dos, complexos e pesados níveis de controlo, destinados ao exercício de alguma
fiscalização quanto ao modo como a administração (e, a breve prazo, seguramente
os demais níveis de decisão) efectivamente se comporta.

VI. OS DADOS LEGAIS

17. Haverá alguma concordância entre a especulação antecedente e o
regime legal relativo a aferição da existência de uma posição de domínio em
sociedade aberta?

Se a resposta a esta interrogação for positiva diremos que o nosso sistema
se funda numa noção substancial de domínio. Isto porque ele se não basta,
para a determinação deste conceito, com o plano formal da titularidade do direito
de voto. Vai mais além, desconsiderando mesmo a titularidade. Costuma afir-
mar-se que o que interessa ao nosso sistema é saber quem determina, efectiva-
mente, o modo de exercício do direito de voto e quem exerce uma influência
dominante na vida da sociedade. Se os dados de direito positivo provarem esta
conclusão poderemos seguramente dizer que ele dá relevância a as posições de
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domínio substancialmente aferidas e que é deste tipo de domínio que implica uma
série de efeitos.

Antecipando a conclusão a que adiante chegaremos, diremos antes que, afi-
nal, o nosso sistema, se aponta para uma aferição substancial do domínio, acaba
por se afastar deste pressuposto. O domínio, se é que é relevante, passa a ser
um conceito formal e desligado do exercício efectivo ou mesmo possível de
uma influência dominante por um accionista sobre a sociedade.

18. São diversos os preceitos do Código dos Valores Mobiliários, que se
referem ou pressupõem uma posição de domínio. No entanto, as normas cru-
ciais para compreendermos o que se deve entender por semelhante expressão são,
por um lado, o art. 21, por outro, o art. 187, em particular o seu n.º 2, e, por fim,
o art. 20/1/h).

19. Comecemos por analisar o art. 187 do CVM. Segundo esta disposi-
ção, deve lançar oferta pública de aquisição aquele cuja participação em socie-
dade aberta ultrapasse metade ou um terço dos direitos de voto. Para a deter-
minação do quantitativo da participação deve atender-se aos votos que o
participante detém, directa ou indirectamente, sendo que a detenção indirecta
se concretizará por aplicação do art. 20.

Seguidamente, prevê o n.º 2 deste dispositivo legal que pode ser exone-
rado da obrigação de lançamento da oferta aquele que, detendo, directa ou indi-
rectamente, mais de 33% mas menos de 50%+1 direitos de voto, prove, perante
a autoridade de supervisão, não ter o domínio da sociedade visada nem estar com
ela numa relação de grupo.

Vários dados relevantes resultam desta disposição.
Em primeiro lugar o de que a obrigação de lançamento de oferta pública de

aquisição é um dos efeitos do domínio, pelo que o pressupõe. Tanto assim é que
pode ser isento do respectivo lançamento aquele que provar não ter o domínio
da sociedade aberta.

Que a pedra de toque da constituição da obrigação de lançamento de oferta
pública de aquisição é o domínio resulta com clareza do n.º 3/b) do art. 187.
Segundo esta disposição, depois de o participante ter sido dispensado, pela auto-
ridade de supervisão, da obrigação de lançar uma oferta pública de aquisição sobre
os valores mobiliários da sociedade visada, ficará novamente nela constituído se
vier a adquirir uma posição que lhe permita exercer influência dominante sobre
a sociedade visada.

Saber como se concretiza o conceito indeterminado (23) exercício de uma
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influência dominante sobre a sociedade visada é questão extremamente com-
plexa (24). A ela voltaremos adiante. Mas fica já uma pista: se, para o nosso
sistema, o domínio se aferir pelo exercício efectivo ou potencial de influência
dominante, então ter-se-á optado inequivocamente por uma noção substancial de
domínio. Como tudo isto se conjugará com a detenção directa ou indirecta de
certas percentagens de direitos de voto é a questão que fica em aberto.

20. Se bem que a propósito da detenção de mais de um terço dos direitos
de voto resulte claro que o pressuposto da constituição da obrigação de lança-
mento de oferta pública de aquisição seja o domínio, a mesma asserção se não
pode fazer decorrer, inequivocamente, do art. 187/1 quanto a detenção de mais
de metade dos direitos de voto. Por esta razão se dirá, desde já, que o sistema
apenas terá harmonia caso se entenda que também a detenção de mais de 50%
dos direitos de voto constitui o seu detentor na obrigação de lançar uma oferta
pública de aquisição se, através dessa participação, directa ou indirecta, detiver
este accionista o domínio da sociedade. Este era, aliás, o pressuposto da Direc-
tiva 2004/24/CE: a obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição
dependia da instalação de posições de controlo na sociedade, sendo aquela oferta
o meio de tutela dos accionistas não dominantes.

Registe-se, porém, uma aparente neutralidade dos demais dados do regime
relativo às ofertas obrigatórias acerca desta questão. Se se compulsarem as
regras-chave, corno sejam os arts. 189, relativo às derrogações, 190, respeitante
à suspensão do dever de lançamento de oferta, e 192, que regula a matéria da
inibição de direitos, verifica-se que em passo algum se faz referência ao conceito
de domínio. Seria, v. g., possível imaginar que se encontraria, a semelhança do
que se dispõe no § 37 do Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, em sede de
suspensão do dever, uma regra que viesse dispor que a obrigação de lançar a
oferta ficaria suspensa enquanto o accionista não exercesse influência domi-
nante sobre a sociedade independentemente da percentagem de direitos de voto
detida directa ou indirectamente. Mas a formulação legal é relativamente agnós-
tica nesta área. Limita-se a lei a prever a suspensão se “após a ocorrência do
facto constitutivo do dever de lançamento, [a pessoa a ele vinculada] se obrigar
a pôr termo a situação.”

Surge, de imediato, a pergunta que enfrentamos: qual o facto constitutivo
do dever? A detenção de uma percentagem de direitos de voto? A instalação
de uma posição de domínio na sociedade, domínio inferido ou realmente exer-
cido através da detenção de certas percentagens de direitos de voto? E a que
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situação deve ser posto termo? A detenção de certas percentagens de direitos
de voto? Ao domínio?

21. Em segundo lugar, decorre do art. 187 que, para efeitos de constitui-
ção da obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição, o que releva é
a detenção de direitos de voto ou, dito de modo talvez mais correcto, o domí-
nio exercido através da detenção de direitos de voto. O que significa que se hou-
ver outras formas de exercício de domínio, que não através da detenção de
direitos de voto, tal domínio aparentemente não releva para efeitos de constituição
da obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição.

Em terceiro lugar resulta do art. 187 que há, para o legislador nacional,
domínio sempre que se deteêm, directa ou indirectamente, mais de 50% dos
direitos de voto. Nenhuma distinção se opera entre a detenção de direitos de voto,
que, por um lado, se podem efectivamente exercer e, por outro, direitos de voto
inerentes a acções que, sendo detidas pelo accionista, não estão na sua esfera de
influência. Isto pode suceder em múltiplas situações, como também adiante se
verá.

Em quarto lugar, resulta do art. 187/1 que a detenção de percentagens infe-
riores a 33% dos direitos de voto não encabeçam o accionista numa posição de
domínio com relevância para efeito de constituição de obrigação de lançamento
de oferta pública de aquisição. O que nos dá já um índice quanto ao que acima
verificámos: mesmo que o accionista consiga dominar a sociedade com uma
ínfima percentagem de direitos de voto, não ficará obrigado a lançar oferta
pública de aquisição sobre a sociedade que de facto domina. O domínio, por si
só, não chega para impor ao accionista dominante a obrigação de lançar uma
oferta: esta obrigação depende de um pressuposto já identificado — a detenção
de uma certa percentagem de direitos de voto — e de um facto presumido: a exis-
tência de domínio.

Mais pressupõe o legislador que a detenção de direitos de voto entre os
33%+1 voto e os 50%, permite já dominar uma sociedade. Porém, esta presunção
pode ser ilidida se o participante provar que não domina a sociedade.

Por fim e na sequência do que acima se disse, parece resultar do art. 187/1
a possibilidade de a mera detenção de mais de 50% dos direitos de voto desen-
cadear, por si só, a constituição da obrigação de lançamento de oferta pública de
aquisição. Na verdade, uma vez que não se estabelece qualquer ligação subs-
tancial entre a detenção, directa ou indirecta, de tal percentagem de direitos de
voto e o exercício, potencial ou efectivo, do domínio, pode chegar-se à conclu-
são de que a detenção de mais de 50% dos direitos de voto é, por si só, pres-
suposto suficiente da constituição do dever de lançamento de oferta pública de
aquisição. A valer, será conclusão desajustada das razões que presidem a cons-
tituição de tão gravosa obrigação.
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22. Algo diversa parece ser a noção de domínio, decorrente do art. 21
do CVM.

Esta disposição vem especificar o que deva entender-se por relação de
domínio ou de grupo na sequência da regra em que se prevêem as situações de
imputação de direitos de voto. E nesta encontramos um caso de imputação em
que se faz apelo à existência de uma relação de qualquer um destes tipos entre
o participante e uma sociedade: aludimos ao art. 20/1/b).

De acordo com o art. 21/1 existirá uma relação de domínio sempre que
uma pessoa, singular ou colectiva, possa exercer, directa ou indirectamente, uma
influência dominante sobre uma sociedade. Ressurge-nos o conceito de influên-
cia dominante, a que o art. 187/3/b) fazia apelo para impor a obrigação de lan-
çamento de oferta pública de aquisição àquele que dela havia sido isento por não
ter o domínio da sociedade.

Especifica-se, ulteriormente, que existirá sempre uma relação de domínio
quando se dispuser da maioria dos direitos de voto (25), quando se puder exer-
cer a maioria dos direitos de voto, nos termos de acordo parassocial ou quando
se puder nomear ou destituir a maioria dos titulares dos órgãos de administra-
ção ou de fiscalização da sociedade.

23. O primeiro problema que há que enfrentar decorre da necessidade de
concretização da expressão exercício de influência dominante, eventualmente
inspirada no § 17 do Aktiengestz (26) e transposta do art. 486 do CSC.

Segundo a doutrina alemã, é decisivo a concretização do conceito de influên-
cia dominante, tal como constante do 17 do AktG, que a sociedade que se
encontra em relação de domínio ou de grupo face a outra possa sobre ela exer-
cer efectivamente esse domínio (27), mesmo que o não exerça realmente (28). Por
outro lado, esta influência há-de ser exercida através de meios societários, não
bastando, v. g., uma influência exercida através de uma posição dominante no
mercado (29).
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(25) Sobre o modo de cálculo desta percentagem, bem como sobre o sentido da imputação,
cfr. OSÓRIO DE CASTRO, A imputação de direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários,
cit., respectivamente p. 178 e segs. e 182 e segs.

(26) Chamando a atenção para esta possível origem da expressão, OSÓRIO DE CASTRO,
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Que a influência dominante, relevante para os efeitos do art. 21/1, há-de ser
exercida através de meios estruturalmente societários, parece resultar desta dis-
posição. Com efeito, apesar de o n.º 1 desta regra conter uma cláusula geral, as
situações indiciárias, tipificadas no seu n.º 2, das quais se infere a existência de
uma influência dominante, pressupõem sempre uma actuação dessa influência atra-
vés de meios jurídico-societários [na expressão de OSÓRIO DE CASTRO (30)].

O que cumpre saber é se, à luz do art. 21, pode também dizer-se que o que
releva é a influência efectiva.

Foi já demonstrado entre nós que a resposta a esta interrogação é nega-
tiva (31) verdade, e ao invés do que se verifica com o paralelo art. 487 do CSC,
o art. 21/2 do CVM apresenta-nos uma lista de circunstâncias em que, do ponto
de vista do legislador, há exercício de influência dominante, mesmo que afinal
não seja possível exercer influência dominante alguma sobre a sociedade. Assim
sucede com o índice que encontramos na al. a) do art. 21/2.

Deste modo, aquele que parecia ser o ponto de referência mais sólido para
fundar uma noção substancial de domínio, acaba por se bastar com uma noção
formal ou mesmo com uma noção, que prescinde daquele conceito. Adiante vere-
mos que não é esta a única situação em que este resultado avulta dos dados do
sistema.

24. Para além da dificuldade de concretização da cláusula geral de exer-
cício de influência dominante, que vai relevar inclusivamente para efeito da
constituição da obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição, sus-
cita, ainda o art. 21 uma outra dúvida. Pergunta-se: confinar-se-a o art. 21 a expli-
citação do que deva entender-se por relação de domínio ou de grupo quando esteja
em causa a concretização do art. 20/1/b)? A integração sistemática deste pre-
ceito pareceria apontar num sentido positivo. Ou seja, apenas quando houvesse
que determinar se entre o participante e uma sociedade existe uma relação de
domínio se poderia recorrer ao art. 21/1 e 2.

Porém, vimos que o art. 187/2 se socorria igualmente do conceito de exer-
cício de influência dominante. O participante, cuja participação fosse superior
a 33% e inferior a 50%+1 direitos de voto e houvesse sido dispensado do dever
de lançamento de oferta pública de aquisição, ficaria sujeito a tal dever se, sem
ultrapassar o limiar de 50%+1 voto viesse a adquirir uma posição que lhe per-
mitisse exercer influência dominante sobre a sociedade.
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Se, nesta ligação, não interessam, por falta de autonomia, as als. a) e b) do
art. 21/2, uma vez que elas relevam para o cômputo da participação, pode rele-
var a al. c) do mesmo preceito legal. Quer isto dizer que, por conjugação dos
arts. 187/3/b) e 21/2/c), ficará obrigado a lançar oferta pública de aquisição
aquele cuja participação ultrapasse os 33%, ficando aquém dos 55%+1 voto e que,
não tendo inicialmente o domínio da sociedade, passe a exercer sobre ela uma
influência dominante, designadamente por poder nomear ou destituir a maioria
dos titulares dos órgãos de administração ou de fiscalização da sociedade visada.

25. A última regra que faz apelo directo ao conceito de domínio é o
art. 20/1/h).

Estamos perante previsão recente, introduzida na nossa ordem jurídica pelo
Decreto-Lei n.º 219/2006, de 2 de Novembro, diploma, cujo objectivo primor-
dial foi o de proceder à transposição da Directiva n.º 2004/25/CE, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, relativa às ofertas públicas de aqui-
sição e que fortíssima polémica tem suscitado, desde logo por se entender ser
possível identificar a causa próxima do seu acolhimento.

Lê-se no preâmbulo do diploma que a consagração desta alteração relativa
à imputação de direitos de voto mais não seria do que “uma antecipação parcial
do regime previsto na Directiva n.º 2004/109/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de Dezembro, relativa à harmonização dos requisitos de trans-
parência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valo-
res mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado”.

Estes dados preliminares já impõem duas observações imediatas.
Em primeiro lugar, em passo algum da Directiva da Transparência se prevêem

situações de imputação, recondutíveis àquelas que o art. 20/1/h) vem consignar.
A regra fundamental em matéria de imputação, atendendo a necessidades de trans-
parência, constante da Directiva, é o art. 10. Em lugar algum impõe esta regra
que sejam imputados a um participante direitos de voto detidos por quem com ele
haja acordado obter ou frustrar a obtenção do domínio de uma sociedade aberta.
Também não prescreve a Directiva que sejam imputados a um participante direi-
tos de voto que, nos termos de um acordo, possam funcionar como o exercício con-
certado de influência sobre a sociedade. Mas, pior do que tudo, nada permite afir-
mar que da Directiva resulte que os acordos relativos à transmissibilidade das
acções funcionem como presunção de exercício concertado de influência.

Se é certo que a Directiva da Transparência permite aos Estados-Membros
sujeitarem os emitentes a “requisitos mais rigorosos” (cfr. art. 3/1), certo é que
as regras relativas à imputação não respeitam aos emitentes, mas aos participantes
nesses emitentes.

Independentemente da margem de conformação do sistema jurídico, que
sempre assistirá ao legislador nacional, desde que observados os mínimos impos-
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tos pela Directiva, dificilmente se pode acompanhar a afirmação de que as alte-
rações introduzidas nas regras sobre imputação mais não são do que a mera
transposição da Directiva. A al. h) do n.º 1 do art. 20 do CVM não tem qual-
quer paralelo na Directiva da Transparência. Se esta conclusão estiver certa, não
pode dizer-se aquela previsão consagrada por transposição daquele instrumento
comunitário.

26. Há ainda outra observação prévia. Dissemos, há pouco, que a regra do
art. 20/1/h) será, segundo o legislador nacional, mera transposição da Directiva
da Transparência. Como dissemos, entendemos não ser possível acompanhar esta
posição. Mas há uma segunda consideração, para nós da maior relevância.

Se a regra do art. 20/1/h) fosse porventura uma regra já enunciada na
Directiva da Transparência, ela sê-lo-ia numa Directiva que tem exactamente este
objectivo: o de garantir a transparência nas sociedades com valores mobiliários
admitidos à negociação em mercado regulamentado. Quer isto dizer que, rela-
tivamente a uma participação que, por imputação, nomeadamente ao abrigo de
uma qualquer regra semelhante ao art. 20/1/h), atingisse os limiares fixados
na lei, haveria deveres de informação. Mas só haveria deveres de informa-
ção. A Directiva da Transparência não visa, efectivamente, desencadear qual-
quer outro tipo de efeito na sequência da detenção de uma participação quali-
ficada.

Ora, não pode esquecer-se que a nossa lei, ao identificar os casos de impu-
tação, não se limita a atribuir-lhes relevância no plano da constituição de obri-
gações de informação por imperativos de transparência. Vai muito mais além:
recorre a estas regras de imputação para determinar os valores de uma partici-
pação. E com base nos valores assim fixados, pode impor a obrigação de lan-
çamento de oferta pública de aquisição. Basta que, por aplicação do art. 20/1,
uma participação atinja, directa ou indirectamente, mais de um terço ou mais de
50% dos direitos de voto em sociedade aberta.

Optou o legislador nacional, sem qualquer injunção de Direito Comunitário,
por atribuir um duplo efeito as diferentes regras de imputação, parte delas pen-
sadas pelo legislador comunitário em sede de transparência/constituição de deve-
res de comunicação. E estas regras são bem diversas da realidade substancial
a que a Directiva 2004/25/CE manda atender para o cômputo de uma participação.
Resulta inequivocamente dos arts. 2/1/d) e 5/1 desta Directiva que o que está em
causa é calcular, conjuntamente, os votos detidos por um accionista e aqueles que
são detidos por quem com ele actua em concertação, pois só assim se pode
atingir o verdadeiro domínio. A circunstância de a Directiva das ofertas públi-
cas assentar a detenção conjunta apenas na actuação em concertação não deve
estranhar-se atendendo ao que se dispunha na rule 9.1. do Take over Code, que
determinou abundante “jurisprudência”.
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Diferentemente se passam as coisas perante a nossa lei. As regras sobre
imputação valem indiscriminadamente para a constituição de deveres de infor-
mação e para a constituição da obrigação de lançamento de oferta pública de aqui-
sição uma vez que elas se aplicam indiferenciadamente à determinação da per-
centagem de direitos de voto detidos para a constituição de um e de outro tipo
de obrigação.

27. Perguntar-se-á se esta dupla funcionalização das regras de imputação
é justificada.

A resposta a esta questão passa, segundo pensamos, pelo estabelecimento de
uma distinção. Diremos que se aquilo que justifica a imputação é a necessidade
de superar a realidade formal para se apurar o domínio efectivo da sociedade,
sabendo-se quem controla o voto, seguramente que tal imputação é justificada.
Isto porque o domínio real tanto deve relevar para a constituição da obrigação
de prestar informação, como no plano da constituição do dever de lançamento
de oferta pública de aquisição. Nestas circunstâncias é adequado dar uma dupla
relevância às regras de imputação.

Bem diversos serão os casos em que deve ser dada uma informação aos
investidores quanto a acordos ou factos, dos quais poderá, eventualmente, vir a
resultar ou não, num futuro mais próximo ou mais longínquo, uma situação de
domínio, sem que exista uma qualquer situação de domínio contemporânea da cele-
bração desses acordos ou da previsão desses factos. Diremos que, nestes casos,
a constituição da obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição não
tem justificação, já que aquele que a deve lançar não domina a sociedade. Poderá
vir a dominá-la, é certo, mas não a domina. Nestas situações, deveria a lei limi-
tar-se a dar relevância à imputação para efeitos de transparência/informação ao mer-
cado, deixando a constituição da obrigação de lançamento de uma oferta pública
de aquisição para o momento em que o domínio fosse, efectivamente, adquirido.

28. Voltemos ao art. 20/1/h) com o objectivo que a sua análise nos moveu:
o de compreendermos se se fazia apelo, no nosso sistema, a um conceito formal
ou a um conceito substancial de domínio.

É a seguinte a redacção deste preceito:

“Artigo 20
1. No cômputo das participações qualificadas consideram-se, além

dos inerentesà acções de que o participante tenha a titularidade ou o usu-
fruto, os direitos de voto:

(…)
h) Detidos por pessoas que tenham celebrado algum acordo com o

participante que vise adquirir o domínio da sociedade ou frustrar a
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alteração do domínio ou que, de outro modo, constitua um instru-
mento de exercício concertado de influência sobre a sociedade par-
ticipada.

(…)
4. Para efeitos da alínea h) do n.º 1, presume-se serem instrumento de

exercício concertado de influência os acordos relativos a transmissibilidade
das acções representativas do capital social da sociedade participada.”

Uma primeira dificuldade interpretativa inerente ao art. 20/1/h) resulta de se
não poder dizer, de imediato, qual o sujeito do verbo visar. Quem é que visa
adquirir o domínio? O participante, com o qual outras pessoas celebraram um
acordo? Ou o acordo?

Cremos que, de um ponto de vista lexical, o substantivo acordo não pode
visar, pois este verbo tema sua utilização reservada aos sujeitos animados.
Assim, deveria o intérprete concluir que o sujeito do verbo visar só pode ser o
participante. Porém, esta conclusão é imediatamente desmentida pela segunda
parte da mesma disposição. Isto porque, sem mudança de sujeito do verbo,
passa a lei a referir-se a um instrumento de exercício concertado de influência.
Agora já não pode fixar-se outra interpretação para a regra, a fim de se lhe
conferir algum sentido útil, que não seja a de se entender que é através de um
acordo, que participante e demais partes celebrantes visam adquirir ou frustrar
a alteração do domínio da sociedade.

29. Mas o art. 20/1/h) volta a suscitar um problema que já há pouco
enfrentámos. O que significa adquirir ou frustrar a alteração do domínio? O que
é o domínio?

Não nos dá o art. 20/1/h) qualquer resposta. E regressamos novamente à
questão de saber como se concretiza este conceito. Por recurso aos limiares
referidos no art. 187/1? Por aplicação do art. 21, apesar de esta regra se repor-
tar não ao domínio, mas à relação de domínio?

Se quanto às duas primeiras alíneas do art. 21/2 não vai surgir nenhuma difi-
culdade, já que a sua aplicação aponta, quer no sentido da detenção directa,
quer no da detenção indirecta, da maioria dos direitos de voto, assim se sobre-
pondo à previsão do art. 187/1 no que respeita à detenção directa ou indirecta
de mais de metade dos direitos de voto (32), há duas situações que vão oferecer
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(32) Afastamos, assim, o possível entendimento de que o art. 21/2/a) esteja vocacionado inclu-
sivamente para as situações tópicas de exercício da maioria dos direitos de voto numa determinada
assembleia geral, se bem que ele possa já relevar, nos termos da sua al. b), se a maioria dos
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dificuldades. Em primeiro lugar a que é referida na al. c) do art. 21/2 e, em
segundo, a que decorre da presunção de domínio, resultante da detenção de
mais de um terço dos direitos de voto.

VI. CONCLUSÃO PROVISÓRIA

30. Temos, já, uma conclusão, ainda que provisória quanto à questão que
nos ocupa: o Código dos Valores Mobiliários contém uma noção substancial
ou uma noção formal de domínio?

Os dados que antecedem permitem-nos uma resposta. Atendendo a que o
nosso sistema:

— não se limita a assentar a noção de domínio na titularidade de mais de
metade dos direitos de voto, dando relevância a outros modos de controlo
do poder deliberativo;

— dá relevância ao exercício de influência dominante, mesmo que a per-
centagem de direitos de voto, exercitável por um sujeito, não lhe permita,
em tese, determinar o sentido de uma deliberação pode dizer-se que o con-
ceito de domínio por ele adoptado é um conceito substancial.

No entanto, o exercício de uma influência dominante, por si só, não implica
a conclusão imediata de que quem a exerce tem o domínio da sociedade em ter-
mos que relevam para a constituição da obrigação de lançamento de uma oferta
pública de aquisição. Com efeito, a constituição desta obrigação, se depende da
possibilidade, bastante provável (detenção de mais de 70% o dos direitos de
voto) ou presumida (mais de 33% dos direitos de voto) de exercício de uma
influência dominante, não prescinde de uma aferição quantitativa da participa-
ção. Como dissemos em outro lugar, bem andou o legislador nacional ao con-
sagrar esta dupla condição, implícita, no que respeita à constituição de uma
obrigação tão gravosa quanto a obrigação de lançamento de uma oferta pública
geral de aquisição. Aqui o Direito nacional anda a par do que veio a constar da
Directiva 2004/25/CE.

31. Porém, se analisarmos os esquemas escolhidos para a determinação
das percentagens de direitos de voto detidos por cada accionista/participante.
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direitos de voto puder ser exercida pelo participante numa única assembleia geral, em que devam
ser tomadas deliberações que reflictam o exercício de uma influência dominante dos desígnios da
sociedade.
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Este o ponto que nos vai ocupar já em seguida e que vai determinar uma infle-
xão na nossa conclusão provisória.

VIII. AS REGRAS SOBRE IMPUTAÇÃO DE DIREITOS DE
VOTO: OS CASOS E A ESTRUTURA NORMATIVA

32. Há pouco, deixámos uma ponta meio solta: quando afirmámos que a
nossa lei dá relevância ao domínio substancial pode dizer-se que este é neces-
sariamente um domínio real? Ou dará o nosso sistema relevância ao domínio
possível, provável, mas não actual e efectivo?

Esta pergunta e a resposta que a ela se der é determinante para a questão
de que partimos: qual o tipo de domínio em que assenta o nosso sistema?

A resposta à interrogação formulada implica percorrer as diferentes alíneas
do art. 20 do CVM e verificar se em todos os casos aí previstos se pode des-
cortinar um controlo efectivo do direito de voto que se imputa a um accionista
ou mesmo, em última ratio, a um terceiro.

Não há, nesta circunstância, tempo para o cumprimento exaustivo desta
tarefa. Pedimos um voto de confiança para a nossa conclusão: compulsadas as
alíneas do art. 20/1 concluir-se-á que a lei, eventualmente porque teve a intenção
de “atingir realidades materiais” (33), vai imputar ao participante votos que ele,
não só pode não controlar, como votos que ele poderá jamais vir a controlar.

Grave em todo este cenário é que os votos são imputados ao participante por
se presumir que ele os influencia; não se requer a prova de que tal influência efec-
tivamente existe, nem se admite discussão deste aspecto.

Pior, ainda: são imputados votos ao participante mesmo sabendo-se que
ele, os não pode determinar quanto ao modo do seu exercício. Assim sucede
quando se imputam ao participante direitos de voto inerentes a acções de que ele
é titular, mas relativamente aos quais ele não tem legitimidade de exercício.
Esta situação pode ocorrer quando o titular constitui garantia sobre a sua parti-
cipação, transferindo a legitimidade para o exercício do direito de voto para o
credor.

Mais: tais votos não são apenas imputados ao participante, podem ser ainda
imputados a terceiro. O resultado desta imputação múltipla é esquisito (34): a
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(33) A expressão é de MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito das Sociedades, II. Das
sociedades em especial, Almedina, Coimbra 2006, n. 243.II.

(34) OSÓRIO DE CASTRO, A imputação de direitos de voto, cit., p. 168, onde escreve que o
facto de que “a lei arranca indiscutivelmente do pressuposto de que os mesmos votos podem ser
imputados a uma pluralidade de pessoas” resulta “exuberantemente” atestado por diversas alí-
neas do art. 20.



64

sociedade, que tem o seu capital representado por acções, a que são inerentes direi-
tos de voto, por um mílagre de imputações, poderá ter percentagens de direitos
de voto que largamente ultrapassam os 100%. Ilustre-se com um exemplo.
O accionista, titular de uma participação a que correspondem 70% de direitos de
voto, constitui penhor sobre 55% dessa participação. Imaginemos, ainda, que o
penhor constituído é um penhor financeiro. Suponhamos, por fim, que o credor
pignoratício pode exercer discricionariamente os direitos de voto inerentes às
acções, sobre as quais se constituiu o penhor. Que resultado temos na sequên-
cia da aplicação do art. 20? Um primeiro, o de que o accionista, que afinal não
pode exercer os direitos de voto inerentes a 70% das suas acções, mas apenas
direitos de voto inerentes a 15% das acções de que é titular, continua a ver-lhe
imputados 70% de direitos de voto. Em segundo lugar, ao credor pignoratício,
que pode exercer 55% dos direitos de voto das acções, sobre as quais foi cons-
tituída a garantia, são imputados, pelo menos, 55% de direitos de voto. Con-
jugando a posição destes dois sujeitos chegamos ao seguinte resultado: devedor
e credor pignoratício detêm uma percentagem de 127% de direitos de voto, não
obstante tais votos resultarem de uma participação, à qual são inerentes tão-
-somente 70 de direitos de voto (35).

33. Dir-se-á que a todo o sistema pode, afinal, conferir-se harmonia na
medida em que, assentando o art. 20, em presunções de domínio dos direitos de
voto imputados, tais presunções podem ser ilididas. O participante poderia afas-
tar os efeitos da imputação se demonstrasse não poder influenciar os direitos de
voto, que lhe são imputados. Tal como aquele que tem uma percentagem de mais
de 33% dos direitos de voto pode afastar a obrigação de lançamento de oferta
pública de aquisição se demonstrar que não domina a sociedade visada, poderia
o participante, cuja percentagem de direitos de voto é calculada para efeito de deter-
minação daquele limiar levar a um cálculo diferente do número de votos que
detém demonstrando que não tem qualquer influência sobre certos direitos de
voto. Paralisaria a imputação ilidindo a presunção de domínio dos direitos de voto.

Se assim fosse, o sistema seria efectivamente coerente. Os efeitos do domí-
nio, se poderiam arrancar de um domínio possível ou presumido, acabariam
somente por aderir ao domínio efectivo e real. O art. 20 enunciaria uma série
de presunções que, como é regra no nosso sistema, seriam ílidíveis (cfr. art. 350/2
do CC).

Mas semelhante entendimento do art. 20 é contestado. Entende-se que ele
enumera, nem sequer uma série de presunções inilidíveis, mas um conjunto de
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(35) OSÓRIO DE CASTRO, A imputação de direitos de voto, cit., p. 168, identificou, já há muito,
este resultado do art. 20 do CVM.
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verdadeiras ficções (36). O que implica que não seja possível paralisar a impu-
tação mesmo que fosse possível provar a ausência de domínio dos votos impu-
tados.

A partir desta observação, temos que alterar a conclusão a que acima che-
gámos: ou afirmamos que a obrigação de lançamento de ofertas públicas de
aquisição nada tem que ver com a instalação de posições de domínio) ou dize-
mos que se para o domínio releva o quantitativo de votos, calculados com base
em ficções, o domínio deixa de ser algo de substancial.

Este o resultado do recurso à técnica da ficção. E um resultado que segu-
ramente se vai considerar desajustado, sendo, ainda por cima, totalmente des-
necessário. Se a ficção tem a óbvia vantagem de não permitir qualquer polémica
perante as situações concretas de imputação (ela é realizada sem possibilidade
de travar a discussão de fundo quanto à verificação, em concreto, das razões que
presidem a um regime de imputação), ela tem aqui a mais do que evidente des-
vantagem de provocar resultados injustos. Como pode aceitar-se que se veja sub-
metido aos efeitos do domínio aquele que o não detém?

Nada disto é necessário. Aliás, perante os gravosos efeitos que o domínio
desencadeia, não se compreende que o legislador não tenha criado um sistema
em que se permite ao participante destruir a imputação desde que ilida a presunção
de determinação ou de domínio dos direitos de voto que, num primeiro momento,
se lhe imputariam.

34. Em conclusão, pode haver obrigação de lançamento de oferta pública
de aquisição sem domínio (37), podendo haver domínio sem obrigação de lan-
çamento de oferta pública de aquisição. A conclusão parece totalmente con-
traditória com os dados que normalmente se atribuem ao sistema. Afirma-se que
este constitui aquele que adquire o domínio da sociedade na obripação de com-
prar acções e outros valores mobiliários, que dêem direito a subscrição daque-
las, a quem lhos quiser vender e a um preço determinado segundo critérios
legais. Mas, quando se verifica que quem tem o domínio efectivo da socie-
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(36) PAULO CÂMARA, O dever de lançamento de oferta pública de aquisição no novo Código
dos Valores Mobiliários, cit., n. 14.III (p. 277); OSÓRIO DE CASTRO, A imputação de direitos de
voto, cit., p. 171.

(37) OSÓRIO DE CASTRO, A imputação de direitos de voto, cit., p. 179, chega a idêntica
conclusão, escrevendo que “o legislador, no art. 187.º, n.º 1, do CVM, não qualifica a detenção
de mais de 50% dos votos, contados segundo o art. 20.º, n.º 1, como consubstanciadores de uma
relação de domínio. Limita-se (…) a associar-lhe a obrigatoriedade estrita de lançamento de uma
OPA. Mas isto torna legítimo dizer-se antes que o conceito de domínio foi aqui postergado,
para viabilizar a emergência de uma noção mais abrangente (a detenção de mais de 50% dos
votos contados nos termos do art. 20.º” (itálico no texto).

5 — F.D.U.L.
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dade sem detenção, directa ou indirecta, de participações, que atinjam os limia-
res indicados no art. 187, não tem de lançar oferta e que quem detém uma par-
ticipação, que ultrapasse aqueles limiares, deve lançar oferta mesmo que não
tenha qualquer controlo sobre os direitos de voto inerentes a sua participação, não
pode mais subscrever-se aquela conclusão. Afinal, o nosso sistema, se aparen-
temente dá relevo ao domínio das sociedades abertas, porque não atinge todas
as situações de domínio efectivo e porque qualifica como posições de domínio
aquelas que, na realidade, o não são, vive de um certo irrealismo.

IX. CONCLUSÃO DEFINITIVA

35. Qual foi, então, o tipo de domínio que encontrámos plasmado no nosso
sistema.

Afinal e depois de promissoramente se nos falar em domínio em associa-
ção com o exercício de uma influência dominante, o que apontaria para uma posi-
ção substancial, o domínio pode ser algo de puramente virtual.

Talvez seja tempo de reponderar todo o esquema legal de imputação, ope-
rando-se a distinção que acima deixamos enunciada: seguramente que há casos
em que a imputação, porque implica poder real e efectivo sobre o sentido do exer-
cício do direito de voto, deve relevar para efeitos de constituição da obrigação
de lançamento de oferta pública de aquisição. Ao invés, devem apenas relevar
para efeito da constituiçálo da obrigação de informação as situações de imputação
de votos que o participante efectivamente não domina, postergando-se a cons-
tituição da obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição para o
momento da verificação da condição, de que deve depender: da aquisição efec-
tiva do domínio da sociedade.

5 de Janeiro de 2007
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LIBERDADE E MEDIOEVO
JUS-POLÍTICO PORTUGUÊS NO CONTEXTO

DO PENSAMENTO POLÍTICO INTERNACIONAL (1)

ISABEL BANOND

§ 1. PORTUGAL: ORIGEM, NATUREZA E FIM DO PODER POLÍ-
TICO E IDEIA DE LIBERDADE

A experiência portuguesa da ideia de Liberdade neste período não se afasta,
no essencial, da vivida no resto da Europa. O Medioevo não é a fase das gran-
des clivagens político-institucionais em termos de Respublica Christiana no que
a esta temática se reporta.

A unidade do Pensamento é uma realidade por demais evidente: nulla potes-
tas nisi a Deo.

1. A mediação pela comunidade e o Direito Divino dos Reis: o leque de
opções

Sem querer aprofundar o debate promovido por Carlyle (2) quanto à origem
do poder (3) e sua interpretação (4), que em Inglaterra esteve facilitado pela
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(1) Este artigo é a sequência de um outro recentemente publicado nos Estudos em Home-
nagem ao Professor Doutor Marcello Caetano no centenário do seu nascimento, “Fundamenta-
ção Jus-filosófica-histórica de um pensamento actuante na Europa e no Portugal medievo: os
direitos individuais”, Lisboa, Coimbra Editora, 2006, págs. 455-499. Há separata.

(2) A. J. Carlyle, La Libertad Política, version española de Vicente Herrero, Madrid, FCE,
1982, págs. 23 e ss. A vocação eminentemente consuetudinária e jurisprudencial do Direito
inglês, que desde sempre existiu, coloca alguns obstáculos à transposição integral da argumenta-
ção a países onde o direito positivo, a breve trecho, se colocou “par e passo” com as normas costu-
meiras, ainda que atenta a prevalência que as mesmas tiveram em Portugal. Sendo evidente a limi-
tação do Poder régio pelos comandos divinos e naturais, já seria discutível essa limitação em
termos de leis humanas, seguindo a terminologia tomista, o que para os ingleses era problema secun-
dário, visto o escasso número de “leges scritpas”.

(3) Por força da teorização de S. Tomás acerca da sociedade civil, e da recuperação de
ideias que vêm desde o séc. IX relativas ao dualismo político, afirma-se a separação entre poder
eclesiástico e poder civil, com campos de acção distintos, gérmen das futuras doutrinas da Segunda
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Escolástica, que tantos e tão importantes contributos teve na Península Ibérica. O homem é um
animal social como já Aristóteles dizia, participando dos comandos divinos pela sua racionalidade
própria. Por isso o poder civil é intemporal e inespacial, tendendo o homem a um fim superior
como a sociedade a fins intermédios. O governo da sociedade orienta-se pelo Bem comum, que
deve determinar toda a actuação dos chefes e nunca lesar os interesses da especial dignidade do
Ser humano, nado à imagem e semelhança do seu Criador. A este respeito, o escrito mais escla-
recedor de S. Tomás é o De Regimini Principum, de 1266, de que dispomos de tradução caste-
lhana, A Monarquia, Madrid, Tecnos, 1995, em que dilucida os aspectos fundamentais do poder
político. Também no tratado A Lei, que se encontra na Summa Theologica (I.ª, II.ª, qu. 90-108),
está presente a preocupação que deve existir em preservar a especial dignidade do Ser humano,
porque é o Estado que existe para o homem e não o homem para o Estado. O homem tem a espe-
cial dignidade de pessoa e, enquanto pessoa, o Estado deve coordenar o Bem comum que procura,
com a livre determinação da pessoa do indivíduo. O homem como pessoa é um ser livre e o Estado
deve respeitar esta Liberdade do homem; os indivíduos forjam os seus destinos e assim devem ser
considerados. O poder político pertence por Direito Natural à comunidade, que o transfere a
uma ou várias pessoas para o exercerem. A comunidade política realiza uma concessão, em vir-
tude da qual se transfere o exercício do poder político, como um ofício público. Assim sendo, o
poder político só pode ser exercido a título de representante ou gestor da comunidade, sempre o
devendo exercer pautando-se pelo exercício da virtude. Se o poder é executado pelo Rei, omnis
potestas a Deo per populum, o que mais não significa que a formulação por S. Tomás da teoria
da soberania inicial do povo. A comunidade é o primeiro sujeito do poder, que depois transmite
a uma ou várias pessoas, por tempo indeterminado. A generalidade dos comentadores ao longo
dos séculos tem entendido que a doutrina da mediação pela comunidade de S. Tomás encontrou
um dos pontos mais altos de elaboração e este ponto interessa-nos particularmente. De salientar
que da concepção de lei de Ockham decorre a ideia de ordem e de hierarquia na noção de “potes-
tas”. Por isso entende L. Dumont, Ensaios sobre o individualismo, a perspectiva antropológica
sobre a ideologia moderna, tradução Portuguesa, Publicações D. Quixote, Nova Enciclopédia,
Lisboa, 1992, pág. 74, “que deixa de haver lugar para a ideia de comunidade. Esta é suplantada
pela Liberdade do indivíduo (…). Implicitamente, pelo menos, trocamos a ideia de comunidade
pela de sociedade” o que justifica o duplo aproveitamento que a Reforma fará do Pensamento do
autor. Anote-se, pela importância que virá a ter, que foi com Ockham que se reverteu a ideia de
que o império se reclamava que “Omnis potestas sine a Deo”, ultrapassada pelo princípio da
Liberdade cristã, usada pela primeira vez para defender a Liberdade dos povos, já que o poder ori-
ginado em Deus se transfere à comunidade que depois o transfere ao monarca. E será bom não
esquecer que as tendências averroístas, que nunca negou, em muito podem ter contribuído para este
posicionamento, como se detecta da sua mais conhecida obra, o Brevilóquio sobre o Principado
Tirânico, tradução portuguesa, Petrópolis, Vozes, 1988, convindo também consultar a tradução cas-
telhana, Sobre el gobierno tiránico del Papa, Madrid, Tecnos, 1992, Edição utilizada por ser
mais conseguida. Na circunstância trata-se de I, 4; II, 3, 4 e 17. Veja-se Ruy de Albuquerque
e Martim de Albuquerque, História da Direito Português, I, 1.ª Parte (1140-1415), Lisboa, P. F.,
1999, págs. 453 e ss.

(4) À sociedade civil (dado de facto e indiscutível) contrapõe-se a eclesiástica, destinada a
promover o fim transcendente do homem. O governo desta é assegurado exclusivamente pelo Papa,
assim se afirmando a radical diferença que separa S. Tomás dos conciliaristas. Ficam, pois, deli-
mitadas as esferas de acção entre os dois poderes, cada um deles com campo de acção determi-
nando e em que o temporal deriva também de Deus, apenas sendo inferior ao espiritual por força
da sua própria natureza. A intervenção Papal no poder temporal apenas funciona no âmbito da
legítima defesa, se for caso da Igreja ter necessidade de se defender. Noutro plano e como auto-
res de transição surgem os anti-hierocráticos que não separam os dois domínios de actividade, pro-
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pugnando a reposição do princípio dos dois gládios proposto por Gelásio I, sabendo embora que
a sua célebre doutrina da separação entre as duas jurisdições, a eclesiástica e a civil foi poste-
riormente aproveitada por cada contendor da forma que lhe pareceu mais conveniente. De facto,
os partidários das doutrinas hierocráticas, faziam tudo depender do Papa e da sua intervenção, que
tanto se estendia às questões civis como às temporais. A parte mais digna do poder está reser-
vada aos sacerdotes, sendo a menos digna destinada a mãos menos santas, ideia que é defendida
em Álvaro Pais, Colírio da Fé Contra as Heresias, Lisboa, 1954, págs. I, XII, XIV, XXIV, XXII,
v. g., sendo a via episcopal sempre a primeira e definitiva instância dos direitos e liberdades.
A este respeito, nota o padre Constant, O Papa e a Liberdade, tradução portuguesa de Camillo
Castello Branco, Porto, 1879, pág. 109, que Gregório VII defendia face aos os Poderes que lhe
advêm de S. Pedro e S. Paulo, que poderia outorgar e doar a cada um segundo os seus méritos,
os Impérios, os reinos, os principados, os ducados, os marquesados e todas as possessões dos
homens. Presente no seu Dictatus Papae esta é a afirmação mais redundante da supremacia do
seu poder sobre todos os demais. Tanto mais que o Poder temporal só se exerce por influência
da Igreja, por mediação da mesma e porque o Estado é produto da natureza humana viciada pelo
pecado. O governo temporal, uma vez constituído, continua a ser subordinado do espiritual, que
institui Reis e Imperadores. Donde deriva a conclusão para a Igreja fundamental, que o direito
temporal, fixado por leis, deve submeter-se à legislação espiritual, veiculada pelos cânones e isto
tanto para o Imperador como para as demais unidades políticas da Cristandade. A defesa das teses
anti-hierocráticas que separam totalmente as duas sociedades coube a um conjunto alargado de pen-
sadores, onde é justo destacar a figura de Dante, que viveu entre a segunda metade do séc. XIII
e os primeiros vinte anos do séc. XIV. Vai teorizar a monarquia universal no escrito que ao lado
da Divina Comédia o celebrizou, o De Monarchia, provavelmente escrito quando da expedição de
Henrique VII à Itália. Possuímos A Monarquia, tradução castelhana, Madrid, Tecnos, 199, usada
para citar. A sociedade humana é regida por uma entidade temporal e política que é independente
da autoridade do Papa e da Igreja, dependendo directamente de Deus, ideia que era partilhada, tanto
quanto parece ser possível apurar — e pasme-se — por Pedro Hispano, conforme autores atrás cita-
dos. Ou seja, não foi Bodin — como dizem alguns escritores que, provavelmente não leram
Martim de Albuquerque e o seu Jean Bodin na Península Ibérica. Ensaio de História das Ideias
Políticas e de Direito Público, Paris, FCG, 1978 — que inventou a doutrina do Direito Divino dos
Reis; Dante foi o seu responsável, conforme Gierke, Teorías Políticas de la Edad Media, tradu-
ção castelhana, Madrid, CEC, 1995, “Estudio Preliminar” de Benigno Pendas, pág. 112, e biblio-
grafia citada. O Imperador possui, como imediato sucessor dos césares, por Direito Divino e
Direito Humano o “imperium mundi”, em virtude do qual todos os povos e reis da terra estão sub-
metidos ao seu direito Da leitura de Dante podemos estabelecer o conhecimento aprofundado
que teria de Pedro Hispano e das suas Summulae, profusamente citadas ao longo do escrito. Foi
mesmo o único português a ser citado, o que demonstra o profundo conhecimento que Dante
dele tinha, bem como da sua filiação agustiniana colocando-o, segundo informação de Manuel Filipe
dos Santos, pág. 92. A secularização do poder político é nítida a partir do séc. XIV. Este espí-
rito é retratado em Marsílio de Pádua, profundamente cepticista e que afirma que ninguém pode
apresentar uma prova concludente da beatitude extraterrena. A verdade do Cristianismo, assenta
na autoridade da Igreja coadjuvada pelo Imperador, que nos domínios da sua actuação, não tem
superior temporal, como é possível detectar ao longo de todo o seu El Defensor de la Paz, tra-
dução castelhana, Madrid, Tecnos, 1981, a partir do qual citamos. Existe, neste plano, uma certa
recuperação do averroísmo político, na medida em que Marsílio divide o poder em secular e
laico, submetendo o poder eclesial ao do Estado. A tese é de fundo averroísta, que mais uma vez
são refutadas por Álvaro Pais, a encomenda de João XXII. Em idêntico sentido milita Ockham,
que chegou a tomar o partido do Imperador contra as pretensões Papais tendo por isso de se
refugiar junto daquele e como bem se depreende do Sobre el gobierno tiránico del Papa. É na
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menor penetração do Direito Romano na versão das Escolas juriprudenciais (5),
sempre se dirá que as condições britânicas nada se assemelham com as do con-
tinente europeu, o que em nada impediu uma certa uniformidade doutrinária.
É a este aspecto que Georges de Lagarde (6) se refere quando afirma que a
Idade Média se preocupou em discutir a natureza e fundamento do Direito, em
que se posiciona uma dupla tradição como fio orientador nos seus estudos.

Teorizando a questão, a Liberdade dos povos (7) implica que toda a auto-
ridade política deriva da comunidade, composta por homens capazes de dirigir
e controlar as suas vidas públicas e privadas. Para fins determinados por eles
mesmos. Segundo afirma Gierke (8) “uma antiga opinião (…) considerava a von-
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defesa da Razão, da Fé e da Liberdade cristã, que Ockham, “escandalosamente”, escreve sobre o
Papado, com uma Liberdade de movimentos e uma tão audaciosa “mens”, que espanta quem o lê.
Neste contexto e como partidário assumido do Imperador é de justiça o reconhecimento em
Ockham que o poder civil não se confina ao Imperador; também os Reis, os Príncipes, as cida-
des e outros poderes públicos o detêm, bem como as Universidades. Tudo isto compõe a comu-
nidade civil cristã, na unidade da diversidade. Assim, enquanto Marsílio é essencialmente um jus-
filósofo, distinguindo-se na reflexão filosófica que faz de Aristóteles e o leva a encarar a
desnecessidade do poder espiritual, como bem se depreende do El Defensor de la Paz, II, 1V, 3
e 13; II, VII, 3; II, I, 4, Ockham é um teólogo-político assumido, que acredita na existência de
ambos os poderes, com campos de acção distintos e que se devem harmonizar conforme Sobre el
gobierno tiránico del Papa, I, 9; I, 10. Em Ockham o que existe é uma espécie de reivindica-
ção de uma certa “Liberdade de consciência” — fosse lá isso o que fosse na Idade Média — em
presença dos comandos pontifícios, a que anda associada a Liberdade do Pensamento filosófico,
porque a lei de Cristo é uma lei de Liberdade.

(5) Mas em que o referencial isidoriano se manifestou na plenitude na ideia da lei superior
a todos, proveniente do compromisso com a comunidade, ou seja, do contrato. Por todos, John
Russel, Essai historique sur la Constitution et le governement anglais, tradução francesa, Paris, 1821.

(6) Georges de Lagarde, Recherches sur L'Esprit Politique de la Reforme, Paris, 1926,
págs. 15 e ss.

(7) Para desenvolvimentos mais particularizados sobre outros pensadores que teorizaram
na Europa a questão da Liberdade dos povos e a supremacia da comunidade face ao direito divino
dos reis — e a que chama de “liberais” — Paul Janet, Histoire de la Science Politique, I, Paris,
1913, págs. 461 e ss.

(8) Gierke, Les Théories Politiques du Moyen Age, traduits par Jean de Pange, Paris, 1914,
pág. 150. Por isso será admissível afirmar que, muitas vezes, a sonoridade dos factos deve-se mais
ao acordar as consciências adormecidas que à criação de novas propostas de trabalho. Na verdade,
muito antes de Ockham e Marsílio procederem à sua teorização, já a questão do poder ascendente
se colocava. De resto e para Carlyle sempre se colocou, pelo que parece negar quer a mediação
Papal quer a procedência divina do poder régio. Os romanos conheceram esta via e legitimaram-na
ainda em vida de Ulpiano quando ele mencionava a conhecida declaração de autoridade ilimitada
do Príncipe mas, na medida em que o povo lha tinha conferido, como se deduz do Digesto, I, 4, 1.
O drama é que normalmente apenas aparece retratada a primeira parte da frase. Importará, neste
passo, dar uma sumaríssima ideia do desenvolvimento dos postulados de Marsílio e Ockham a pro-
pósito do tema — cujo afloramento inicial ficou apresentado — pois eles estão subjacentes a
toda e qualquer construção do “poder ascendente” ou naturalismo político, de que a importância
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tade do povo como fonte da autoridade temporal, apoiando-se na doutrina patrís-
tica do estado de natureza”.

Por força do Direito Divino e do Direito Natural, a comunidade paten-
teava-se como um lugar universal de Liberdade e Igualdade, que só por força do
pecado implicou o nascimento da sociedade, bem como a necessária sujeição do
poder temporal ao espiritual. Daqui até à teorização de um contrato subse-
quente entre monarca e povo, em que este se lhe submete, é um passo, com refe-
rências às Sagradas Escrituras e aos acontecimentos de que o Direito germânico
nos dá notícia inolvidável (9).

O pactum subjectionis estava criado, na vigência de uma origem divina do
poder; o que faltava era uma doutrina que o sustentasse e isso vai ser a obra dos
consensualistas que, em Portugal, irá atingir os mais elevados píncaros de con-
sideração.

À distância secular em que nos colocamos, quase que poderia dizer-se que
estas palavras são sinónimo das empregues por Hayek (10): “une situation de
liberté dans laquelle tous ont la faculté d’employer leurs connaissances à la
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em Portugal será objecto de reflexão proximamente. Em Marsílio de Pádua, El Defensor de la
Paz, toda a preocupação gravita em torno da valorização permanente do povo, em cuja concep-
ção segue Sto. Isidoro tendo em vista a determinação da lei, de que o povo é causa primeira
(I, XII, 3). Toda esta comunidade (I, III), donde se excluem as crianças, os estrangeiros, os ser-
vos e as mulheres, está na origem da lei, que também é condicionada na sua formulação pelas obri-
gatórias determinações ao Bem comum (I, II, 4; I, XII, 5). O legislador, que é toda a comuni-
dade, entrega o exercício dessas funções a quem melhor preparado está para o fazer (I, XII, 5;
I, XIII, 3), com rasgos de evidente populismo e republicanismo. As leis são assim feitas por todos
os cidadãos convocados para tanto, com os limites que já antes foram mencionados (I, XII, 3;
I, XIII, 8). A lei assim terá a amplitude do consenso de todos os cidadãos, que facilmente se irão
obrigar ao seu cumprimento, porque todos participaram na sua elaboração. O Estado é uma
sociedade de homens livres, reunidos para proverem às suas necessidades e subsistência. Quanto
a Ockham, no seu Brevilóquio sobre o Principado Tirânico, o poder reside mediatamente em
Deus e imediatamente no povo, devendo manifestar-se por via ascendente e ser exercido com
submissão do monarca ao princípio do Bem comum.

(9) Estas ideias inspiraram mesmo os espíritos cultivados da época carolíngia. O antigo con-
sulado de Carlos Magno é fértil nestes exemplos, em que se ditam leis por força de confirmação
prévia de todo o povo e onde se deve destacar a celebrizada fórmula: “Porque a lei se faz com
o consentimento do povo e mediante a declaração do rei”. A primeira e “mais importante con-
cepção da Liberdade política na Idade Média era, pois, a supremacia do direito, não enquanto criado
pelo Príncipe ou qualquer outro legislador, antes como expressão dos hábitos e costumes da
comunidade”, como afirma Carlyle, pág. 23. Para desenvolvimentos na perspectiva de autores penin-
sulares, Paulo Merêa, O Poder Real e as Cortes, Lições feitas na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra aos alunos de “História do Direito Português” no ano lectivo de 1922-1923,
Coimbra, Coimbra Editora, 1923; Francisco Martinez Marina, Teoria de las Cortes ó Grandes Jun-
tas Nacionales, I, Madrid, 1813, pág. 4.

(10) F. A. Hayek, Droit, législation et liberté, 1. Régles et ordre, tradução francesa, Paris,
PUF, 1973, págs. 65 e 66.
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poursuite de leurs objectifs, bornés seulement par des règles de juste conduite
applicables en toute circonstance, leur fournirá probablemente les conditions les
plus favorables à la réalisation de leurs projects; et qu’un tel système n’a de
chances d’être instauré et maintenu que si toute qu’elle soit, y compris cella de
la majorité du peuple, est bornée dans l’exercice du pouvoir de contraite par des
principes généraux auxquels la communauté aura adhéré à titre permanent. La
liberté individuelle, partout où elle a existé, est largement le resultat du fait que
l’on y respectait communément de tels principes qui, pourtant, n’on jamais été
completement formulés dans des périodes prolongées parce que ce genre de
principes, perçus obscurement et en gros, gouvernaient l’opinion publique.”

Seguindo de perto Paulo Merêa (11), que a este propósito se pronunciou,
“O Corpus Juris Civilis apresentava aos olhos dos legistas o modelo de uma
monarquia na qual o conceito de Estado se achava plenamente desenvolvido
com todas as suas consequências e no qual o sistema absoluto e administrativo
assegurava a ordem e a justiça. Fascinados por esse modelo e convencidos que
pela sua imitação se devia orientar a política dos reis a fim de combater as vio-
lências e a grosseria da sociedade feudal, trataram de reconstituir em favor do
Rei a antiga soberania dos imperadores romanos e para esse fim invocaram a cada
passo os textos das leis romanas. Deste modo, o Direito Romano, favorecendo
extraordinariamente a consolidação das ideias de Estado e o desenvolvimento do
poder real, contribuiu ao mesmo tempo para imprimir a este um carácter abso-
luto. (…). A própria origem popular do poder, cuja tradição se não perdera, se
harmonizou com os princípios absolutistas mercê dos textos romanos. Susten-
tavam, com efeito, os legistas, que pela chamada lex regia a Nação transferia para
o príncipe todo o poder.”

O Rei é soberano único e não tem superior em matéria de soberania actual,
para esta tese, que também vê, que os direitos populares são meras concessões
régias. Ora, isto tem de se conciliar forçosamente com o reverso da medalha:
a Nação é titular de direitos próprios que usa conforme melhor lhe convém.
E o Rei reconhece os “privilégios, Liberdades, franquias e isenções dos povos”,
de imemorial data, devendo prover a bem de todos eles. O Rei é, simultanea-
mente, homem e instituição. Como homem não tem superior temporal; como ins-
tituição, antes da sua soberania ser facto, há a soberania da comunidade, que lha
transmite e de que ele deve usar em prol da mesma e não em benefício pró-
prio (12).
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(11) Paulo Merêa, O Poder Real e as Cortes, Coimbra, 1923, págs. 9 e 10.
(12) Na verdade, tentava-se a conciliação entre o “humano” e o “divino” no Estado, argu-

mentando-se com o carácter instrumental do povo na mediação suscitada pelo Criador. Deus e
o povo, com o seu direito eram, à vez, fontes do poder, ideia que os primitivos juristas medievais
trataram de bem patentear. Referindo-se a este problema, diz Carlyle, pág. 28, que seguramente
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A noção formal de Direito que resultava desta acepção era bastante clara.
O consentimento do povo ou a vontade do príncipe a quem a soberania comum
foi delegada era suficiente para dar ao direito a sua forma e vigor. A lei é
criada pelo povo e por ele originada, mas é discutível a clareza da verdadeira
acepção em que os Mestres Glosadores entendiam literalmente esta expressão,
como bem transparece das diversas perspectivas de Georges de Lagarde (13) e
José Adelino Maltez (14).
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desde o séc. XII começou a modelar-se a concepção de uma “autoridade e acção legislativas
definidas. Gradualmente, converteu-se na ideia de uma autoridade superior à das leis, que as
faz e derroga (…)”. Ultrapassando a simples origem consuetudinária, agora como uma autoridade
definida, temos a aparição do importantíssimo papel da comunidade: o Direito era criado pela comu-
nidade que por ele se regia. O Rei medieval tem de consultar o povo para fazer as leis, enquanto
o antigo Imperador romano, derivava a sua autoridade do povo, mas não o consultava para fazer
as leis. E aqui está a ideia da lei superior, que em momento posterior da nossa exposição reto-
maremos: aqui está delineado, pela primeira vez, o Direito Público na sua máxima força, que
aguardará pelo séc. XVIII para ter as suas manifestações mais acabadas. Interpretação contrária
foi a dada pelos Mestres Glosadores da Escola de Bolonha, com Irnério em destaque, que são a
fonte espiritual que Dante irá seguir para proclamar a supremacia do Império e que Marsílio de
Pádua e Ockham olham de perto. O Imperador é o sucessor directo dos antigos Imperadores
romanos; isso lhe dá a fisionomia de não haver superior na terra e apenas Deus no céu. O que
significava, literalmente, que o que agradava ao Príncipe, tinha força de lei, coisa que de resto,
Justiniano já dissera muitos séculos antes. Por isso, a promulgação da lei pelo Imperador — ou
pelos monarcas — era imprescindível. E note-se aqui o correlativo Imperador-monarcas; a tese
das escolas jurisprudênciais não promovia a supremacia do Império sobre os reinos; o que promovia
era a separação de águas (ou de poderes) entre poderes espirituais e temporais. Já o raciocínio
difere, no entendimento de Quentin Skinner, As fundações do pensamento político moderno,
S. Paulo, Companhia das Letras, 1996, pág. 30, no que se refere às tentativas de autonomia das
cidades-estado italianas, no período de laboração jurídica dos Glosadores. Identificando o Impe-
rador com os dizeres dos antigos textos romanos, como “dominus mundi”, não admitiam que
elas quisessem fazer valer as suas pretensões, ficando claro desde o início do conflito que o
Imperador tinha à sua disposição os mais sólidos argumentos legais para fazer valer a sua posi-
ção. Só com os Comentadores e a emblemática figura de Bártolo as coisas se vão alterar, uma
vez que partiu “da intenção explícita de reinterpretar o código civil romano com o objectivo de
proporcionar às comunas lombardas e toscanas uma defesa legal, e não apenas retórica, da sua Liber-
dade contra o Império”. Ou, como escreve Gierke, pág. 153 e respectivas notas, quando se refere
à comunidade como fonte emanadora de um princípio baseado no Direito Divino e no Direito Natu-
ral: “como axioma filosófico que o título jurídico de todo o senhorio reside na submissão volun-
tária e contratual da comunidade governada”. A este respeito, José Maria Garcia Marín, Teoria
Política y Gobierno en la Monarquia Hispánica, Madrid, CEC, 1998, págs. 273 e ss.

(13) Georges de Lagarde, Recherches sur l’Esprit Politique de la Réforme, pág. 17. Dado
irrefutável é o desabrochar, a partir do séc. XV de uma nova forma de encarar a sociedade, quer
no plano político, quer no cultural e em que a centralização do poder régio, por força da recuperação
do Direito Romano pelas Escolas Jurisprudências é facto incontornável. Antes disso eram as
Escolas monacais que desenvolviam a actividade pedagógica, com maiores ou menores sucessos.
Tanto quanto é possível averiguar, apesar das suas boas intenções, não conseguiam, na maior
parte dos casos, cumprir com as suas funções. Os próprios monarcas fomentavam a emigração
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Quanto ao facto de se averiguar se uma tal atitude de “translatio” implicava
o desapossamento total por parte da comunidade dos seus poderes legislativos,
que delegava na pessoa do monarca ou se os mantinha, em forma residual, o pro-
blema colocava-se na vontade do magistrado principal — o monarca — que
pela sua atitude expressa promulgava a lei. Poderia então vir ou não a impli-
car uma alteração na velha teoria que o Direito dependia da comunidade, sem
mais, originando a breve trecho as duas correntes opostas: governos constitucionais
ou representativos e governos absolutos (15).

Aplicado ao caso espanhol, em tudo semelhante ao lusitano, quer no presente
contexto quer em períodos históricos vindouros, escreve Garcia Marín (16),
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dos estudantes, todos ou quase todos eclesiásticos, como aconteceu no tempo de D. Sancho I,
em 1192, tendo sido adstritos pelo monarca ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra “400 mora-
bitinos para se manterem em França os monges que lá fossem cursar”, como escreve Joaquim de
Carvalho, Obra Completa, Lisboa, FCG, 1992, III, págs. 129 e ss., 143 e ss. Vinham dos tem-
pos de D. Dinis as preocupações culturais portuguesas, que apenas são retomadas nos finais do
séc. XIV com a segunda dinastia. Acompanhando o espírito da época, transforma-se em livraria
da Corte e deixa de ser considerada como propriedade do monarca; converte-se num centro de saber
donde irradiam inúmeras Obras que dão a conhecer a actividade cultural da época. Sobre a livra-
ria da Corte e seus tesouros, bem como em relação à importantíssima matéria das traduções, ver
autores citados em anteriores notas. Quanto à cultura que existia em Portugal no tempo da dinas-
tia de Avis, e nomeadamente nas livrarias reais de D. Duarte e de D. Pedro, cfr. Lothar Tomas,
Contribuição para a História da Filosofia em Portugal, Lisboa, 1944, págs., 118 e ss., Joaquim
de Carvalho, Obra Completa, III, págs. 164 e ss., 218 e ss., 293 e ss. O Livro dos Conselhos de
El-rei D. Duarte (livro da cartuxa), Edição diplomática, transcrição de João José Alves Dias,
introdução e revisão de Oliveira Marques e Teresa F. Rodrigues, Lisboa, Estampa, 1982 — Edi-
ção que utilizamos —, contém a relação dos livros que existiam na biblioteca de D. Duarte a
págs. 206-208.

(14) José Adelino Maltez, Princípios de Ciência Política. Introdução à Teoria Política, I,
Lisboa, ISCSP, 1996, pág. 249, refere que os Glosadores e os Comentadores, canonistas e civi-
listas enquadrados no renascimento do Direito Romano, não apenas foram fontes dos escritos
medievais portugueses, mas se prolongaram em influência Renascimento dentro. Mais que isso,
defende que a lição dos Glosadores, afinada desde o séc. XII, mencionava que “tudo teria come-
çado no tempo da monarquia romana, quando o populus, através da lex regia, transferiu o poder
para o rex, poder esse que, depois, teve como herdeiros tanto o Imperator romano, como os reis
medievais”.

(15) Desenvolveremos este ponto a propósito dos autores portugueses consensualistas, tanto
mais que se revelou um aspecto sempre pouco estudado, mas cuja importância é atestada pelas dife-
rentes vias a que pode conduzir. Por todos, Martim de Albuquerque, O Poder Político no Renas-
cimento Português, Lisboa, 1968, págs. 41 e ss. para o contexto medieval, são importantes os con-
tributos de Gierke, págs. 154 e ss. e bibliografia mencionada a respeito da reversão do poder ao
povo. No “consensus populi” mencionado quando da coroação de Carlos Magno, que se enten-
dia provir dos antigos gregos, residia a verdadeira força da transferência, sendo o Papa um mero
executor da vontade popular, conforme Marsílio de Pádua, II, cap. 30 da Edição que utilizamos.

(16) José Maria Garcia Marín, Teoria Política y Gobierno en la Monarquia Hispánica,
Madrid, CEC, 1998, págs. 255 e ss.
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reportando-se ao Direito Romano redescoberto pelas Obras de Glosadores e
Comentadores, que “recoría el principio ulpianeo que lo que place al principe tiene
valor de ley. Esta atribuición al rey de la suprema jurisdición e imperio era fruto
de una tranferencia de ambos en el principe por parte de la comunidad. A par-
tir de la mencionada translatio jurisdictiones aquél quedaba facultado para ejer-
cer el mando y dictar normas.”

Parece pois que, com alguma cautela na perspectiva deste autor, se pode por
aqui considerar que o poder originário resida na comunidade.

Como quer que seja, em ambas as situações, o Rei é sempre o vigário de
Deus na terra (17). Essa a natureza última do seu poder político, esse o seu pater-
nalismo ou, na linguagem de Pedro Calmon (18) quando o procura distinguir
do orientalista do séc. XVIII, “foi moderado pela ‘moral’ da escola, restringido
pelo poderio clerical, policiado pela justiça episcopal, cujas infracções levavam
à excomunhão, à revolta, ao banimento, à morte do Príncipe amaldiçoado.”

Em qualquer caso, esta questão apenas se começará a assumir na sua inteira
relevância depois do séc. XVI, quando por força de uma secularização paulatina
da política, nos deparemos com a consolidação do chamado Estado Moderno, seja
por via da sacralização da realeza que conduz ao absolutismo, ou o seu contrá-
rio, com a afirmação da doutrina da soberania popular.

2. Práticas nacionais e Poder político

Deslocando o presente raciocínio para a prática nacional e segundo informa
Costa Lobo (19), os juristas eram “filhos do povo, devendo a situação de priva-
dos e magistrados ao estudo e ao saber, não podiam os legistas contemplar de
ânimo sereno os desmesurados favores que o acaso do nascimento conferia à
nobreza e, com raras excepções, aos membros do clero.

O seu protector era o Rei, somente pelo valimento, pela persuasão, pela
influência do ânimo deste, é que eles podiam dar corpo às suas noções refor-
madoras, justificar a sua elevação e demonstrar os quilates do seu mérito pessoal.

Na verdade e com Paulo Merêa (20), que afirmava “O poder do Rei era o
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(17) Martim de Albuquerque, O Poder político…, págs. 123 e ss.
(18) Pedro Calmon, História das Ideias Políticas, Rio de Janeiro-São Paulo, Freitas Bastos,

1952, pág. 97.
(19) Costa Lobo, “O Rei”, Anais das Bibliotecas e Arquivos, 1.ª Série, vol. I, 1915.
(20) Paulo Merêa, O Poder Real e as Cortes, págs. 18 e ss., especialmente pág. 21, onde

escreve que “tal voto da nação nunca encontrou satisfação na fixação definitiva de um verdadeiro
princípio de direito público semelhante ao que se definiu na História da constituição inglesa”. Ver
a este respeito o Estudo de António Sardinha, que precede a Obra do Visconde de Santarém,
História e Teoria das Cortes Gerais, Partes 1.ª e 2.ª, Lisboa, s. d., pág. CXXVII, em que afirma
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seu próprio” (21), em Portugal havia limites morais ao poder do Rei, mas a lei
não tinha garantia jurídica perfeita. Isso se devia à concentração de poderes numa
única entidade, o que levou os povos a requererem que os seus foros não fos-
sem alterados senão em Cortes, ao mesmo tempo que invocava a pertença de uma
parcela da soberania nacional.

Entretanto, parece fora de dúvida depois da publicação do Poder político no
Renascimento Português (22), que foi a doutrina do consensualismo a que teve
maior aceitação ao longo da História política portuguesa até ao surgimento do
despotismo esclarecido, o que em nada altera a consideração dada ao monarca
pelos seus súbditos e o comando que deles tinha. O Rei era um pai, um tutor
na organização do seu povo e na criação das condições necessárias para que
vivesse bem e justamente.

Esta concepção paternalista foi, porventura, o elemento que melhor permi-
tiu caracterizar a filosofia portuguesa, não só deste período mas até posteriormente.
Álvaro Pais, D. Duarte, D. Pedro, Diogo Lopes Rebelo, João Sobrinho, Jerónimo
Osório, Diogo de Sá, …

Parafraseando uma vez mais Martim de Albuquerque (23), “o paternalismo
régio permitiu superar a concepção estritamente jurídica e tecnicista das relações
senhor/súbdito, amenizando-as pela afeição do príncipe, a que corresponde a
confiança obediente e a lealdade dos que lhe estão sujeitos”. São os sentimen-
tos e a afeição entre monarca e súbditos que devem ser realçados, no contexto
global do Pensamento e das Ideias Políticas.

Na hora da superação social dos costumes locais e da interacção entre os
órgãos institucionalizados de comando, organizados em função do primado da jus-
tiça e da lei, estará aberta a via do “novo mundo”: o mundo Moderno (24).

No mesmo sentido milita a interpretação de José Adelino Maltez (25), que
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que, “divinizando o Estado, os juristas são os primeiro niveladores, — os obreiros distantes do
advento da democracia”.

(21) As duas teses expostas foram usadas em Portugal. Dependendo das circunstâncias,
ambas tiveram presença, em muitos casos sobreposta. A tese da mediação popular foi fomentada
pelas Cortes, que acentuam o carácter pactício da organização social de recorte divino. Os monar-
cas aceitam as reivindicações populares mas, em caso de haver justa causa, poderão não respei-
tar o compromisso, como pode ser atestado em várias ocasiões ao longo da nossa História.

(22) Martim de Albuquerque, O Poder político… págs. 23 e ss.; Francisco Elias de Tejada
Spínola, Las Doctrinas Politicas en Portugal (Edad Media), Madrid-Buenos Aires-Cádiz, s. d.,
págs. 163 e ss.

(23) Idem, ibidem, págs. 139 e 140.
(24) Paulo Merêa, Estudos de História do Direito, Coimbra, 1923, pág. 204: “nas monar-

quias cristãs donde se destacou a nossa nacionalidade, e ainda através da nossa História, o prin-
cípio da hereditariedade radica-se gradualmente no costume e acaba por consolidar-se, mas o
princípio teórico da origem electiva do poder, mantém, apesar de tudo, o seu prestígio.”

(25) José Adelino Maltez, Princípios…, II, págs. 225 e ss., especialmente págs. 226-234.
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remontando à fundação de Portugal invoca o pensamento isidoriano que, neste
particular, enformou a tradição nacional e assumiu o naturalismo político, mas
que é preciso conciliar com as especificidades inerentes ao nascente Reino de Por-
tugal.

Antes da independência de Portugal, o primeiro grande corifeu da temática
em observação e um dos mais notáveis Doutores da Igreja foi Sto. Isidoro de
Sevilha (26).

A assembleia é o tribunal supremo para as questões decisivas do Reino e
deve pugnar pela ultrapassagem dos litígios com absoluta independência de
qualquer outro poder.

O Príncipe, cujo poder é de origem divina, deve ordenar-se ao Bem (27), não
agir como um déspota (28) e as leis tanto valem para os súbditos como para
ele. Consequência de conflitos entre a sociedade civil, mas muito por força
dos poderes das comunidades, cujos retratos Fernão Lopes apresenta nas suas
várias Crónicas (29), determinam teoricamente os “direitos” dos povos e mani-

LIBERDADE E MEDIOEVO JUS-POLÍTICO PORTUGUÊS NO CONTEXTO DO PENSAMENTO POLÍTICO INTERNACIONAL

(26) Martinez Marina, I, págs. 1-3, refere a importância do Direito Germânico para a con-
formação do Direito Ibérico e a sua especial apetência para dar aos povos Constituições políticas
“celosos en extremo y amantes de la independencia y libertad que habian gozado en el pais de su
nacimiento, la pusieron por base de la constitucion (…)”.

(27) Neste aspecto também a posição de Sto. Isidoro é exemplar, quando escreve, contra a
tradição romanística, “que o Príncipe está ligado às leis”, nos termos dos seus Libri Sententiarum, III,
LI, 1-2, apud Luis Córtes y Gongóra, Etimologias, “Introdução”. O problema está directamente
relacionado com o dualismo medieval entre o bom e o mau governante, o tirano, que aqui não cabe
desenvolver mas, tão só, enunciar as ligações que pode ter com a Liberdade. Isso verifica-se,
nomeadamente, no plano do direito de resistência, cuja importância apenas se mostra à evidência
na fase seguinte do nosso trabalho. Para lá remetemos mas, para já, cumpriria conferir Martim
de Albuquerque, O Poder político…, págs. 277 e ss.

(28) Vítor Evangelista, História das Constituições Políticas Internacionais, Lisboa, 1978,
págs. 18 e 19. Discorre sobre as doutrinas cristãs da legitimidade dos governantes, identificando
com a “doutrina do direito divino sobrenatural” ou da legitimidade carismática, aquela em que os
governantes são escolhidos directamente por Deus. Aponta o caso de D. Afonso Henriques incen-
tivado em Ourique pelo Cristo crucificado, a quem promete um novo reino que dirigirá. Tanto
legitimaria a dinastia fundada por este monarca, assim como a dos reis taumaturgos, que em
França e Inglaterra se acreditava poderem fazer milagres. A este respeito, Ana Isabel Carvalhão
Buescu, O Milagre de Ourique e a História de Portugal de Alexandre Herculano, Lisboa, INIC,
1987; António Cabreira, “Probabilidade Histórica do Milagre de Ourique e as Cortes de Lamego”,
O Instituto, vol. XIX; O Milagre de Ourique e as Cortes de Lamego, Lisboa, 1925.

(29) António José Saraiva, Obras. As Crónicas de Fernão Lopes, Lisboa, Gradiva, 1993.
Usa-se esta Edição para o tratamento pontual de matérias relacionadas com a Crónica de D. Pedro,
a de D. Fernando e a D. João I. Para citações mais cuidadas e a merecerem aspecto mais deta-
lhado, dos textos das várias Crónicas em Edições modernas mas que reproduzem as originais.
Determinante para o problema é a seguinte observação introdutória de Saraiva, a pág. 26: “O novo
direito, o direito do povo a escolher um chefe da sua nacionalidade e confiança, revogando todos
os laços de vassalagem senhorial, triunfou nas Cortes de Coimbra pela palavra de João das
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festam a veracidade da afirmação: em Portugal, a regra era a monarquia limitada;
a excepção, o governo absoluto (30). Uma reflexão imparcial leva-nos a concluir
que nem sempre a prática corresponde à teoria e à assunção destes direitos
falharia na sua correspondente aplicabilidade no campo da realidade fáctica.

Por isso Sto. Isidoro insiste tanto na figura do bom governante (31), confi-
gurando-se tal situação como um resguardo da Liberdade dos povos e como
um elo fortíssimo de ligação e amor entre governante e governados.

São de Direito Natural — que existe por instinto da natureza — a Liber-
dade e a propriedade comum de todas as coisas (32) e o respectivo direito de
apropriação sobre quaisquer bens. Na interpretação de Paulo Ferreira da
Cunha (33) a evolução que se dá do Digesto para a Obra de Sto. Isidoro reforça
os contornos da importância da Liberdade e origina, a breve trecho “um qua-
dro de Direito Natural em que se poderá edificar todo um edifício de direitos

ISABEL BANOND

Regras.” E a pág. 27: “A alma que anima as crónicas é evidentemente a que animava as praças
onde se reuniam, em magotes ou em assembleias, os homens das vilas. A voz popular, a opinião
pública, tem um papel funcional nestas crónicas (…). É uma espécie de coro constantemente pre-
sente e com uma importância que deriva da sua sabedoria profética”. E Maria Angela Beirante,
As Estruturas Sociais em Fernão Lopes, Lisboa, Livros Horizonte, 1984, pág. 7, escreve: “A quase
totalidade dos críticos que se têm debruçado sobre a obra de Fernão Lopes é unânime em afirmar
que o povo é, nas suas crónicas, um autêntico sujeito da História, (…). Em confronto com a tra-
dição historiográfica, hispânica e francesa, em vigor no tempo do cronista, este aparece, efecti-
vamente, como um verdadeiro inovador, não só pelo sentido crítico manifestado através da sua obra,
como também pelo alargamento do seu campo de visão, onde coexiste o individual e o colectivo,
representado este pelas multidões populares”. Há contudo que fazer aqui algumas precisões: o dis-
curso de Fernão Lopes pode não ter traduzido sempre e com integral fidelidade os acontecimen-
tos que eram dados a relatar. Por vezes terá sido mesmo muito impreciso e não haver corres-
pondência integral entre os factos ocorridos e o reporte que deles oferece. Para maiores
desenvolvimentos, Pedro Calafate, “A questão do poder em Fernão Lopes”, História do Pensamento
Filosófico Português, Lisboa, Caminho, 2001, I, págs. 445-450.

(30) A este respeito é de importância vital referir o pensamento de Abel de Andrade, “O Poder
Real (séculos XII-XIV)”, O Instituto, que discorre do seguinte modo: “(…) com os votos das
ordens distintas do estado e com a aprovação geral são conduzidos ao trono os reis godos; e
posto que reconheçam quanto a sua elevação deve aos votos dos súbditos, não ignoram que, uma
vez eleitos, de Deus recebem imediatamente o poder soberano”, fazendo ao autor fé em António
Caetano do Amaral, Memorias da Litteratura Portugueza, tomo VI, pág. 159, nota 67. E, pros-
seguindo, “todos os documentos importantes demonstram semelhante acerto. A profissão de fé feita
por Recaredo no III Concílio de Toledo, a exortação chamada Via Régia, adoptada pelos padres
do IV Concílio de Toledo, o cap. XIV do VI Concílio da mesma cidade, a alocução de Ervígio
aos padres do XII Concílio toletano, o Código Visigótico, a compilação legal Especulo, demons-
tram claramente que antes da independência de Portugal vigoravam na Península as ideias da
teoria do direito divino”.

(31) Sto. Isidoro de Sevilha, Etimologias, IX, III, 1; IX, III, 5; IX, II, 4.
(32) Idem, ibidem, V, IV, 1, na concordância com o Decreto de Graciano, I, d. 1, c. 7.
(33) Paulo Ferreira da Cunha, Para uma História Constitucional do Direito Português,

Coimbra, Almedina, 1995, págs. 103 e 104.
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civis e Liberdades públicas com contornos até então não teorizados nem pos-
tos em prática.”

Contraposta a esta tese era a visão hierocrática da origem concreta do poder,
que em Portugal foi utilizada ao longo da primeira dinastia, mais por força de moti-
vos independentistas face a Castela e de não adesão à tese da “jurisdictio impe-
rii” que por razões de convicção política adversa à mediação pela comunidade (34).

A tese anti-hierocrática que se encaminhava na direcção da supremacia do
Imperador face aos demais reinos da Cristandade, não encontrou eco em Portugal.
Nem ao do Sacro Império Romano Germânico (35) nem aos partidistas do Impé-
rio Hispânico (36). Uma das mais fortes razões prende-se com a conhecida ine-
xistência da cerimónia da coroação régia, na medida em que “o ungido é infe-
rior ao que unge”, posto que os monarcas não reconheciam a ninguém essa
prerrogativa de superioridade temporal (37).
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(34) Para um desenvolvimento global deste problema, que aqui não cumpre fazer, são
imprescindíveis algumas leituras. Veja-se Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, I, 1,
págs. 117 e ss. Para a Bula Manifestis Probatum, de que existem várias Edições, servimo-nos na
medida das necessidades, de A. Dias Dinis, O. F. M., “Os Diplomas Pontifícios dos Séculos XII
a XV”, separata da Revista Portuguesa de História, vol. X, Coimbra, 1962.

(35) Abrangendo a Itália, a Alemanha e a Borgonha; quanto aos restantes Reinos europeus,
atribui-se ao Imperador um poder directivo, mas sem concreta expressão jurídica. Mesmo depois
das alterações protagonizadas no conceito de Império por Frederico Barba Ruiva e Henrique VI de
França, que alteram por completo a fisionomia e funcionamento do mesmo, depois de vários séculos
a “funcionar” tipicamente com as prerrogativas dos antigos imperadores germânicos. A partir de
agora passam a arrogar-se a prerrogativas dos antigos Imperadores romanos. Como escreve Pedro
Calmon, pág. 90, Frederico era o “stupor mundi, titular do Sacro Império, que em 1231, fez pro-
mulgar pelo parlamento de Melfi o ‘Liber Augustalis’ — na realidade uma constituição autoritária:
‘Liber Constitutionem’. O seu artigo primordial revoga os costumes e privilégios, subordinados à
lei maior, que é a do rei”. Nisto são esses déspotas combatidos por toda a demais Cristandade, Penín-
sula Ibérica à cabeça. Para desenvolvimentos que aqui não cabem George H. Sabine, Historia de
la Teoria Politica, México, FCE, 1970, págs. 172 e ss.; Gierke, págs. 140 e ss.; e Lagarde, La Nais-
sance de L’Esprit Laique au déclin du Moyen Age, Louvain-Paris, 1956, II, págs. 18 e ss.

(36) Mesmo que o Império peninsular tenha sido uma realidade, ele seria basicamente cons-
tituído em presença da luta contra o Islão e das específicas características geográficas da Penín-
sula, outorgando-se o Rei de Leão a condução e direcção das hostilidades. Na verdade, o problema
é bem mais abrangente e não tem directamente que ver com o que se passava no plano das que-
relas entre Império e Papado, mas antes no próprio âmbito interno de uma dessas teses, sendo que
a opção portuguesa é manifestativa da inteligência dos monarcas portugueses. Se não se reconhece
o Imperador enquanto suserano temporal, automaticamente se reconhece apenas ao Papa a direc-
ção suprema na condução dos negócios espirituais e se deixa margem ao monarca do próprio
reino pare nele fazer as vezes de Imperador. Os monarcas portugueses, quanto a nós dignos da
maior consideração, demonstraram para a época em que viveram uma inteligência e golpe de
vista pouco habitual quase apetecendo dizer que alguns dos políticos actuais teriam algo a apren-
der com os seus antecessores de há séculos.

(37) Saliente-se que do rol das controvérsias nascidas entre Império e Papado vão sobres-
sair um conjunto de homens de envergadura insuspeita, e que se irão prefigurar não apenas como



80

Anote-se, como complemento ao exposto, que a teorização encetada por
João de Salisbúria (38) ainda no séc. XII acerca dos reinos e depois prosseguida
por João de Paris (39) na criação de um poder nacional, encontra eco em Por-
tugal no reconhecimento por Honório III da plenitude do poder temporal ao
monarca português, ao convidá-lo “a observar a isenção tributária que o Impe-
rador concedera à propriedade eclesiástica (40).

Donde, o poder do Rei de Portugal, é autónomo face ao Imperador e tem
a mesma origem do poder eclesiástico e, consequentemente, é “ad divinum” (41).
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os grandes pontos de apoio nas pretensões do Imperador face ao Papa, mas essencialmente na teo-
rização do poder dos reinos face ao Império Criados na poderosa Escola do Direito Romano,
apresentava-se ao mundo conhecido uma Europa que não era apenas a realidade do Império
Romano, mas o embrião dos modernos Estados. A fase seguinte, de igual importância, é a teo-
rização por Ockham e Marsílio de Pádua da doutrina da autarquia da comunidade civil, con-
substanciada na transição ao nascimento do Estado laico. Finalmente, a dispensa de juramentos
de fidelidade política à Igreja, pautando-se como um primeiro exemplo de oposição dos súbditos
face a um poder soberano impondo-lhe, como medida de reforma, as limitações de um governo
constitucional e representativo. Ou, dito de uma outra forma, intra-muros da Igreja, acirra-se a luta
entre curialistas e conciliaristas que não sendo levada a bom porto, foi o exemplo depois seguido
dentro dos próprios Estados seculares entre o Rei e os seus súbditos.

(38) João de Salisbúria, Policraticus, tradução castelhana, Madrid, 1984, L. VIII, c. XX. No
entender de Paul Janet, I, págs. 341 e 342, foi ele quem melhor conciliou as ideias teocráticas com
as ideias democráticas, sendo mesmo “presque l’inventeur de cette politique détestable que a été,
au XVI ème siècle, la politique de la Ligue, et que passe pour avoir été celle des jésuites, poli-
tique qui d’une part pousse la haine du pouvoir civil jusqu’au tyrannicide, et de l’autre exalte le
despotisme sacerdotal”. Da exposição das suas ideias resulta que o príncipe recebe os seus pode-
res das mãos do Papa, como representante de Cristo na terra, na medida em que a Igreja não pode
deter a parte “do sangue” nas mãos, ideia que também se encontra, como veremos, em Álvaro Pais.

(39) João de Paris, De potestate regia et Papali, 1302, que António Truyol y Serra, Histó-
ria da Filosofia do Direito e do Estado, tradução portuguesa da 7.ª Edição espanhola aumen-
tada, 1, pág. 322, considera “digna réplica do De Ecclesia Potestate de Gil de Roma”. Como o
seu Mestre, S. Tomás, entende João de Paris que a sociedade civil surge por um instinto natural,
sendo a divisão política natural a província ou o reino, que não têm de estar submetidos a uma
única cabeça. O Direito Divino e a ordem social não reclamam a unidade política do género
humano, sendo inclusivamente melhor ordenada esta mediante a divisão dos reinos. João de
Paris não repudia a tese da “humanitas” reconhecida por todos medievalmente; simplesmente o que
afirma é que o sacerdotalismo ou o poder da Igreja não é a fonte de todo o poder humano, por-
que ambos, poder Papal e poder régio, derivam de Deus. Portanto, ambos derivam igualmente de
Deus e há uma pluralidade de ordens jurídicas que prenuncia o desenvolvimento do antigo “jus
gentium”, agora sob a forma de Direito das Gentes. Já antes Sto. Isidoro se tinha pronunciado sobre
a matéria, revertendo algo as concepções do Direito Romano neste particular. Para ele, o “jus gen-
tium” já era matéria internacional, em vigor em todos os povos, mas sem referências jusnatura-
listas, com exclusão implícita de matérias civis, conforme as suas Etimologias, V, V, 1.

(40) Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, I, vol. 1, pág. 498.
(41) Isto mesmo é reconhecido pelo Papa Alexandre III ao conceder que D. Afonso Hen-

riques e os seus herdeiros “foram objecto de escolha divina, ao abrigo da qual (…) lhes conce-
deu a realeza, ou seja, Deus outorgou-lhes o poder real por meio do sumo pontífice”, conforme
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3. Condicionalismos culturais na determinação das opções

As impressões e as vivências com que os vários pensadores vão retratar a
vertente questão, serão dadas no ponto seguinte, aquando da apreciação que sin-
teticamente se fará dos seus escritos. Para já importa reter a impressão geral do
problema e as suas implicações no que à temática do poder político e da Liber-
dade dos povos se prende.

O caso português (42) é merecedor de atenção especialmente porque sem-
pre o monarca viu os seus poderes limitados — ao menos teoricamente — pelas
chamadas ordens intermédias e grupos sociais (43), onde deve destacar-se o
papel das Cortes e do povo. De facto, a estreita aliança que a breve trecho vai
ligar o monarca e o seu povo, contra as chamadas “classes privilegiadas”, pode
estar na base da justificação do cesarismo futuro (44), por estranho que isso
possa parecer.

LIBERDADE E MEDIOEVO JUS-POLÍTICO PORTUGUÊS NO CONTEXTO DO PENSAMENTO POLÍTICO INTERNACIONAL

Martim de Albuquerque, O Poder político…, pág. 22. Eis, portanto, plenamente admitida a tese
da mediação Papal na sua mais acabada manifestação, nos primórdios da independência portuguesa.

(42) Até meados da primeira dinastia, sensivelmente até D. Dinis e à fundação do Estudo
Geral, cerca de 1290, primava a concepção patrimonial do Reino. Essa foi uma das mais notá-
veis vias de transmissão do Direito Romano e do Direito Canónico, sendo que, em relação ao pri-
meiro, se sedimentavam as teses dos juristas de Bolonha, no que toca à sua origem e forma do
poder, bem como à sua natureza e fim. Por todos, Martim de Albuquerque, Poder político…,
págs. 9 e ss. No que concerne à data da admissão do Direito Romano em Portugal, José Anas-
tácio de Figueiredo, “Memoria sobre qual foi a época certa da introdução do Direito Romano jus-
tinianeu em Portugal, o modo da sua introdução e os graus de authoridade que entre nós adqui-
riu. Por cuja occasião se trata toda a importante materia da Ord. Liv. 3. Tít. 64”, Memorias da
Literatura Portugueza, Lisboa, I, Academia das Sciencias de Lisboa, págs. 258-338.

(43) “Sempre” aqui refere-se a toda a primeira dinastia e boa parte da segunda, ideia que é
retomada com especial ênfase em 1580 e depois de 1640, até ao reinado de D. João V. Poste-
riormente, com o Constitucionalismo, a ruptura com os condicionalismos do exercício da soberania
pelo povo estão terminados, pelo que uma nova época se coloca à consideração do analista his-
toriador.

(44) O exercício do poder pelo monarca estava condicionado por razões inerentes, entre
outras, ao Direito Divino e ao Direito Natural, expostas por Ruy de Albuquerque e Martim de Albu-
querque, I, 1, págs. 117 e ss., 510 e ss., Martim de Albuquerque, O Poder político…, págs. 123
e ss., Francisco Elias de Tejada Spínola, Las Doctrinas Politicas en Portugal (Edad Media); F. P.
de Almeida Langhans, Estudos de Direito, Coimbra, 1957, págs. 272 e ss.; Marcello Caetano, Lições
de História do Direito Português, Coimbra, 1962, págs. 215 e ss.; Paulo Merêa, O Poder Real e
as Cortes, págs. 19 e ss. José Mattoso, História de Portugal, Lisboa, Círculo dos Leitores, II,
pág. 504, refere a este propósito a divergência dos autores no que respeita à figura de D. Pedro
e sua actuação na regência por menoridade de D. Afonso V: “(…) para uns foi um período em
que o centralismo régio não só progrediu, como até (…) assumiu a forma de centralismo estatal,
prefigurando o modelo cesarista que há-de afirmar-se com D. João II, quatro décadas mais tarde.
Para outros sucedeu exactamente o contrário, devendo considerar-se o infante D. Pedro como o
inaugurador de um neo-senhorialismo, que irá ter a sua expressão mais acabada no reinado de

6 — F.D.U.L.
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A dinastia de Avis foi fortemente condicionada pelo ambiente sociocultu-
ral que se desenrolava em seu redor, bem como pelos contactos que a nível
interno mantinham com um leque alargado de portugueses formados no estran-
geiro e aqui regressados ou não. O eco das suas produções literárias, assim
como os condicionalismos inerentes ao caso português, vão originar uma pers-
pectiva descentrada do concerto europeu no plano da filosofia e das ideias polí-
ticas, termos em que a sua concepção de poder político se irá desenvolver.

Por isso mesmo é possível deixar aqui a nota de que o pensamento nacio-
nal foi, neste período e projectou-se no futuro, condicionado por factores que ape-
nas se explicam pela cultura. Na verdade basta lembrar os nomes de autores nos-
sos contemporâneos, como Teixeira de Pascoaes, Leonardo Coimbra, Joaquim de
Carvalho, António Sérgio e todos os que tenham engenho e coragem para os
seguir.

A ideia de Liberdade é intemporal e inespacial, a cultura de um povo um
património genético que a todos pertence. A Filosofia e a sua história mais não
podem fazer que acomodar-se a essas duas realidades, sob pena de não passarem
de meras generalidades que não auscultam a realidade própria de cada povo.

A abertura do espírito da dinastia de Avis, onde permanecem ainda inde-
levelmente laivos de medievalidade, manifesta-se num post-medievo, como prin-
cípio lusíada enformador da nossa adesão ao perfilado espírito de modernidade,
que bem se descortina no horizonte (45).

Assim, resulta a maior das verdades que foi com esta dinastia, que a Liber-
dade dos povos tendeu a solidificar-se. Pela circunstância da ascensão ao trono
de D. João I, pelo debate em torno da controvérsia conciliarista (46) e por um con-
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D. Afonso V”. O mesmo raciocínio é válido por decurso da existência de Cortes e da importância
dada aos privilégios decorrentes do reconhecimentos de direitos locais, consubstanciados em forais
e estatutos municipais. Armindo de Sousa, As Cortes Medievais Portuguesas, vols. I e II, Porto,
INIC, 1990, especialmente I, pág. 538, afirma que no plano da eficácia se deve atender ao “âmbito
da prática”, que se revela no respeito das leis “saídas do parlamento. Se essas leis forem cum-
pridas por todos e a todos exigidas, incluindo o rei, os capítulos de que elas saíram podem ter-se
por eficazes; doutra maneira, não”.

(45) Sobre a erudição da dinastia de Avis, para além dos já mencionados, ver o interessante
trabalho de Robert Ricard, Études sur l’Histoire Morale et Religieuse…, págs. 62 e ss., que ainda
que não acrescentando nada de novo às precedentes considerações, manifesta à evidência o inte-
resse de um estudioso estrangeiro sobre esta temática, dedicando maior ênfase aos escritos de
D. Duarte.

(46) O mais interessante é que os gérmens da “democratização” partem do interior da pró-
pria Igreja de Roma. Os conciliaristas propunham uma nova forma de encarar o poder, con-
substanciada não no poder absoluto do Papa, mas antes nas assembleias eclesiásticas. O poder uno
e indivisível do pontífice transitava para as assembleias eclesiásticas e para ele passam a apelar
os descontentes com a omnipotência do Papado. A sua importância será sobretudo decisiva com
os problemas da Reforma.
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junto de razões genuinamente nacionais e que já vinham da primeira dinas-
tia (47), coloca-se patenteadamente o problema da fundamentação do poder régio.
Uns irão defender a origem mediante o consenso dos povos, que depois deter-
minará, como sabemos a corrente consensualista a partir do séc. XVI, outros, a
procedência divina; finalmente e no âmbito de qualquer delas, a legitimidade da
expansão ultramarina, mediante a guerra justa.

Membros de uma sociedade laica preocupada com o que se passava à sua
volta e que segue as pisadas do aristotelismo e do tomismo, e que de quando em
vez apresenta preocupações de ordem escotista, temos os dois mais cultos filhos
de D. João I, D. Duarte, Rei de Portugal e D. Pedro, regente na menoridade de
D. Afonso V. Foram dois filósofos políticos e moralistas da época, que inter-
vieram na sociedade não apenas no plano das preocupações políticas, nos termos
já equacionados antes, mas que se salientaram essencialmente nesta área do
poder. Surge, destarte, uma teorização política e moral da sociedade portu-
guesa (48).

No que respeita à tese da mediação pela comunidade, cujos contornos fica-
rão delineados nos pontos seguintes, interessa afirmar que ela se manifestou em
Portugal, num diálogo ideal com a afirmação do poder régio soberano, em ter-
mos concretos.

É a época em que se manifesta existência de uma verdadeira consciência
nacional, cuja teorização, embora mais tardia, ganha as suas sementes na crise
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(47) José Adelino Maltez, Princípios…, II, págs. 226-229. No que respeita à mediação
pela comunidade como porto seguro da Liberdade dos povos, veremos a questão em presença das
“Cortes”. No que respeita à questão dos Descobrimentos, seja-nos permitida a transcrição da
ideia que deixa a pág. 231: “A segunda novidade da diferença portuguesa são os Descobrimen-
tos, o tempo do nosso apogeu político e cultural, do humanismo universalista, do cosmopoli-
tismo, da esfera armilar. Era, nada mais, nada menos que o choque dos descobrimentos de um
novo mundo (…). Era o século da Esfera, o desfazer da concepção prolomaica do mundo, a
transformação da terra num planeta unidimensional (…). Tais novidades eram o aqui e agora de
então, assumindo-se não como um desejo mas como uma consequência da acção, não como um
programa para uns quaisquer amanhãs que cantam, mas como um resultado da força das cir-
cunstâncias e do normativismo dos factos, daqueles homens que, muito realisticamente, se con-
sideravam filhos do céu e da terra e que, por isso, tentavam simultaneamente a aventura do prag-
matismo.”

(48) Não obsta a este facto as tendências centralizadoras que desde cedo se verificaram na
dinastia de Avis, e em que a Universidade foi, como veremos, uma das prejudicadas, ou um
certo esquecimento progressivo de D. João I face à Casa dos Vinte e Quatro que inicialmente tanto
protegera e fomentara, ou ainda o desastre de Tânger, com todas as sequelas que originou. Os tem-
pos eram outros, mas salvava-se a parte essencial na protecção da Liberdade dos povos: a forte
manifestação por parte de todos da importância da participação da comunidade na eleição e exer-
cício de poderes por parte dos seus dirigentes. Como alguém dirá, séculos mais tarde, “é preciso
sacrificar uma parcela da nossa Liberdade individual em prol de todos, para que todos possamos
desfrutar da Liberdade…”.
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de 1383-1385. Para além da independência, temos a plena consecução da auto-
nomia cultural em presença de Castela, e uma afirmação de maioridade da lín-
gua que será a de Camões. É o momento em que se determina, cabalmente, a
vocação hereditária da sucessão régia, pese embora o pressuposto da sua legi-
timação pela comunidade, que em Cortes continua a ser chamada não apenas a
reconhecer “o filhos primogénito do Rei falecido” ou o “parente mais próximo
na linha sucessória”, mas acintosamente a aderir a esta sucessão.

É o ponto, sem retorno, em que se aceitam as teorias da Escolástica euro-
peia, nas suas várias configurações, sejam escotistas, tomistas, ockhamistas ou
eclécticas, que determinam a génese da organização política no consentimento
voluntário dos povos, que usando da sua Liberdade, a manifestam no assentimento
mais espontâneo ou condicionado às propostas.

Que, posteriormente, tudo ou algo disto venha a ser questionado, é pro-
blema com que lidaremos mais tarde. Que a saudade desta Liberdade dos povos
seja impulso motivante para a recuperar em períodos mais nefastos da nossa
História política, é dado adquirido, multiplicado por exemplos. Que seja o
Renascimento português, diferente em tudo dos demais — e que apenas encon-
tra paralelo com a Espanha, parceira nossa nas Tordesilhas e na negação de um
humanismo europeu de feição reformista — a manifestação mais acabada desta
diferença de que nos orgulhamos, é aspecto que nos comprazeremos em expla-
nar. Que o nosso jusnaturalismo católico não desmereceu em comparação com
o seu paralelo reformista, já pelo nível dos pensadores, já pelas realizações efec-
tivamente conseguidas, parece inquestionável.

E mesmo dentro das posteriores alterações promovidas em prol de uma
outra manifestação do Poder régio, foi a saudade (49) de 1385 que impulsionou
os conjurados de 1640, como foram as suas salutares recordações que guiaram
o Sinédrio e a Regeneração do Vintismo oitocentista.

§ 2. ESCRITORES E PENSADORES POLÍTICOS NACIONAIS E
A IDEIA DE LIBERDADE DOS POVOS

Reportando-nos, por ora exclusivamente aos autores desta época, eclesiás-
ticos ou laicos, algumas notas são passíveis de salientar. Em todos os casos se
anota a ligação entre doutrinas do poder político e Liberdade dos povos.

ISABEL BANOND

(49) Robert Ricard, Études sur l’Histoire Morale et Religieuse du Portugal, Paris, FCG, Cen-
tro Cultural Português, 1970, pág. 73, escreve que D. Duarte foi o primeiro escritor português a
preocupar-se com a questão da “saudade”, no seu Leal Conselheiro, “cette forme spécifique de
mélancolie lusitanienne (…) La saudade (…) est un état d’âme irraisonné et trouve sa racine
dans la sensibilité”.
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1. Álvaro Pais

Álvaro Pais (50) é referência incontornável. O poder que em abstracto
Deus detém absolutamente, em si mesmo tem origem pecaminosa na sua trans-
missão aos homens. Donde decorre que a natureza dos entes se determina em
função do mérito (51), ou seja, considerando que “ainda que a ambição de domi-
nar fosse odiosa ao Senhor, todavia para refrear o governo dos senhores ambi-
ciosos e a malícia dos homens desordenados, conservar em cada um a sua jus-
tiça, e dispor os cidadãos em concórdia, foi provido e permitido por Deus o
domínio: provido para concórdia dos bons e punição dos maus” (52).

É a necessidade da existência do poder na sociedade como modo de preservar
os homens da maldade que justifica a permanência do poder (53). O Bem
comum é o mote do exercício do poder pela autoridade régia — onde retoma
S. Tomás — sendo a sociedade que implica a sujeição de uns a outros homens.
Apenas ganha sentido na transição para a vida futura. Por isso o Príncipe deve
governar em função do Bem comum do povo (54).

A finalidade desse poder é o exercício do Bem comum, o que apenas será
possível se o Rei agir conformando-se à justiça e agir virtuosamente.

Por outro lado e de uma leitura tão atenta quanto possível do Espelho dos
Reis, descortina-se algo de muito interessante no contexto dos poderes do povo.
A origem divina poderá não excluir totalmente, em Álvaro Pais, a sua transmissão
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(50) Álvaro Pais, Espelho dos Reis, estabelecimento do texto e tradução de Miguel Pinto de
Meneses, I, Lisboa, 1955, pág. 33. Sobre a teorização do poder régio em Álvaro Pais, João
Morais Barbosa, “A Teoria Política de Álvaro Pais o “Speculum Regum”, Lisboa, separata do Bole-
tim do Ministério da Justiça, n.os 211, 212 e 213, 1972, págs. 245 e ss., Mário Santiago de Car-
valho, Estudos sobre Álvaro Pais e outros Franciscanos (séculos XIII-XV), Lisboa, INCM, 1999,
págs. 20 e ss. Acrescente-se, contudo e desde já que “pela índole e objecto, o Speculum é um direc-
tório de principes género literário relativamente frequente na Idade Média. Em Portugal foi, sem
dúvida o primeiro no tempo, mas não pensamos que à autoridade cronológica corresponda o pri-
mado da influência”, conforme relata Joaquim de Carvalho, Obra Completa, III, pág. 289. Essa
primazia coube a Egídio Romano. Posição diversa sustenta Martim de Albuquerque, “Simbolismo
e ideário político em Portugal no séc. XVII. Notas ao propósito de fr. João dos Prazeres,
O Príncipe dos Patriarcas e o Abecedário Real”, separata da Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, vol. XLII — n.º 2, Coimbra Editora, 2001, pág. 1766. Esclarecendo a
sua posição, sustenta que se trata de “uma defesa dos direitos da Igreja contra o poder civil.
Portanto, um tratado político, mas, nem de longe nem de perto, um livro ad usum delphini.”

(51) Álvaro Pais, Espelho dos Reis, I, págs. 49 e ss., especialmente págs. 53-55.
(52) A desigualdade entre os homens encontra aqui a sua plena justificação: o pecado, a dife-

rença entre “bons” e “maus” ou a reprodução do Pensamento de Sto. Agostinho.
(53) António Pedro Barbas Homem, “Introdução Histórica à Teoria da Lei — Época Medie-

val”, separata de Legislação, Cadernos de Ciência de Legislação, Lisboa, n.º 25, Abril-Junho
1999, pág. 21.

(54) Para desenvolvimentos, João Morais Barbosa, págs. 245 e ss.
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popular, na medida em que é legítimo aos súbditos retirarem a autoridade ao Rei
tirano. E mesmo que antes se lhe tivessem submetido (55) na medida em que
existe um pacto de natureza feudal — donde decorrem direitos e deveres —
entre monarca e súbditos. O Rei deve governar com justiça e se o não fizer
podem os vassalos rebelar-se contra as suas determinações.

Trata-se de mera hipótese que aqui não poderia ser esquecida embora con-
cordemos com a generalidade dos autores que vê em Álvaro Pais um partidário
da mediação papal na transmissão do poder régio (56).

Por outro lado, a posição nacional neste período costuma ser associada a este
pensador, que nas suas obras assume decididamente a defesa do Papado contra
as pretensões do Império (57) e que, com o seu Colírio da Fé Contra as Here-
sias, associado ao Espelho dos Reis e ao Estado e ao Estado e Pranto da Igreja,
se transforma num dos Doutores emblemáticos para esta posição (58).

ISABEL BANOND

(55) Não assim, na maior parte dos casos, segundo as abundantes expressões que na maté-
ria o Bispo de Silves utiliza ao longo dos seus escritos. Por todos, João Morais Barbosa, págs. 249
e ss., em que questiona a tradução de Miguel Pinto de Meneses do Espelho dos Reis, I, pág. 175.
Paulo Merêa inclui Álvaro Pais na corrente consensualista, ou seja, encara-o como um partidário
da mediação pela comunidade, a pág. 22 das citadas Lições.

(56) Pedro Calafate, “Frei Álvaro Pais”, História do Pensamento Filosófico…, I, págs. 236-
-238, oferece uma visão do problema extremamente conseguida.

(57) Segundo parece, quando Luís da Baviera foi coroado, em Roma, a 17 de Janeiro de 1328
e Pedro Corbara nomeado antipapa, em 12 de Maio do mesmo ano, teve de refugiar-se junto aos
guelfos, para fugir às perseguições movidas pelos seus contrários gibelinos. Foi muito pouco
apreciado quer por uns quer por outros, e só a intervenção directa de João XXII lhe permitiu ter
algum sossego.

(58) António Domingues de Sousa Costa, Um Mestre Português em Bolonha no séc. XIII.
João de Deus. Vida e Obras, Editorial Franciscana, Braga, 1957; Joaquim de Carvalho, Obra Com-
pleta, III, págs. 288 e ss.; Joaquim Lavajo, págs. 3 e 9: “Além do poder que o Papa tem sobre os
cristãos de todo o mundo, e que lhe confere o direito e o dever do os proteger, tem também essa
jurisdição sobre os infiéis de terras ainda não cristianizadas (…)”. Já em momento anterior, o cano-
nista João de Deus se teria pronunciado em idêntico sentido, quando da sua intervenção nas que-
relas suscitadas entre Papado e Império. Autor do séc. XIII, decretalista segundo informam Ruy
de Albuquerque e Martim de Albuquerque, I, 1, pág. 144, deixou um espólio de dezasseis Obras,
que foram enumeradas por Diogo Barbosa Machado, Biblioteca Lusitana, II, 594 e 595, a maio-
ria das quais desaparecida, como relata Tejada Spínola, Las Doctrinas Politicas en Portugal
(Edad Media), pág. 67. Não tivemos acesso a qualquer das suas obras, nem tão pouco encontrámos
quaisquer edições mais ou menos recentes. Por isso não podemos formular qualquer juízo directo
acerca das mesmas. Tudo o que foi possível apurar chegou via fontes secundárias e, com base
nas mesmas, terá sido um homem muitíssimo culto, nitidamente partidário da Igreja face ao Impé-
rio, e que em todas as circunstâncias submetia o poder temporal ao espiritual. Seguia S. Tomás
na sua cruzada anti-concilarista, mas apresentava laivos de acentuado hispanismo, ao jeito de
Sto. Isidoro, especialmente por se socorrer do costume para basear certas passagens do Direito Natu-
ral. Para desenvolvimentos. Tejada Spínola, Las Doctrinas Politicas en Portugal (Edad Media),
págs. 66-74.
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2. André de Prado

É conhecida a sua ligação à Casa de Avis e predilecção que esta manifes-
tava pela mediação da comunidade — ou naturalismo político, na linguagem
de Marsílio e de Ockham —, como veremos mais à frente, descreve o autor
uma tripla estratificação do poder. Ele será divino, angélico e humano; o pri-
meiro faz de si depender os demais e a relação mantém-se, de igual modo entre
estes (59).

A questão do poder não está no plano dos desenvolvimentos do Horologium,
mas fica-se com a dupla sensação do primado da ausência. Ausência de refe-
rências explicitas à questão hierocrática como ao relacionamento entre poderes,
o que, de algum modo, nos impede de aceitar ou rejeitar o valor da mediação
pela comunidade no seu pensamento.

3. Orto do Esposo

Quanto ao conhecido Orto do Esposo, tem grande interesse neste domínio.
Sabido é que Sto. Agostinho radica na ideia de justiça o fundamento da con-
servação das sociedades, e que esta Obra pode ser enquadrada no âmbito da
tradição agustiniana. No Orto o poder é encarado como uma consequência do
pecado na medida em que “(…) a servidom veio pelo peccado e a rrazom do
senhorio nasceo do peccado, segudo diz Sancto Agostinho e nõ de natureza.
E pore os senhores nõ se deue muyto leuãtar e no senhorio, ca nõ som senho-
res per natureza mas merecymeto de peccado” (60).

A ideia da virtude está presente neste escrito e na generalidade dos seus coe-
vos, como característica primordial para os escritores medievais. O conhecimento
é importante desde que conduza à virtude, questões presentes também na Virtuosa
Benfeitoria e no Leal Conselheiro. De facto, aquilo a que se assiste é a um recei-
tuário moralizador completo para a boa governação, que deve levar em consi-
deração a actuação virtuosa do governante, determinando-se em prol do Bem
comum.

LIBERDADE E MEDIOEVO JUS-POLÍTICO PORTUGUÊS NO CONTEXTO DO PENSAMENTO POLÍTICO INTERNACIONAL

(59) André de Prado, pág. 187: “(…) o supremo poder que é também o primeiro é aquele
que apenas manda e o inferior é apenas aquele que é mandado, mas o intermédio manda ao mais
baixo e nele manda o superior. (…) O supremo poder (…) dividiu os dons de poder e segundo
a divisão de dons distribuiu os ministérios de poder (…)”. Note-se que se trata de um texto em
que não é a questão política que está em discussão, mas o tema teológico da angeologia, pelo que
teremos de ter alguma precaução nas conclusões. Ainda assim parece possível afirmar com Mário
Santiago de Carvalho, Estudos sobre Álvaro Pais e outros Franciscanos (séculos XIII-XV),
pág. 329, que não se descortina no texto de André Prado qualquer alusão ao poder hierocrático.

(60) Orto do Esposo, cap. XXVI, pág. 186.
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Donde resulta que se a virtude é o fio condutor da obra, as questões sociais
e as hierarquias políticas têm uma apreciação secundária e toda ela submetida sem-
pre à mesma tecla orientadora.

A título meramente exemplificativo de que se diz e dos muitos casos que
poderiam ser apresentados, deixamos dois pequenos trechos, que julgamos sin-
tomáticos: “Poderio ou dignidade he hua das boas auetuyrãças do mudo. E os
homees mudanaes a desejam muyto e a prezam e faze muyto por auer dignidade
e poderio. E teesse por beaueturados quando som poderosos, e esto som mala-
mete enganados porque quanto os poderosos fore e mais alto estado, eton se reuo-
lue e mayor perigo (…)” (61). “Som outrossy as dignidades e o poderio terreal
de pouco duramento. (…) Outrossy o acabamento do regnar he muy graue, ca
diz Sancto Ysidoro: Conheçam e saybam os principes do segle que som tehu-
dos dar conta a Deus. E certamete, nõ he poco aquello de que os reis ham
de dar conto, ca som todas as cousas de que os rex teem encargo. Onde diz
Sam Jeronimo: A propria cousa dos rex he fazer juizo e justiça e liurar da mãão
dos maliciosos aquelles que som apremu//dos per força e dar ajudoyro ao estra-
nho e ao horfoom e aa viuua, que mais ligeyramente son apremudos dos pode-
rosos” (62).

4. D. João I, D. Duarte e D. Pedro

Não só pensadores eclesiásticos mas também da sua associação com alguns
laicos, onde avulta neste período a Casa de Avis (63) se pronunciaram em teo-
ria, e elaboraram, na prática as realizações nacionais neste período (64).

ISABEL BANOND

(61) Ibidem, cap. XLIII, pág. 251.
(62) Ibidem, cap. XLVL, págs. 264 e 265.
(63) É sem dúvida impressionante que em tempos tão distantes e perante circunstâncias

políticas e sociais tão adversas — a pacificação do território ainda não estava terminada depois
da guerra com Castela, as epidemias grassavam, o dinheiro não abundava — tenha surgido numa
única família, ainda por cima justificadamente com outros interesses prioritários, tão refinado
escol. O patriarca D. João I não descurava de o lembrar aos filhos e estes não deixavam de
atender. Instado por D. Duarte a prosseguir com a sua obra, D. Pedro diz ao irmão, em 1418, que
terá de a melhorar e rever, até porque deseja transformá-la “num Regimento ou directório para prín-
cipes”; o futuro Rei incentiva-o a prosseguir os trabalhos, mas a breve trecho tanto D. Pedro
como D. Duarte, que já então começara o seu Leal Conselheiro, a instâncias paternas teve de aban-
donar durante mais de vinte anos a finalização da mesma. A ambos o Pai aconselhava que a admi-
nistração e cuidados do Reino eram prioritários e os Príncipes tiveram que adiar a tarefa ou então,
como D. Pedro, confiar a redacção final a outra pessoa, no caso frei João Verba, seu confessor
e amigo. Este refundiu a sua redacção com a de Séneca, num livro em que o próprio D. Pedro
se baseara. Assim acabou por se compor Livro da Virtuosa Benfeitoria, um tratado medieval em
muito tributário de Séneca, cujos subsídios para o Pensamento medieval são conhecidos, e em que
a temática do benefício está sempre presente, não se descortinando a parte redigida por D. Pedro
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D. João I (65), patriarca de Avis, foi o primeiro a redigir, sob forma poé-
tica e indirecta, algumas observações inerentes ao exercício correcto do poder régio
e da governação. Foi um dos mais determinados apoiantes da monarquia limi-
tada pela mediação popular.

Dos vários escritos por que parece ser responsável sob a forma de traduções
ou autoria, o mais importante para o presente contexto é o Livro de Montaria.
Contrariamente às Obras dos filhos, D. João I não escreve um livro de “Ensi-
nança de Príncipes”, antes se move nos domínios da caça, de que conhece todos
os segredos. E na caça, há sempre um chefe — um monteiro — que comanda
os meandros da caçada; na vida política, existe igualmente um chefe. Pode
mesmo tentar estabelecer-se um paralelo, para o que se recomenda conferir
algumas citações da citada Obra, que permitem ajuizar a esta perspectiva.

Assim, D. João preocupa-se, digamos, com o adestramento e o treino das
populações e dos seus chefes na manutenção do bem mais precioso, que é a inde-
pendência nacional, que não só jurou mas é ponto de honra de qualquer portu-
guês que se digne de o ser. A única dúvida que aqui nos fica — e que D. João I
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e aquela que é de autoria de Frei João. Em qualquer caso, a influência de Séneca é indiscutível
e tanto que o próprio D. Pedro, inicialmente, tinha ponderado dar ao seu livro o mesmo título: Dos
Benefícios. A presente Obra é a de um “senequista medievalizado”, no título, na problemática,
na índole moralista, nas abundantes citações… A este respeito, Joaquim de Carvalho, Obra Com-
pleta, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992 III, págs. 291-293; Robert Ricard, Études
sur l’Histoire Morale et Religieuse…, págs. 118 e ss. Além da bibliografia, em geral, para os vários
escritores da dinastia de Avis, José Gama, “A geração de Avis”, História do Pensamento Filo-
sófico…, I, págs. 379-444. Sobre o desenvolvimento das ideias políticas no Livro da Virtuosa Ben-
feitoria, Paulo Merêa, “As Teorias Políticas Medievais no Livro da Virtuosa Benfeitoria”, Estu-
dos de História do Direito, Coimbra, Coimbra Editora, 1923, págs. 183 e ss.; Tejada Spínola, Las
Doctrinas Politicas en Portugal (Edad Media), págs. 111 e ss.; sobre a literatura de Príncipes e
as fontes que a este propósito D. Pedro colheu, ver locais citados.

(64) O reconhecimento deste facto deve-se, para não citar mais ninguém a Camões, mas a
actividade foi propiciada por um conjunto de homens leais e sábios, que tinham ascendido na socie-
dade nacional, por força dos seus méritos próprios. Além de D. Duarte, de D. Pedro e do Infante
Santo, como já antes de seu Pai, D. João I, o Doutor João das Regras, Álvaro Pais, Frei João Verba,
Diogo Afonso Mengacha, Vasco Fernandes de Lucena, João Sobrinho, Diogo Lopes Rebelo, o car-
deal da Costa… Ver Joaquim de Carvalho, Obra Completa, IV, págs. 142 e ss. A estrutura men-
tal da Casa de Avis e dos seus mais directos colaboradores é vinculada não só pelo cuidado uso
da língua pátria, mas pela sua utilização em prol dos objectivos que mais lídimamente se propõe:
colocar Portugal no concerto das nações europeias da sua época, sem quaisquer hipóteses de con-
fusão face a Castela. Neste capítulo o critério será reportamo-nos exclusivamente a obras ante-
riores a 1500, com interesse para a vertente temática. Consideramos depois dessa data os auto-
res que já fazem parte do período do Renascimento, com as prevenções entretanto já apresentadas.

(65) Tejada Spínola, Las Doctrinas Politicas en Portugal (Edad Media), págs. 164 e ss.; Joa-
quim de Carvalho, Obra Completa, III, págs. 136 e ss., 167 e ss., 304 e ss.; Diogo Barbosa
Machado, Biblioteca Lusitana II, págs. 516-519; Inocêncio Francisco da Silva e Brito Aranha, ape-
nas apresentam retrato, VII, págs. 97 e 139.
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não esclarece — é se o seu mote é apenas a “caça” ou guerra defensiva contra
Castela, ou se a sua “caça” também se liga “à caça” dos infiéis, isto é, se como
os seus filhos faz a apologia da guerra justa. E para que isto suceda, todos, todo
o país, tem de contribuir igualmente. Isto é, o que a todos pertence, por todos
deve ser decidido e o chefe agirá em conformidade, administrando a justiça vir-
tuosamente, em ordem ao Bem comum.

Este parece ser o sentido último do Livro de Montaria, que motiva traba-
lho acrescido para “ler nas entrelinhas”, dada a diferença abissal de discurso
comparativamente à Virtuosa Benfeitoria e ao Leal Conselheiro.

Retomando a ideia expressa sobre a teoria do benefício e o sentido da
omnipresente comunidade política (66), D. Pedro vê no enlaçar das relações
entre governantes e governados o fundamento último desta (67), a que Deus dá
as suas bênçãos.

O poder do monarca deriva da mediação da comunidade, a quem cumpre
escolher a pessoa do seu chefe quando o trono se encontra vago (68) outor-
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(66) No Livro da Virtuosa Benfeitoria apresenta outras designações. Logo no prólogo
D. Pedro afiança ao irmão ser “vosso servidor per obrigaçom de sangue e naçom e pura vontade
(…) todo o meu cuydado ao que perteecia pera deffensom de terras, gentes e reynos (…). Além
disso existem também alusões à ideia de comunidade universal “E Deus, que o mundo governa
e rege (…)”, ideia que não poderia deixar de ser presente num escrito desta época. Quanto à temá-
tica da comunidade política propriamente dita. D. Pedro enuncia no cap. I, do Livro I, logo a abrir
o seu escrito, pág. 13, que “Deus, que he geeral começo e fim, poendo graaos em as cousas que
fez, ordenou per tal guisa o stado dos homee que em cada huu he achada mingua (…) liou spi-
ritualemente a nobreza dos principes e a obediencia daquelles que os ham de servir com doçe e
forçosa cadeia de benfeytoria, per a qual os senhores dam e outorgam graa das meecees, e os sob-
dictos offerecem ledos e voluntariosos serviços aaquelles a que per natureza vivem sojetos e som
obrigados por o bem que recebem”.

(67) Note-se que D. Pedro entende que o beneficiado sempre será grato pelo benefício. No
plano da comunidade política é o agradecimento que a faz perdurar, ligando-se o homem a Deus
por força da sua obediência e do benefício. De outro modo, uma das formas de estabelecer a Liber-
dade nacional e procurar a conciliação entre as ideias da centralização e o respeito pelos foros da
Nação e das corporações, foi através dos benefícios. Estes funcionavam num plano de recipro-
cidade de vínculos morais que tanto beneficiava quem servia como quem era servido. Segundo
Bernard Roland-Gosselin, La doctrine politique de saint Thomaz d’Aquin, apud Robert Ricard,
Études sur l’Histoire Morale et Religieuse…, págs. 106 e 107 e nota respectiva, “il est possible
qu’ici les auteurs entendent le mot ‘peuple’ au sens de saint Thomas d’Aquin, le populus hono-
rabilis, par opposition au populus vilis, qu n’a aucune part au governement”. O que permite, uma
vez mais detectar alusões à questão da Igualdade defendendo que ela, na prática, não funcionava
universalmente mas apenas relativamente: uns eram mais iguais que outros.

(68) Sobre a legitimidade do exercício do direito de eleger o Rei, e recuperando conceitos
medievais de Marsílio de Pádua, Guilherme de Ockham e João de Salisbúria. Nos termos que já
ficaram anotados, é indiscutível o próprio texto do auto da eleição de D. João I, ANTT, Gaveta 13,
m. 10, n. 9, e as considerações que a este respeito tece Marcello Caetano, “As Cortes de 1385”,
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gando-lhe para isso os poderes que são dela mesma. Esta doutrina, por moti-
vos de necessidade própria mas também dando conta do esclarecimento de quem
a emitia vem a ser reafirmada na Virtuosa Benfeitoria.

Donde as acutilantes observações que aí se fazem (69) acerca da origem
divina do poder, que em circunstância nenhuma pode considerar-se válido “sem
consentimento popular”, devendo o monarca desempenhar o seu ofício tendo
em vista “o Bem do povo”. A outorga de Deus e o consentimento do povo, cons-
tituem o fundamento da autoridade do poder público legítimo.

Note-se, porém, que este povo, não pode ser encarado como a totalidade dos
povos, porque por questões inerentes à ideia de Igualdade, sendo certo que há
três categorias a distinguir (70) e uma delas relacionadas com os inferiores, onde
se destacam as pessoas sujeitas a um Príncipe ou senhor, por força de eleição
livre, direito ou conquista.

Manifesta-se, destarte, a recuperação e conhecimento por D. Pedro de
S. Tomás e da sua teoria dos fins em ordem ao Bem comum (71), assim como
a recuperação da tese da mediação popular, primeiramente estudada em Sto. Isi-
doro, em desfavor da mediação papal, aceite nos primeiros anos da indepen-
dência portuguesa e por razões que ficaram justificadas.

Directamente relacionado com este, há outro aspecto em que o pensamento
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Revista Portuguesa de História, V, 1951. Contra, Sérgio Silva Pinto, “O carácter complexo da
eleição de 1385. De como D. João I não foi nas Cortes de 1385 estritamente eleito”, separata de
Studium Generale, Porto, 1958.

(69) Existem inúmeras alusões à matéria, desde logo no “Prólogo”. A que apontamos é mera-
mente indicativa, na medida em que todas acabam por se consubstanciar na ideia da imensa trama
de benefícios em que se consubstancia a comunidade política, como resultado prático do amor que
deve existir entre monarca e súbditos. Livro da Virtuosa Benfeitoria, II, cap. XIII, pág. 93:
“E, consiiderando nós que o bem comuu he melhor que o persoal, principalmente acorrentamos
a el, faremos, en o geeral, corpo, bem a todollos membros, squivando aquella maleza, da qual
falando Plato, philosopho, segundo he scripto en o Livro da Vida e Costumes philosophaes, disse
que a maa vida da comunidade he a peyor cousa que se pode padecer. E porem cada huu e
mayormente os principes, que sobre esto tee o encarrego todo, por tirar as minguas das comuni-
dades devem trabalhar com tal voontade que desprezem sua corporal vida por fazerem melhora-
mento en suas terras, de cujos padecimentos os razoados senhores non ficam sem door”. Leal Con-
selheiro, cap. LII, págs. 209-211. Quer D. Pedro, quer D. Duarte, foram certamente influenciados
por Aristóteles, que possuíam nas suas livrarias. Por outro lado, quer o apoio de frei João Verba
quer o contacto com André de Prado, por intermédio do infante D. Henrique, terão contribuído para
uma certa dose de aristotelismo nos seus tratados, nos termos que já ficaram mencionados mas não
é demais repetir.

(70) Livro da Virtuosa Benfeitoria, II, caps. XVII e XVIII.
(71) D. Pedro quando se refere ao poder político utiliza indistintamente as expressões que

a Escolástica consagrou de “poderio”, “governança”, “Regimento”, “senhorio”, “mayoria”. São
expressamente as referências contidas no final de II, XXVI, pág. 152, para as Obras de S. Tomás
e de Egídio Romano (Gil de Roma).
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de D. Pedro especialmente releva e que na Virtuosa Benfeitoria vem especifi-
camente tratado — ao contrário de outros tratados medievais que só implicita-
mente referem a questão — é o tema da Igualdade. Como para S. Tomás e a
generalidade dos escolásticos, os homens nascem iguais, sendo a desigualdade
criada pelas diversas condições sociais e políticas que se patenteiam. Por isso
também retoma Aristóteles (72), distinguindo entre “dominium serville” e “domi-
nium politicum”, único onde o consenso dos cidadãos permite e consente ser diri-
gido por um poder político em ordem ao Bem comum.

No fundo e resumidamente, para o que mais nos importa, o príncipe detém
o poder de Deus com o consentimento do povo, devendo usar com moderação
desse poder, servindo bem a comunidade e não os seus pessoais interesses.
Para tanto, deverá usar das quatro virtudes cardeais, onde a justiça ocupa lugar
de destaque (73).

Quanto a D. Duarte, dividido entre a crise nacional, as epidemias, as que-
relas entre partidários da guerra santa e sua justiça e os que viam nas atitudes
ofensivas do séc. XV contra os mouros um desvio à teorização, teve que
optar (74). O apoio de Roma foi decisivo na autorização à Conquista, ideal
religioso mas também unidade na comunidade política nacional.

No que respeita ao poder político, que encara de forma hierarquizada, deve
determinar-se em função dos interesses superiores do seu povo. Invoca, como
seu irmão, as mesmas virtudes cardeais e também elege a justiça como a mais
determinante para o bom exercício do poder régio. O Rei é o primeiro res-
ponsável na execução destas virtudes, no que deve ser assessorado por homens
íntegros de espírito, os seus conselheiros, questão de teorização posterior em
tempo e que portanto não abordaremos agora.

Em síntese, o Leal Conselheiro é um livro que manifesta as preocupações
nacionalistas que despontavam em Portugal com o início dos Descobrimentos e
a Conquista africana, assim como remete a qualificação superior a importância
da comunidade política na prossecução de todas as realizações do estado,
“máxime” na eleição dos seus dirigentes. Ou seja, é um escrito decisivo na
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(72) Livro da Virtuosa Benfeitoria, II, cap. XVI, págs. 100-108.
(73) Ibidem, cap. II, págs. 17-19.
(74) Sobre este aspecto o Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte revela-se de uma extrema

utilidade. Ver especialmente pág. 43 (Conselho do Jfante Dom Yohão se se faria a guerra ou não
aos mouros de benamarym — [1432]); pág. 116 (Conselho do ifante Dom anrrique que se era bem
fazer guerra aos mouros de benamarym [1436]); pág. 121 (Conselho especial d el rey Dom duarte
ao Jfante Dom anrrique seu Irmão quando foy sobre TanJer [1437]); pág. 135 (As razões por que
se el rey demoueo fazer guerra aos mouros [1437]); pág. 169 (O que se da as pesoas que vam alem
[1437-1438]).
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defesa da Liberdade política dos povos e no relacionamento curial e harmo-
nioso entre governantes e governados e na íntima colaboração que sempre se deve
verificar entre ambos.

5. João das Regras

Com a ilustre figura de João das Regras e a sua defesa dos direitos do
Mestre de Avis ao trono vago de Portugal, temos uma das mais acabadas mani-
festações da mediação da comunidade.

É considerado como um dos lídimos representantes de um novo tipo de
actuação política, que a breve trecho se substituirá à nobreza inculta nos areó-
pagos decisionais da vida do país, termos em que o retratam Carlos Olavo (75)
e Frei Francisco de S. Luís (76). “É a figura política mais importante do seu
tempo”, no entender do primeiro (77), com uma actividade que abarca todos os
aspectos da política nacional sua coeva. Haverá oportunidade de melhor deli-
near a sua personalidade quando nos referirmos à temática das Cortes de Coim-
bra de 1385, palco onde mais sobressai a sua eminente personalidade (78).

6. Chanceler Álvaro Pais

Álvaro Pais, não aquele já aqui muitas vezes mencionado mas o “Doutor
Álvaro Pais”, antigo chanceler de D. Pedro e de D. Fernando e que Fernão
Lopes nos dá colorida nota na sua Crónica de D. João I (79). Era uma das
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(75) Carlos Olavo, João das Regras, jurisconsulto e homem de Estado, Lisboa, Guimarães
Editora, s. d. Os traços essenciais da sua biografia são dados por este autor, que indica as
págs. 20 e 21, ter sido João das Regras Reitor da Universidade de Lisboa e consultado por D. Fer-
nando à época em que se posicionava o cisma de Avinhão.

(76) Idem, ibidem, págs. 11 e ss.; Frei Francisco de S. Luís, Cardeal Saraiva, “Memoria em
que se ajuntão as notícias que nos restão do Doutor João das Regras e se tocam algumas espé-
cies acerca da lei mental”, Obras Completas do Cardeal Saraiva, coordenadas por António Correia
Caldeira, Lisboa, 1872-1883, III, págs. 265-299; Diogo Barbosa Machado, Biblioteca Lusitana, II,
págs. 672 e 673. Inocêncio não biografa o autor, apresentando apenas retrato, VII, 119, 141.

(77) Carlos Olavo, pág. 25. Contra esta preeminência, militaram os Conimbricences, apud
Carlos Olavo, pág. 16.

(78) Um aspecto que não deve ser descurado em João das Regras: deixou-nos reduzida
obra doutrinária, mas recolheu em 1425 as Leis do Reino que andavam dispersas, a que aditou o
Codex, com a interpretação dada por Acúrsio e Bártolo. Foi ministro de D. João I e, nessa qua-
lidade, ter invocado à Santa Sé o reconhecimento do Estado português comandado por D. João I,
um pouco à semelhança do que lembrava a entronização no séc. XII de D. Afonso Henriques.

(79) Fernão Lopes, Crónica de D. João I, Biblioteca de Clássicos Portugueses, vols. I-VII,
Lisboa, 1898, Edição que utilizámos. Sobre a mesma obra convém ainda ter em conta As Cró-
nicas de Fernão Lopes, na Edição de António José Saraiva, págs. 147-165. Igualmente a Crónica
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personalidades mais relevantes da vida de Lisboa, talvez mesmo da vida nacio-
nal, despeitado com o tratamento que a D. Fernando tinha sido dado pelos pala-
dinos da rainha, quis assumir uma atitude participante no novo estado das coisas.

Depois disto, as “conversações” entre o Mestre de Avis e Álvaro Pais enca-
minharam-se no sentido de não deixar fugir a Liberdade portuguesa para mãos
castelhanas, mesmo que para isso se tivessem de cometer uns tantos assassi-
natos…

7. Cardeal Jorge da Costa

Sobre o cardeal Jorge da Costa (80), a ilustre personalidade que foi um
pouco olvidada neste período, apurámos inicialmente ter sido teólogo e vivido
até idade avançada. O trabalho avançou muito depois das investigações de
Manuela Mendonça (81), que escreve que “D. Jorge da Costa é, sem dúvida, a
figura portuguesa mais notável em Roma, nos últimos anos do séc. XV e pri-
meiros do séc. XVI”. Em Roma, note-se…

É possível que a partir de dado momento o relacionamento entre D. João II
e o cardeal não tivesse sido o mais amistoso, não por razões inerentes a desen-
tendimentos na governação, antes ligadas ao processo de legitimação do bastardo
D. Jorge. Na verdade, o monarca considerava tal facto ganho pessoal na suces-
são da Coroa portuguesa e, muito provavelmente, a recusa de Inocêncio VIII teve
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na redacção que lhe deu Gomes Eanes de Azurara, Biblioteca de Clássicos Portugueses, vols. VIII-X,
Lisboa, 1900. Presumivelmente Álvaro Pais não escreveu nada, mas a sua actuação política
merece que aqui se lhe deixe competente nota, mesmo que com simples carácter de apontamento.

(80) Tejada Spínola, Las Doctrinas Politicas en Portugal (Edad Media), págs. 166 e ss.;
Diogo Barbosa Machado não lhe faz qualquer referência e Inocêncio Francisco da Silva e Brito
Aranha, pura e simplesmente ignoram-no. A recuperação de algumas das suas “Cartas”, encetada
em 1917 por Augusto Mendes Simões de Castro, e insertas no Boletim Bibliográfico da Biblio-
teca da Universidade de Coimbra, IV e V, Coimbra, 1917 e 1920, foi um precioso apoio e pode-
mos dizer que todas as afirmações que serão tentadas se ligam à sua leitura. De igual modo, Fran-
cisco Nunes Franklin, “Memória Breve de D. Jorge da Costa…”, Memórias da Academia das
Sciencias de Lisboa, Tomo VIII, p. I, Lisboa, 1823.

(81) Manuela Mendonça, D. Jorge da Costa, “Cardeal Alpedrinha”, Lisboa, Colibri, 1991.
Apresenta uma retrospectiva da sua vida e Obra, os escritos coevos e contemporâneos acerca da
sua figura, a convivência que manteve com quatro pontífices na Cúria Romana, onde foi cumu-
lado de honras; o apoio que sempre manteve aos estudantes portugueses em Itália e a actividade
diplomática desenvolvida em prol dos negócios portugueses. Serviu o infante D. Pedro no decurso
da regência de seu sobrinho, D. Afonso V, D. João II e D. Manuel, iniciando-se nas lides da Corte
em 1445, como se escreve a pág. 31, sendo em breve nomeado confessor de D. Afonso V. Bispo
de Évora em 1463 e Arcebispo de Lisboa em 1464, conforme se relata na pág. 32. A sua per-
manência em Roma e actividade desenvolvida está retratada nas págs. 47 e ss. A este respeito
Tejada Spínola, Las Doctrinas Politicas en Portugal (Edad Media), págs. 166 e ss.
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muito que ver com a atitude negativa manifestada pelo cardeal de Portugal,
como era conhecido na Cúria episcopal romana. E é este o ponto que mais
nos interessa: uma coisa era o Rei de Portugal e o cargo político que ocupava,
outra, bem diversa, os interesses do reino (82). E esses apontavam para a suces-
são do pupilo de Diogo Lopes Rebelo, o Duque de Beja D. Manuel, irmão mais
novo da rainha (83).

Existem aqui afloramentos de repúdio ao Direito Divino dos Reis e alusões
indirectas ao poder da comunidade, perante a defesa dos interesses do Reino e
da consideração devida aos súbditos. Não é ao Rei que cabe decidir quem
quer, por sua única e expressa vontade como deseja que os destinos do reino
sejam conduzidos; a isso se superiorizam considerando que ultrapassam o rei-
homem e que se pautam pelo Rei-instituição.

Em carta enviada em Abril de 1498 a D. Manuel I, já então Rei de Portu-
gal (84), não se esquiva em dizer que “todallas dignidades e potencias vem per
Deus, que a dignidade não he em si tam boa que faça o homem bõo, se elle per
si e sua virtude non he”. Portanto, retoma-se o tema das virtudes do príncipe
e, entre elas, a mais preciosa e primeiro atributo do monarca: “que pera se bem
entender com Deus”, cumpre-lhe que ame a justiça e seja bom ministro dela (85).
Na verdade, “onde há justiça som todas as virtudes, e uniam a concordia dellas;
ella he aquella, sem a qual os Reys, verdade nom podem seer reys, porque onde
ella nom he, nom há hi Regnos; e onde Regnos nom há, tiranos pode haver, mas
Reys non” (86).

8. Frei João Sobrinho

Reiteradamente a doutrina da mediação popular vai reganhando contornos,
que se tornam mais nítidos no séc. XVI mas convém não descurar nova mani-
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(82) Augusto Mendes Simões de Castro, IV, págs. 164 e 165, onde se cita a Carta que o
Cardeal Dom Jorge escreveo a El-Rey Dom João II, fechada em Roma a 24 de Outubro de 1481,
segundo a qual “vos deveis haver como homem e em (…) como Rey; porque como homem satis-
fazeis vivendo direitamente e como Rey não satisfazeis vivendo direitamente se não regerdes
direitamente; portanto, haveis de fazer de direito e justiça e justiça vontade (…)”. Consulte-se
ainda V, págs. 29-35, para a Carta enviada em presença da morte do Príncipe herdeiro: “sois Rey
e pessoa publica, e que os olhos do mundo olhão os vossos…”

(83) Manuela Mendonça, págs. 59 e 60, apresenta uma perspectiva de interesse pessoal de
D. Jorge no não reconhecimento do filho bastardo de D. João II, que o expulsara do reino. Com
D. Manuel, acalentava esperança de poder. Supomos que esta ideia pode complementar a nossa,
muito embora a questão institucional nos interesse muito mais que a problemática emotiva e sen-
timental.

(84) Francisco Nunes Franklin, pág. 160.
(85) Idem, ibidem, pág. 161.
(86) Idem, ibidem, pág. 162.
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festação da mesma, em frei João Sobrinho, uma das mais representativas per-
sonalidades da época (87).

Jusnaturalista, escreveu várias obras de que apenas nos chegou o De Jus-
ticia, pelo que será em função dele que faremos o levantamento da sua perspectiva
sobre o poder político e a Liberdade (88).

A lei humana deve ser justa, derivando da lei divina e da lei natural, pois
em caso contrário seria injusta, como refere Sto. Agostinho (89), requerendo a lei
positiva muita ponderação e autoridade, “ponderação que segundo a recta razão
prática, dite o que é conveniente à comunidade; e autoridade para, com a sua sen-
tença, poder obrigar os súbditos”. Para ele “o governo político, que recai sobre
os que não são consanguíneos, quer resida numa só pessoa, quer na comunidade,
pode ser justo por consenso da mesma comunidade, que se sujeita a um ou a
vários superiores” (90).

E, porque trata da usura a propósito da propriedade e a considera como
ilícita, por ausência de conformidade aos princípios do Direito Divino e do
Direito Natural, encaminha-se no sentido de preconizar uma Igualdade entre as
duas partes intervenientes no contrato (91).

9. Diogo Lopes Rebelo

Diogo Lopes Rebelo (92) é um jusnaturalista, como os demais autores deste
período, mas pouco se sabe da sua vida pessoal.

Retoma Aristóteles (93) e a ideia de “social” do homem (94), assim como con-
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(87) Frei João Sobrinho, De Justicia commutativa, tradução e Edição de Moses Bensabat
Amzalak, com a designação de Frei João Sobrinho e as doutrinas económicas da Idade Média,
Lisboa, 1945, de que nos servimos para a maioria das referências a este autor. Para mais escla-
recimentos, Martim de Albuquerque, O Poder político…, págs. 23-27. Ver ainda Tejada Spí-
nola, Las Doctrinas Politicas en Portugal (Edad Media), págs. 155 e ss.; Lothar Thomas, págs.
104, 105 e 153. Diogo Barbosa Machado, Biblioteca Lusitana II, pág. 704 e IV, pág. 174, dá nota
da sua vida e obra numa visão do séc. XVIII.

(88) Assim se manifesta por inteiro a defesa da Liberdade dos povos e a sua participação
efectiva na eleição dos seus dirigentes.

(89) João Sobrinho, I, IV, pág. 157.
(90) Idem, ibidem, I, IV, pág. 158.
(91) Idem, ibidem, II, I, pág. 182, II, pág. 185.
(92) Escreveu várias obras mas apenas temos acesso à sua Do Governo da República pelo

Rei, reprodução fac-similada da Edição de 1496, com introdução e notas de Artur Moreira de Sá,
tradução Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, 1951. É esta a Edição que utilizamos para citar.
Sobre a sua vida e obras, ver “Introdução” à obra citada.

(93) Mas não enjeita Platão, aliás segue-o decididamente, na chamada corrente do platonismo
político. A este respeito, Pinharanda Gomes, Dicionário de Filosofia Portuguesa, pág. 39.

(94) Diogo Lopes Rebelo, cap. I, pág. 55. Considera de igual modo o Direito natural como
aquele que é comum a todas as nações, sendo por ele que deve determinar a sociabilidade
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sidera a existência de um contrato inicial entre os homens, que marca a sua
passagem do estado de natureza ao estado político-social (95), devendo viver
sob leis que são criadas pelo “mesmo príncipe ou rei para todos os que militam
sob o seu senhor”, ao mesmo tempo que “o rei é no seu reino, por direito divino
e humano, senhor da vida e da morte dos homens” (96). Da leitura destas duas
expressões parece aproximar-se da tese do direito divino do monarca em presença
da mediação popular, o que nem se estranharia, atento o período em que viveu
de decidido incremento dos poderes reais, muito fruto dos bons sucessos pro-
porcionados pelos Descobrimentos.

Tal acepção parece pouco curial e nem seria preciso ler as justificações
apresentadas por Artur Moreira de Sá (97) que poderiam militar nesse sentido;
a simples referência de Diogo Lopes Rebelo ao “Direito Humano” é suficiente
para nos convencer do paralelismo, em termos de importância que dá, aos dois
limites da actuação régia: o direito divino e o direito humano. Repare-se que o
que é habitual é fazer-se uma limitação mediante o “Direito Divino” e o “Direito
Natural”, pese embora se atribua a este uma proveniência simultaneamente
divina e humana; contudo, a questão aqui está muito mais claramente exposta.

Posição contrária à de Artur Moreira de Sá é a de Pedro Calafate (98), que
taxativamente considera que o “poder considerado em abstracto tem origem
imediata em Deus (…); no entanto, o poder exercido pelo soberano não tem ori-
gem imediata em Deus mas sim na comunidade. Quer isto dizer que o poder tem
origem imediata em Deus enquanto autor da natureza humana, mas o poder que
o soberano recebe tem origem na comunidade que lho transfere, num acto de
alienação do poder anteriormente detido”. Além disso, existe uma outra pas-
sagem da obra de Diogo Lopes Rebelo (99) que ainda nos faz ter mais certezas
quanto apressado pode ser qualificar, sem mais, o autor como um partidário
absoluto do direito divino dos reis. Trata-se da afirmação segundo a qual e
reportando-se à imperiosa necessidade da justiça no encaminhamento da actua-
ção régia se escreve ser “esta virtude muitíssimo necessária ao rei, porque o
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humana. Da Igualdade que existia por natureza, passou-se à desigualdade, produto da sociedade
política, como resulta das págs. 57 e ss., ponto em que retoma o Livro da Virtuosa Benfeitoria.

(95) Idem, ibidem, pág. 57. Ao Reino também se dá o nome de república, porque todos os
que vivem no Reino têm os mesmos direitos, leis e instituições.

(96) Idem, ibidem, cap. III, pág. 67.
(97) Idem, ibidem, “Introdução”, pág. XXIII. Mantemos uma posição bastante crítica em rela-

ção a esta “Introdução”, especialmente no que toca à fundamentação em Portugal de uma presença
sem brechas do Direito Divino dos Reis.

(98) Pedro Calafate, “Diogo Lopes Rebelo”, História do Pensamento Filosófico…, I,
págs. 451-458, especialmente, págs. 453 e 454. Opinião idêntica é a de José Adelino Maltez, Prin-
cípios… I, pág. 240.

(99) Diogo Lopes Rebelo, cap. VI, pág. 87.
7 — F.D.U.L.
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poder judicial é inerente à dignidade real, e para o exercer foram os reis cria-
dos e investidos na república. Por isso o povo inteiro, em tempos antigos, pôs
à sua frente um rei para o governar e lhe administrar a justiça. Além disso, dis-
pôs que o parente mais próximo em estirpe daquele que escolheu para rei, e dele
descendesse por via matrimonial legítima, depois da sua morte, legitima e cano-
nicamente, lhe sucedesse no reino. Todos os direitos proclamam isto.”

O problema não parece residir na linguagem que o autor usa, mas na época
em que a utiliza. E, se é verdade que depois de 1580 e decisivamente a partir
de 1640 é o Consensualismo que impera, durante cerca de um século, entre
meados do séc. XV e meados do séc. XVI, há manifestações claras no sentido
de fundar o Poder régio directamente no Direito Divino (100). Por esta via, o tra-
balho de Diogo Lopes Rebelo poderia militar nesse sentido (101), pese a força dos
tempos e a necessidade de justificar a própria política expansionista de Portu-
gal (102), unindo todo o povo na pessoa do monarca, que com atributos divina-
tórios melhor cumpriria a “missão” imposta pela Fé (103). Esta parece uma
explicação mais curial, que permitiria explicar o hiato de cerca de cem anos
entre as duas formas de mediação do Poder.

Ainda assim temos uma enorme relutância em considerar o autor um par-
tidário do Direito Divino e estamos muito mais de acordo com perspectiva de
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(100) E, evidentemente há o contrário, sobretudo mediante o labor da Escolástica Peninsu-
lar que, como veremos e seguindo os ensinamentos de S. Tomás, não se deixou enredar na teia
da soberania divina dos Reis. Ainda assim há quem considere ser falsa esta proposição geralmente
atribuída a S. Tomás e em Portugal representante desta interpretação é Cabral de Moncada, Uni-
versalismo e individualismo na concepção de Estado: S. Tomás de Aquino, apud Artur Moreira
de Sá, “Introdução” ao Do Governo da República pelo Rei, pág. XXIII, nota 11.

(101) Idem, ibidem, cap. III, pág. 67: “Por isso, embora não haja nada mais difícil e mais
trabalhoso do que o estado real, também não há nada mais glorioso e mais aceito junto de Deus,
se o rei bem usar deste ofício e dignidade que ele lhe confiou (…). Deve por isso, o rei consi-
derar que tão grande e tão supremo benefício lhe foi conferido por Deus, que é o verdadeiro e
imenso Senhor de todos os senhores”. E mais à frente, cap. XI, pág. 127: “Pertence à dignidade
e ao poder judicial do rei impor aos seus súbditos leis, com que possam viver em boa paz. Visto
que o rei tem verdadeiro poder sobre os seus, e é seu verdadeiro e supremo senhor — é lícito que
lhes imponha leis (…). Para fazer leis é preciso ter poder, como o rei tem omnímodo e pleno poder
sobre os seus, e é príncipe supremos na república (….)”. Recomenda-se aqui a importância em
recordar o que ficou escrito no ponto anterior, como introdutório às manifestações do pensamento
e da prática da dinastia de Avis.

(102) E mesmo assim com reticências. Veja-se para documentar a ideia, Ruy de Albu-
querque, Os Títulos de Aquisição Territorial na Expansão Portuguesa (séc. XV e XVI), Disserta-
ção do Curso Complementar de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito de Lisboa.

(103) Diogo Lopes Rebelo, cap. XII, págs. 138 e ss., teoriza também a guerra justa a pro-
mover contra o infiel, no contexto em que se insere a temática do seu século. A expulsão dos judeus
depende do arbítrio do rei de Portugal. Neste passo, como se depreende do cap. XI, págs. 135
e ss., deverá seguir aquilo que a sua consciência e a política melhor lhe ditar.
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Pedro Calafate e José Adelino Maltez, que fazemos também nossa até por razões
precedentemente apresentadas neste trabalho. Igualmente Martim de Albu-
querque (104) se pronuncia no sentido que também defendemos.

Depois da concretização do pactum subjectionis, o Rei detém todo o poder
no plano temporal, na medida em que ele é a instituição com maior apetência
para o fazer, zelando pelos seus súbditos e pelo cumprimento da lei. O Rei será,
nesta interpretação, uma espécie de pai ou tutor, ideia que foi priveligiadamente
teorizada pelo pensamento nacional, conforme já vimos em Álvaro Pais e
D. Pedro. O Rei é homem e é instituição; enquanto homem tem uma cons-
ciência que o obriga a agir no distanciamento dos déspotas porque dos seus
actos terá de dar conta a Deus e mesmo que não tenha superior temporal na terra;
enquanto instituição não tendo superior na terra, pode agir como bem entender,
nem sequer estando obrigado a cumprir as leis que impõe aos súbditos (105), como
breve farão os monarcas absolutos.

O que ficou dito para o autor anterior aplica-se, “mutatis mutandis” a Vasco
Fernandes de Lucena, falecido no encerramento da centúria de Quatrocentos (106).

§ 3. MANIFESTAÇÕES DA LIBERDADE DOS POVOS

1. Liberdade e municipalidade

É pacífica a tese do senhorialismo territorial ibérico, por contraposição ao
feudalismo francês e germânico (107). Naquilo que mais nos importa, devemos
salientar a existência em Portugal e Espanha de um tipo de organização local,
protagonizada pelos municípios, cuja teorização é antiga (108) e aqui se dá por
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(104) Martim de Albuquerque, O Poder político…, págs. 18-21.
(105) Diogo Lopes Rebelo, cap. III, pág. 71. De resto, já S. Tomás não reconhecia à Igreja

o direito de condenar e depor os príncipes infiéis. A infidelidade, em si, não repugna à sobera-
nia, uma vez que esta é de direito humano e a distinção entre fiéis e infiéis de direito divino. Neste
contexto, retomava a visão dos antigos Padres, ao assumir que um príncipe déspota dispensa a obe-
diência dos seus súbditos e o rasgar dos acordos previamente estabelecidos.

(106) Sobre Vasco Fernandes de Lucena existem os mesmos problemas que com Diogo
Lopes Rebelo. A sua principal obra, o Tratado sobre as Virtudes de um Príncipe, está desapa-
recida infelizmente, pelo que todas as possíveis e parcas referência de que dispomos são de ori-
gem secundária.

(107) Por todos, Walter Theimer, História das Ideias Políticas, Lisboa, Círculo dos Leito-
res, 1977, págs. 41 e ss.

(108) Henrique da Gama Barros, III, História da Administração Pública em Portugal, Edi-
ção dirigida por Torquato de Sousa Soares, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1946. Gama Barros diz
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adquirida. As referências que se fizerem ligar-se-ão, exclusivamente, com o
uso da Liberdade.

Os forais da Liberdade portuguesa (109) constituíram-se como a retribuição
devida ao empenho das populações, das “terras”, que conjuntamente com o
empenho militar da nobreza e as orações dos eclesiásticos, fundaram um novo
Estado independente (110). Foram elas, as instituições municipais, que auxilia-
ram mais eficazmente o homem de trabalho a passar da servidão à Liberdade,
através da sua intervenção em Cortes (111), onde era o braço da sociedade que,
manifestamente, se mostrava mais interessado e participante. O estatuto do
servo foi progressivamente acabando em Portugal, por força da instituição dos
concelhos (112).

Em Portugal, como em Espanha, a marcha da legislação acompanhou este
processo; começou-se do particular para o geral, ou seja, antes de haver leis do
reino havia forais, foros e todo o demais tipo de cartas de privilégio que sedi-
mentavam as garantias, benefícios e isenções dos povos. Como diz Pedro Cal-
mon (113) “é na vulgarização dessas imunidades que se forja a consciência do
país”. Quando noutros países europeus no mesmo período, prossegue Paulo
Ferreira da Cunha (114), “gemiam os povos sob o peso do poder absoluto, impú-
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mesmo em III da sua citada obra, a pág. 13, que “a História do povo é a História das instituições
municipais”, na medida em que é por estas instituições que ele vem a interferir no governo da
sociedade adquirindo voto em Cortes. Para uma visão geral do problema, José Mattoso, II,
págs. 391 e ss.

(109) Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, I, 1, págs. 201 e ss.
(110) O ideal da Liberdade permanece intacto no âmago das decisões humanas, mesmo em

épocas de constrangimento e crise. Por vezes o patriotismo é insuficiente; melhor o patriotismo
é determinado em função da Liberdade e, por essa razão, só com um plano organizado de topo
que concedesse à base a garantia dessa mesma Liberdade, os monarcas lograram a constituição de
aliados fiéis.

(111) Da importância da participação dos concelhos nas Cortes, por intermédio dos seus
representantes, dá conta Armindo de Sousa, I, pág. 526, que refere estatisticamente terem sido as
questões “relacionadas com a administração municipal ocupam o primeiro lugar”.

(112) No que respeita à composição deste estrato populacional, também designado pela
expressão mais lata “população vilã” por Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, I, 2,
Lisboa, 1983, págs. 43 e ss., conferir as reflexões aí feitas, bem como em Gama Barros, III,
págs. 13 e ss.

(113) Pedro Calmon, pág. 102. Bastemo-nos com as afirmações de Abel de Andrade, “As
Cortes Portuguesas”, O Instituto, vol. XL, n. 5, Novembro, págs. 325 e 326: “Com os forais
constituíram-se as localidades particulares; imediatamente os seus habitantes se reuniram em cor-
porações; sentiram e compreenderam a força que lhes dava essa união. Essa união tornou-se
mais íntima e vigorosa, quando os direitos locais conferidos pelo senhor territorial envolveram os
municipais, num laço mais intimamente tecido, que determinou muitos privilégios e Liberdades;
as comunas apresentavam o aspecto de uma individualidade complexa.”

(114) Paulo Ferreira da Cunha, pág. 111.
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nhamos à nossa Monarquia a forma condicional: o rei governará se for digno de
governar, e governará de acordo com a nossa vontade, expressa nas Cortes
gerais reunidas anualmente”.

Fora das terras municipais, certamente que o grau de protecção ao povo dimi-
nuía, em função das características da legislação utilizada e das formas de admi-
nistração territorial que à época eram seguidas. A justiça municipal foi uma das
mais importantes conquistas conseguidas medievalmente consubstanciando-se
no julgamento feito entre pares, sem qualquer sombra de donatário ou feudatá-
rio a ditar e a aplicar a sua lei, mediante prerrogativas reconhecidas em paga de
serviços prestados ao país (115).

O reconhecimento da existência das atribuições dos homens livres é logo feita
no tempo de D. Afonso II, em Portugal, mediante legislação saída das célebres
Cortes de Coimbra de 1211, e cujo resultado são as primeiras Leis Gerais por-
tuguesas, hoje compiladas no Livro das Leis e Posturas (116) mas teve antece-
dentes históricos que urge anotar (117). Assim e num curiosíssimo estudo inti-
tulado Sobre la libertad humana en el reino Asturleonés hace mil años (118),
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(115) Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, I, 1, págs. 584 e ss., 589 e ss. Fun-
damentalmente o que estava em causa era o exercício de poderes jurisdicionais por parte do
senhor da terra, que andavam associados ao seu senhorio, reforçando-se o laço de vassalagem ao
“dominus”. Nas terras municipais a justiça é exercida pelos homens bons e pelos vizinhos, ao passo
que nos municípios mais pequenos, é o próprio concelho que aplica a justiça, eventualmente
assistidos por um juiz de nomeação régia ou senhorial. Por vezes, através de alcaides de eleição
popular cerca de 1130. Abel de Andrade, págs. 325 e 326: “O direito que possuíam as comunas
de eleger os funcionários e juizes dentre os seus munícipes, era simultaneamente a expressão e a
garantia de uma existência, sob muitos aspectos, independente; o sentimento de orgulho resultante
desta individualidade orgânica adquiriu uma certa consistência, quando se desenvolveu uma acti-
vidade especial sob a influência do instituto comunal.”

(116) Livro das Leis e Posturas, Lisboa, Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito,
1971, pág. 16, “Lei pela qual se estabelece o regime dos bens de avoenga e se determina que os
homens livres possam, em princípio, escolher o seu senhor”. Nesta lei se reafirma — apesar da
polémica suscitada por Herculano que encontrava incoerências no texto — a Liberdade do homem
e se assegura a protecção da mesma, “de modo que o homem livre possa fazer de si o que
entender”.

(117) Neste particular há flagrantes semelhanças entre os dois países ibéricos, posto que a
paridade de tratamento deve ser notada. De um modo geral existe uma concepção semelhante para
Portugal e Espanha em matéria de Liberdades, tanto mais que a primitiva teorização de Sto. Isi-
doro teve em vista a Península na globalidade e são conhecidas as influências da sua doutrinação
no nosso país. A este respeito, Paulo Ferreira da Cunha, págs. 95 e ss.

(118) Cláudio Sanchez-Albornoz, Sobre la libertad humana en el reino Asturleonés hace mil
anos, Madrid, Espasa-Calpe, s. d. São palavras do autor a surpresa que sentiu quando detectou,
ao contrário do que se passava na generalidade da Europa, com “el vaentarrón de libertad que
soplaba sobre los llanos del Duero”, como escreve a pág. 117. Em termos comparativos, pode ler-se
o interessante artigo de Vicente Castañeda y Alcover, Libertades Medievales (Cataluña-Castilla),
Notas comparativas, Madrid, 1920, em que o autor procura alertar para as diferenças gritantes que
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considera-se que “la libertad es el motor de las decisiones de los hombres.
Sobre esta piedra angular se alza el preciso y precioso estudio que tan causa-
damente insiste sobre la ‘libertad humana’”.

Nesta ordem de considerações e referindo-se a acontecimentos do séc. IX,
quando da repovoação da bacia do Douro por populações não árabes, diz-se que
o factor definitivo para que ocorresse foi a existência “de un publo nuevo y ori-
ginal de libres”. Tanto originou as diferenças nítidas entre as Astúrias (zona
despovoada e onde não se verificava a existência de quaisquer vínculos jurí-
dicos) e as terras do Império carolíngio, onde as conquistas se faziam em ter-
ras já povoadas e, portanto, havia já relações acumuladas de propriedade e
Poder.

Esta situação virá a ser posteriormente reafirmada, com Ramiro II, originando
uma nova repovoação ao sul do Douro e na Estremadura, sobre bases firmes de
Igualdade em Liberdades, Deveres e Direitos. Ora esta observação é impor-
tantíssima, atenta a localização geográfica do Condado Portucalense e a primi-
tiva fisionomia territorial da independência portuguesa. Ela foi firmada sobre um
povo que já era livre (119), para quem a experiência da Liberdade não era nova
e, precisamente por isso, nunca poderia permitir que tais prerrogativas, baseadas
em direitos de sangue, lhes fossem retiradas (120).
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existiam entre a “libérrima libertad de Castilla, madre augusta de cien pueblos y ubérrima cimen-
tadora de todas las democracias” e a situação da Catalunha, única região no concerto Ibérico a pos-
suir um regime feudal, repudiado em absoluto por todo o resto da Espanha — e de Portugal.
A proposta de leitura que faz de uma série de textos para ambas as situações é reveladora das abis-
sais divergências quanto ao tratamento a que os indivíduos eram submetidos em Castela, face a
uma nota de prepotência catalã.

(119) Diz Sanchez-Albornoz, págs. 158 e ss.: “La primera ley municipal que poseemos en
el reino leonés, la outorgada por Alfonso V en 1020 nos descubre la existencia en el alfoz o tér-
mino leonés de una serie de aldeias libres cuyos habitantes eran cives Legiones; y en tierra leo-
nés vivian también libres los tiraceros del rey agrupados en una aldea independiente y tejiendo para
los principes sus tiraces o tapices”. Esta afirmação é extensiva à meseta leonesa-castelhana e à
zona norte de Portugal e meridional da Galiza, onde se comprova a existência de grande número
de aldeias livres. Só a posterior decadência das populações, muito fomentada pelo endivida-
mento a mosteiros e conventos ou a senhores laicos, produziu a decadência destas populações, que
tiveram que alienar parcialmente o seu estatuto de livres para poderem sobreviver. Os que se con-
seguiram salvar foram os descendentes dos homens livres do séc. X, organizando-se nos sécs. XII
e XIII em cidades sob a protecção do Rei. Eis pois uma situação que, com as devidas adapta-
ções temporais aos sécs. XII e seguintes, serve perfeitamente ao caso da Liberdade portuguesa.
Não significava isto que toda a população portuguesa fosse livre, porque haveria uma camada resi-
dual essencialmente composta por mouros reduzida à servidão. Mas comparativamente eram
poucos.

(120) Abel de Andrade, pág. 326: “O aumento da densidade da população acumulou os
capitais; desta acumulação vinha uma série de necessidades mútuas e certa dependência recíproca
que estreitava as relações entre a comuna e o rei.”
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A primitiva forma de manifestação da Liberdade portuguesa foi, portanto,
a Liberdade dos povos ao nível dos municípios (121). A título meramente
exemplificativo, as resoluções saídas das Cortes de Coimbra de 1394 prevêem
algumas modificações no estatuto dos assalariados, que D. João I entende neces-
sárias para por um termo final às quezílias, emitindo legislação nesse mesmo
sentido. Contudo, havia concelhos que não viam necessidade de tais medidas
e que, por força de permissão do Rei, conservavam a faculdade de se conti-
nuarem a reger pela legislação anterior e pelos seus forais. No concelho de Lis-
boa, “ficou subsistindo a Liberdade completa de cada um trabalhar com quem
quisesse e pelo preço que se ajustasse, sem nenhuma intervenção da autori-
dade pública; Liberdade que os vizinhos do concelho haviam pedido e el-rei
jurado manter desde o princípio do seu governo (122)”. Naturalemente que os
“vizinhos do concelho tinham pedido; não quer dizer que lhe fossem conferi-
das, mas seria normal que, nalguma medida, as positivamente conseguidas se
mantivessem.

Pouco tempo volvido, um dos seus filhos, o infante D. Pedro escrevia na Vir-
tuosa Benfeitoria ser uma das atribuições do Rei “fazer justiça e governar
segundo os foros da Nação.”

Pode inferir-se deste período, por estes breves exemplos, repetidos à exaus-
tão, da superioridade do agricultor sobre o industrial, que justificam os pedidos
feitos em Cortes para restringir a Liberdade do trabalho. As tendências conce-
lhias iam para a protecção da agricultura, o que só significa a insipiência dos mes-
teres na altura. Tal situação só veio a alterar-se — e muito — com a fundação
da dinastia de Avis, e por força da sua participação na eleição de D. João I
para Rei de Portugal, bastamente documentada (123).
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(121) Gama Barros, III, págs. 32 e ss., escreve que nem sempre os concelhos se entendiam
nas suas reclamações ao rei, episódios que são sobretudo documentados em questões de natureza
fiscal ou então quando se tratava de pagar aos trabalhadores assoldadados. Quem precisava de bra-
ços tinha de os pagar por maior preço ou então os trabalhadores iam empregar-se noutro muni-
cípio que pagasse melhor.

(122) Idem, ibidem, III, pág. 40. Invocava o monarca por Carta Régia de 10 de Abril de 1385
que querendo recompensar os serviços prestados por Lisboa, o fazia “por sua própria autori-
dade, Liberdade, livre vontade e poder absoluto, para dar aprovar, outorgar e confirmar todos os
privilégios, Liberdades, bons usos, foros e costumes que a cidade recebera dos seus antecessores
e de que tinha usado sem contradição deles”. Fundava-se na sua “de çerta sciencia e poder
absoluto”, como escreve Gama Barros, I, pág. 257, e por força deste entendimento conclui For-
tunato de Almeida, História de Portugal, III, Coimbra, 1925 que “aquelas palavras não eram
simples formulários de chancelaria; correspondiam a ideias definidas e constituíam programa de
governo, em que não será temerário supor a influência de João das Regras (…)”.

(123) António José Saraiva, págs. 21 e 22: “Em certas cidades, como Santarém ou Évora,
que eram portos interiores, terrestres ou fluviais, isto é, pontos de convergência e distribuição de
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Por outro lado, refira-se uma certa ambiguidade na política desenvolvida pelos
concelhos. Se, por um lado, lutavam para a manutenção das suas prerrogativas,
tão depressa quanto o faziam apoiavam as pretensões do incipiente centralismo
régio. Digamos que andavam um pouco ao sabor dos acontecimentos e acom-
panhavam quem lhes desse maiores perspectivas sociais e políticas, mesmo que
para isso tivessem que alterar diametralmente o seu voto. Os dois melhores
exemplos surgem na regência de D. Pedro: enquanto em 1439 o apoiaram entu-
siasticamente, em 1446, aquando da contenda de Alfarrobeira, viraram-lhe as cos-
tas, “esperando para ver” (124).

Por tudo isto, a afirmação de que nos sécs. XIV e XV, os concelhos estão
despidos da sua antiga autonomia, só pode ser encarada positivamente. Despi-
dos da sua antiga autonomia, a justiça já não era administrada por eles nem as
matérias económicas e fiscais de sua propriedade (125). O seu poder político era
residual e apenas se encontrava nos recônditos limites de uma qualquer e difusa
“consciência nacional (126)”, sendo por isso digna de nota por monarcas e de inve-
jas por magnates.

ISABEL BANOND

mercadorias agrícolas e de concentração de mesteirais (uma coisa não ia sem a outra) também
os que traficavam constituíam sem dúvida parte importante, e talvez a mais influente da gente
das vilas; mas aí seria maior a importância relativa dos lavradores, quer dos das terras per-
tencentes ao ‘‘concelho’’ (entidade colectiva com privilégios senhoriais e ligada ao rei por um
pacto), que dos que cultivavam mediante o pagamento de direitos senhoriais ou até de renda,
as terras doutrem, assim como as dos próprios assoldadados da lavoura, tais como pastores e
outros.”

(124) Humberto Baquero Moreno, “As Cortes de Lisboa de 1448”, Revista Portuguesa de His-
tória, 16, Coimbra, 1978, págs. 185-208; Armindo de Sousa, I, pág. 449, considera a existência
destas Cortes duvidosas embora esse não seja o nosso problema. O mesmo apenas se prende à
reflexão feita por ambos os autores no sentido da actuação dos concelhos nessa eventual assem-
bleia magna, na medida em que ai demonstraram, em presença da viragem política a que se assis-
tia no país, apenas preocupação em retirar “o máximo proveito das mutações que facilmente se
adivinhavam”. O que eles de facto queriam era defender a sua “Liberdade política”, custasse o
que custasse, mesmo que para isso tivessem de agir oportunisticamente e enxovalhar o seu antigo
herói, D. Pedro. De D. Afonso V esperavam a restituição dos antigos privilégios, acusando D. Pedro
de lhos ter sonegado em favor de benesses à nobreza. “Na hora da desgraça”, escreve Baquero
Moreno, “muitos são os que (…) voltam as costas (ao ex-regente); a ingratidão, o abandono e as
atitudes dúbias são valores negativos, que afloram a cada passo”.

(125) As antigas Liberdades e franquias, veiculadas na organização dos seus territórios, eco-
nomia, administração da justiça ou da guerra, estavam muito depauperadas. Escreve José Mattoso,
História de Portugal, Lisboa, Círculo dos Leitores, II, pág. 531, “que os forais chegaram a ser
impostos (…) o poder autárquico resumia-se, praticamente, a gerir as almotaçarias e as obras
públicas civis, a julgar com alçada absoluta apenas delitos menores (…) a levar ao parlamento quei-
xas, críticas, sugestões e poucos vetos”.

(126) José Mattoso, II, pág. 532.
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2. Liberdade e Universidade (127)

De igual modo a Universidade (128) foi pólo ideal no desenvolvimento teó-
rico da Liberdade, com a formação de um conjunto de legistas de extraordiná-
ria importância (129), que viriam a revelar-se especialmente a partir da segunda
dinastia.

O início de todo este afã remontava a 1290, com a criação do Estudo Geral
por D. Dinis — e onde o estudo do Direito Romano adquiriu desde o início
enorme pujança — foi considerado pelo cronista como uma das “coisas mais notá-
veis que El-Rei D. Dinis fez em sua vida” (130). Contudo, será outra das rea-
lizações da dinastia de Avis a sua afirmação em pleno, renovando-lhe a estru-
tura tradicional e em que toda a Família Real se empenhou (131). Até à reforma
de D. João I, em 1431, a Universidade de Coimbra era uma escola de Liber-
dade (132).
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(127) O tema das Universidades seria infindável. Por isso vamos limitar a reflexão apenas
aos aspectos que se prendem directamente com a Liberdade, aproveitando para dar algumas bre-
ves referências complementares, por recurso a bibliografia seleccionada, em nota.

(128) Uma História da Universidade da Europa, coord. geral Walter Rüegg, I, coord. Hilde
de Ridder-Symoens, Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Lisboa, INCM, s. d.;
Braga da Cruz, Ensaios Universitários. II. Origem e Evolução da Universidade, Lisboa, Logos,
1964. E, na verdade porque era a criação das Universidades tão importante? Quais as causas de
tal fenómeno? Os monarcas dos vários reinos independentes da Europa esperavam, das respec-
tivas Universidades, uma efectiva ajuda intelectual e individual no estabelecimento e consolida-
ção das instituições governamentais, que enfrentavam a oposição dos donatários e das nascentes
aristocracias urbana e rural. Por outro lado, as Universidades defendiam os interesses colectivos
de Mestres e estudantes face às autoridades municipais e aos cidadãos em geral, mediante privi-
légios e isenção de tributos retirados aos lucros da municipalidade. Por isso e num primeiro
momento houve conflito, que a breve trecho se transformou em colaboração. Os centros de
comércio necessitavam de apoio técnico para as suas transacções que a Universidade lhes pode-
ria fornecer; as Universidades passaram a ser subsidiadas por essas agremiações profissionais e o
dinheiro recolhido importava para a aquisição de materiais didácticos e a aperfeiçoamento do
manancial de livros de estudo de que se poderiam utilizar.

(129) Sobre a diversa estruturação social para o período, José Mattoso, II, págs. 404 e ss.
(130) Crónica de D. Dinis, cap. XXXII: “ele fez muitas Leis e Ordenações, em seu tempo,

e deu bons forais a muitos lugares destes reinos; fez o Estudo de Coimbra, que foi o primeiro de
Portugal.”

(131) Resultado prático foi a verificação de novos centros de estudo, e em que o centro
universitário de Évora será determinante para o nosso trabalho em período posterior à Idade
Média. Além disso, a corte dionisina foi um centro cultural, que o movimento da tradução pro-
moveu e que só viria a ser retomado com a dinastia de Avis.

(132) Francisco Leitão Ferreira, Notícias Cronológicas da Universidade de Coimbra, men-
ciona a Magna Charta Privilegiorum, de D. Dinis, dada em Fevereiro de 1309, também con-
forme Joaquim de Carvalho, Obra Completa, III, págs. 153-155. Trata-se da criação de uma
Universidade “ex privilegio”, surgida sem antecedentes e apenas por privilégio especial concedido
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De facto, ponderando que era a comunidade dos estudantes quem dirigia a
vida da Universidade, coadjuvada pelos professores e funcionários, resulta um
estabelecimento de ensino com contornos semelhantes aos das actuais Univer-
sidades ou ainda mais progressista. Os estudantes elegiam o Reitor e demais fun-
cionários, zelando estes em conjunto com os estudantes pela garantia dos pri-
vilégios. Era aos estudantes que cumpria elaborar os estatutos que deviam
governar a Universidade.

E isto independentemente de sanção régia, possuindo todos os bens neces-
sários para viverem confortavelmente e estando certos da régia protecção para
si e suas famílias. No plano do Direito, tinham jurisdição privativa, sendo jul-
gados primeiro por crimes e depois em causas cíveis pelo normativo canónico.
A regra era a da obediência, tão só, ao foro académico. O “studium” passava
a ocupar uma espécie de terceiro posto, ao lado do “sacerdotium” e do “impe-
rium” (133).

Portanto, havia total autonomia institucional da Universidade, a que se asso-
ciava a importantíssima faceta da Liberdade intelectual, que não parece ser ques-
tionável dentro dos condicionalismos impostos pela Fé (134). Posto que, apetece
dizer, que certamente não haveria muitos possíveis candidatos a recusarem per-
tencer a uma tal corporação.

Nados e crescidos num tal ambiente, não admira a ciosa defesa das suas prer-
rogativas, nem tão pouco se estranhe a fortíssima influência que esta nobreza
togada medieval viria a exercer na aclamação de D. João I (135). Pena é que não
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pelo monarca. Por isso careciam de uma confirmação pontifícia, para não ficarem regionalmente
confinadas. Era a necessidade do “jus ubique docendi”, feito na bula pontifícia de confirmação.
Em Portugal a nossa Universidade, primitivamente Estudo Geral, foi confirmada por Nicolau IV
em 9 de Agosto de 1290, sendo depois disso ainda sujeita a algumas modificações. Primeiro por
bula de Clemente V de 26 de Fevereiro de 1308, quando da transferencia para Coimbra, confir-
mando os privilégios, depois por Gregório XI de 7 de Outubro de 1377, quanto às disciplinas a
leccionar. Finalmente e no tempo de D. Fernando, o antipapa Clemente VII, em 7 de Junho
de 1380 finaliza o circulo, transformando a Universidade num estabelecimento de importância
europeia.

(133) As Universidades ibéricas seguiam o modelo de Bolonha, onde imperava uma “sobe-
rania dos estudantes”, contrariamente ao sistema de Paris, onde a mesma pertencia “aos profes-
sores”. Sobre a distinção entre “universitates scholarium” e “universitates magistrorum”, ver
Braga da Cruz, págs. 30 e ss.

(134) Stephen d’Irsay, Histoire des Universités françaises et étrangères des origines a nos
jours. Moyen Age et Renaissance, I, apud Braga da Cruz, pág. 33: “(…) est l’arbitre, le pro-
tecteur, la suprême securité. Mais, quant’à l’ordre et aux regles des études, l’autonomie est com-
plète, ce fut toujours l’opinion publique des écoles et du monde savant que détermina ces res-
trictions.”

(135) Conhecidas vicissitudes que estiveram aliadas ao nomadismo da Universidade ao longo
de vários séculos, e ainda antes dela se ter fixado definitivamente em Coimbra, em 1537, importa
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nos tenham chegado em número suficiente trabalhos escritos para este período
de autoria destes universitários nacionais, que melhor nos permitam ilustrar o que
se vem dizendo. Os que já citámos, de um modo geral, estudaram no estrangeiro,
salvo os Príncipes de Avis, onde também exerceram funções nalguns casos,
sem dar azo a ligações perenes ao ambiente universitário português (136).

Progressivamente, a partir de finais do séc. XIV e de todo o séc. XV, os
monarcas reinantes vão tratando de cercear os privilégios e Liberdades da Uni-
versidade, mas agora numa perspectiva bem diversa: esquecem-se os privilé-
gios e Liberdades mas cumula-se a Universidade de réditos e bens patrimoniais.
A contrapartida não era aliciante mas foi o que aconteceu, de facto; em troca des-
tes, ela terá de prescindir daqueles e a breve trecho a autonomia universitária é
apenas uma recordação. Desde a nomeação de professores e outros funcionários
da Universidade, até à escolha pessoal de reitores de confiança, tudo se vai
seguindo, até ao ponto da Universidade se ver, por completo, desapossada dos
seus antigos estatutos (137) e nem mesmo lhe ser permitido interpretar os que lhe
eram outorgados de novo.

Foi o próprio infante D. Pedro a propor a seu irmão, o Rei D. Duarte, a reor-
ganização da Universidade (138), ideia que este acolheu mas nunca chegou a
concretizar. De resto nem ele, nem o “protector” infante D. Henrique — muito
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fazer neste contexto, uma chamada de atenção. Os membros da Universidade, muito possivelmente,
terão estado do lado de D. João I, ainda Mestre de Avis, quando da crise de 1383-1385. Justi-
fica-se esta observação pela sua confirmação em 3 de Outubro de 1384 dos privilégios e mais cons-
tituições da Universidade, donde se destaca o foro académico, civil e criminal. O seu acto de acla-
mação está publicado em J. J. Lopes Praça, Colecção de Leis e Subsídios para o Estudo do
Direito Constitucional Portuguez, 2 volumes, Coimbra, 1893-1894, ao caso I, págs. 45 e ss.

(136) A situação de independência da Universidade portuguesa viria a alterar-se a breve
trecho, muito por força da sua actividade em prol da difusão do Direito Romano. A reorganiza-
ção universitária proporcionada pela dinastia de Avis implicou uma maior intervenção do poder
régio na Universidade, que durante algum tempo foi dirigida, ainda em Lisboa, pelo Doutor João
das Regras, de formação bolonhesa, como bem esclarece Joaquim de Carvalho, Obra Com-
pleta, III, págs. 170-175. Por outro lado, o infante D. Henrique terá sido o primeiro protector da
Universidade, questão que não está totalmente explicada, embora pareça que foi a própria Uni-
versidade que lhe conferiu tal qualificativo. Empenhou-se em reorganizar os estudos, provavel-
mente tendo presentes as recomendações de seu irmão. D. Pedro, no Livro da Virtuosa Benfei-
toria, mas com êxito apenas relativo.

(137) Para desenvolvimento do tema, ver sobretudo Mário Brandão e Lopes de Almeida,
A Universidade de Coimbra, esboço da sua História, Coimbra, 1937, Parte I, págs. 59 e ss., 120
e ss.; Jose Maria de Abreu, “Memórias Históricas da Universidade de Coimbra”, O Instituto, I e II;
Francisco Leitão Ferreira, I, § 814; Teófilo Braga, História da Universidade de Coimbra, nas
suas Relações com a Instrução Pública Portuguesa, Tomo I, Lisboa, 1898; Francisco Carneiro de
Figueiroa, Memórias da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1937.

(138) Livro dos Conselhos de El-rei D. Duarte, “Carta de D. Pedro a seu irmão, o rei
D. Duarte”, enviada de Bruges em 1426, págs. 28-30.
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embora a sua actividade em prol da Universidade tenha sido importante (139) —
nem o próprio autor da ideia, durante o período da sua regência na menoridade
de seu sobrinho, futuro D. Afonso V. Mas, e para o que nos interessa, não
restam dúvidas que os Estatutos de 1431 e todos os que se seguiram, limitaram
definitivamente a Liberdade da Universidade enquanto corporação, certo embora
a sua permanente colaboração com o poder régio, a quem foram sempre de uma
fidelidade a toda a prova. Reconhecimento disso mesmo a permanente consi-
deração que sempre a Universidade recebeu dos monarcas portugueses, quaisquer
que fossem as suas simpatias pessoais.

A difusão da ideia de beneficio esteve também presente na configuração da
Universidade a partir da segunda dinastia, por força a perfeita consecução dos
vínculos morais que a ligavam ao monarca e reciprocamente, ou seja, na nor-
matização da sua actividade institucional. Mesmo que isso significasse doloro-
sas contrapartidas.

Consequentemente, perdida a antiga autonomia, estava plenamente justifi-
cada a régia intromissão na vida da Universidade. Desde 1476, com D. Afonso V,
e por um incidente na eleição reitoral — que desde o início e fundação era pro-
vida em dois reitores e o monarca respeitou, mas dando nova forma à eleição —
a Universidade “como herdeira e continuadora dos foros tradicionais de autonomia
pedagógica, tornou-se uma sombra do que fora (…). Tudo concorria para a
vincular decisivamente ao poder e ao arbítrio real, conquistando em renovação
científica e em estabilidade o que perdia em independência” (140).

Em termos de Liberdade intelectual, Braga da Cruz entende que não houve
restrições (141) neste período. E nem sequer se justificava que tivesse, pois o
século da Reforma ainda não tinha chegado. O problema é que a falta da
Liberdade política arrasta consigo a falta da Liberdade de consciência ou inte-
lectual, questão que irá ser, sem dúvida, marcante nos séculos seguintes, mas
que foi devidamente preparada com todas as restrições ora impostas. De facto,
se os reitores são impostos, se os professores são de nomeação régia, se as
assembleias magnas nos claustros nada decidem definitivamente, se há uma
submissão ao poder político, que se pode augurar num futuro de Liberdades uni-
versitárias?
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(139) É habitualmente considerado como um reformador na medida em que introduziu novas
matérias no plano de estudos universitários, nomeadamente no plano das disciplinas científicas. De
facto não seguiu os ousados planos de seu irmão, mas não foi menos brilhante nas decisões que
tomou, devendo-se-lhe um maior conhecimento da filosofia de Aristóteles e preocupações cons-
tantes em aumentar os conhecimentos sobre a natureza. A este respeito, Joaquim de Carvalho, Obra
Completa, IV, págs. 144 e ss.

(140) Joaquim de Carvalho, Obra Completa, III, pág. 185.
(141) Braga da Cruz, págs. 38 e 39.
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3. Liberdade e urbanismo: a nascente burguesia e os povos

Foi nas cidades que, pela primeira vez, o apelo à Liberdade face às prepo-
tências se tornou mais audível. Se no resto da Europa (142), a Liberdade come-
çou a ser invocada nas grandes urbes e daí passou ao resto do país, o caso por-
tuguês não pode ser visto de modo tão linear. É sobretudo a partir dos derradeiros
reinados da primeira dinastia que a questão se deve colocar.

Foi da íntima ligação (143), conectada com o trabalho desenvolvido pelos nos-
sos monarcas, que a já existente e firmada Liberdade agrária se sedimentou
num aspecto mais urbanístico e cosmopolita em Portugal mas, ainda assim, a
importância das cidades portuguesas é, sem dúvida, menor que as suas congé-
neres europeias (144). As Cortes foram o grande palco da Liberdade portuguesa.

Em Portugal a organização municipal é sobretudo feita à custa das corpo-
rações de ofícios, com encargos no plano de desenvolvimento das próprias cida-
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(142) André Vachet, L’Ideologie Libérale — l’Individu et sa Propriété, Presses Universitaires
d’Ottawa, 1988, pág. 33, que “il faut rechercher les origines du libéralisme parmi les matériaux
qu’offrent l´achèvement et la décomposition de l´univers social et intellectuel du Moyen Age
(…). Il suffit de dégager la signification idéologique de ces movements et des phénomènes qui
les engendront: introduction à la fin du Moyen Age, d’une economie de marché à la suite de
l´ouverture de voies de communication avec l’Orient; implantation de types sociaux originaux, le
commerçant aventurier, puis l’artisan, l’urbain; dévelopement de nouveux éléments dans l’orga-
nisation sociale, la renaissance des villes, le système des franchises et des corporations (…)”.
O mesmo entendimento é desenvolvido por Quentin Skinner, As fundações…, onde apresenta um
Estudo deste teor para as cidades-estado italianas com muito interesse e que, à escala portuguesa
de inexistente autonomia, merece ser ponderado. Georges de Lagarde, “La Structure Politique et
Sociale de l'Europe au XIV ème. Siècle”, L'Organization Corporative du Moyen Age à la Fin de
l'Ancien Régime, III, Louvain, 1939, é outro ponto de apoio a ser levado em conta, assim como
Walter Theimer, pág. 45: “(…) as cidades dobravam a finados pelo feudalismo. O comércio e a
indústria iam-se tornando cada vez mais poderosos em relação à agricultura; a economia da moeda
substituiu a dos géneros (…)”. E, uma vez mais reiteramos que a fonte literária por excelência
é Fernão Lopes e as suas Crónicas, de leitura obrigatória.

(143) Diz em termos gerais e para a Europa globalmente Walter Theimer a pág. 45: “Os ser-
vos da gleba fugiam para a cidade, onde ficavam desonerados da servidão de gleba para com os
senhores: ‘O ar da cidade dá Liberdade’. As ideias políticas dos citadinos, dos mestres de ofício
e dos comerciantes eram absolutamente diferentes das dos senhores feudais, despertadas por con-
dições de vida totalmente distintas. Acima de tudo, baseavam-se no conceito de direito cívico, em
oposição à sujeição. Das cidades a palavra ‘Liberdade’ foi-se espalhando cada vez mais pelas dife-
rentes terras. De novo os juristas elevaram a voz, desta vez os juristas da cidade.”

(144) Lisboa, Porto, em menor grau Coimbra, Santarém e talvez Évora, não tinham a pujança
nem o sistema de governo que vigorava nas grandes urbes europeias à época, sobretudo por com-
paração com as cidades-estado italianas. Tinham apenas o peso que lhes permitia o facto de
estarem adstritas ao Terceiro Estado, mesmo admitindo o poder que a posse de uma Câmara con-
feria face a grupos rivais, por força dos poderes maiores ou menores de cada camada sócio-pro-
fissional.
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des (145). O recorte daquilo a que se convencionou chamar-se “burguesia” terá
sido feito a partir dessa organização citadina, muito embora na província hou-
vesse burgueses — aqueles que viviam no burgo. Detinham privilégios e Liber-
dades, à semelhança dos concelhos podendo, ao que parece, eleger os seus repre-
sentantes (146).

Mesmo assim parece fora de dúvida que a população de Lisboa foi deter-
minante para a eleição do Mestre de Avis. O relato abreviado dos acontecimentos
é feito na Crónica de D. João I (147). Pouco tempo depois da morte de
D. Fernando, os cidadãos de Lisboa apresentaram-se à rainha para lhe reco-
mendarem algumas normas para a boa condução do reino, entre as quais se
contavam a criação de um governo de que fizessem parte “certo número de
cidadãos representantes das várias províncias do reino”. Na sequência, bem
depressa as vilas de mais recente povoação e onde havia uma menor implanta-
ção de prerrogativas senhoriais, não tardaram a aderir à nascente revolta de Lis-
boa, situação que segundo relata António José Saraiva (148) foram sobretudo
nas zonas do Alentejo e nas terras costeiras.

Note-se, contudo que “os notáveis burgueses, como Álvaro Pais, o promo-
tor da revolução em Lisboa, foram frequentemente ultrapassados pela gente
mais miúda. São estes que impõem aos vereadores da Câmara de Lisboa a
proclamação do novo Regedor”. E, em Évora, segundo relata, “verificou-se
uma verdadeira jacquerie”, uma vez que os primitivos insurrectos, os vilãos,
foram depois vencidos pela massa anónima do campesinato, um pouco ao estilo
dos primórdios da futura Revolução Francesa.

E, a recompensa pelo enorme apoio obtido desta camada popular na sua elei-
ção foi a conhecidissíma Casa dos Vinte e Quatro de Lisboa, cujas origens são
anteriores sob forma não organizada, mas certamente não nascidos da mente
do Rei em 1385 (149).
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(145) Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, I, 1, págs. 589 e ss., especialmente 591
e ss.; Fortunato de Almeida, História de Portugal, III, págs. 195 e ss.

(146) Marcello Caetano, Lições de História do Direito Português, págs. 249 e 250, refere
— mas não diz onde colheu a indicação e Armindo de Sousa também não lhe faz qualquer men-
ção — as queixas dos mesteirais a D. Duarte para que se pudessem usar de um antigo costume
que lhes permitia intervir nas eleições e nomeações para cargos municipais, assim como na ela-
boração das “ordenações que pertençam ao povo”. D. Duarte apenas terá despachado favoravel-
mente uma parte do pedido, sendo isso considerado importante limitação às atribuições dos mes-
teres e à sua Liberdade.

(147) Crónica de D. João I, págs. 147 e ss. Para um resumo muito condensado mas em que
toda a problemática em análise está presente, Angelo Ribeiro, História de Portugal, I, “Da Lusi-
tânia a D. Fernando I”, Lisboa, Lello & Irmão, 1936, págs. 117 e ss.

(148) António José Saraiva, Introdução às Crónicas de Fernão Lopes, págs. 24 e 25.
(149) Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, I, 1, págs. 694 e ss. Refira-se a

“Carta de 1 de Abril de 1383”, reproduzida por Marcello Caetano, O concelho de Lisboa na
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Em qualquer caso, apenas se dirá que esta tomada de posição por parte de
D. João I foi importante para o problema, na medida em que eleva o prestígio
das cidades e dos seus habitantes face ao poder decisório nos respectivos muni-
cípios. Quer dizer, tentava o Mestre de Avis fazer com o poder local, o mesmo
que já tinha feito com o poder central; num caso, a Liberdade dos povos mani-
festava-se na decisão autárquica, no outro, na decisão geral para o Reino.

4. Liberdade e Cortes: a participação dos povos nas assembleias magnas

Desentranhada da monarquia asturo-leonesa, em Portugal poucas diferenças
assinaláveis se deverão ter verificado, ao menos nos primeiros tempos da inde-
pendência nacional. Por isso o raciocínio de Martinez Marina (150) aplica-se, sem
sombra de dúvida ao nosso país. “En los reinos de Leon y Castilla se observó
inviolablemente la prática de los godos. Los reys y los súbditos miraron siem-
pre las Cortes como una de las instituciones mais útiles y ventajosas al Estado.”

Remontemos às Cortes de Évora de 1325, após a morte de D. Dinis, e a
subida ao trono de D. Afonso IV. Por esta reunião magna, cujos termos de
convocação apenas se voltariam a repetir em 1385, dá-se a consagração e legi-
timação da subida ao trono por um novo monarca, sufragada pela comuni-
dade (151), que lhes confirma privilégios locais e responde a agravos (152). A fide-
lidade dos súbditos estava assegurada, porque se lhes tinha dado a importância
devida (153).
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crise de 1383-1885, apud Marcello Caetano, Lições de História do Direito Português, pág. 247;
Fortunato de Almeida, História de Portugal, III, págs. 202 e ss.

(150) Martinez Marina, I, pág. 28.
(151) Dessas Cortes chegou-nos, por via de um dos mais eruditos autores do séc. XIX o Vis-

conde de Santarém, nos seus Documentos para servirem de prova á Parte 2.ª das Memórias para
a História das Cortes Gerais, Lisboa, 1828, pág. 307, uma Carta Régia datada de 30 de Abril
de 1325 e enviada pelo monarca ao concelho de Santarém, que lhe tinha dirigido agravos vários.
Na mesma, o já então Rei de Portugal, congratula-se pelo recebimento da “carta de crença” em
que os procuradores do concelhos às Cortes são acreditados, com poderes bastantes, para irem pres-
tar homenagem ao novo rei. Da leitura do documento resultam duas conclusões importantes: o
soberano agradece ao concelho ir prestar-lhe homenagem como novo Rei legítimo de Portugal e
aproveita para confirmar os foros e costumes municipais. Ou seja, manifesta-se a mútua neces-
sidade que concelhos e monarca têm de se entreajudar e as respectivas contrapartidas, baseadas
na doutrina da mediação popular.

(152) Sobre a designação “agravos”, “agravamentos”, “apontamentos”, “artigos”, “capítu-
los”, etc., utilizados em Cortes para manifestar as posições do povo face a certas matérias, bem
como ao funcionamento das Cortes de um modo geral, Armindo de Sousa, I, págs. 476 e ss.

(153) Sobre o procedimento formal seguido nas assembleias magnas, o melhor trabalho que
se descortina é o do já citado Visconde de Santarém, História e Teoria das Cortes Gerais. Para
aí remetemos todas as considerações a este respeito e desenvolvimentos que aqui não quadram.
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A primeira participação assumidamente popular e com direito a voto deli-
berativo ocorreu nas Cortes de Santarém, de 1331, embora Marcello Caetano (154)
defenda que foi logo no reinado de Afonso III que começaram a aparecer os men-
sageiros dos concelhos, adiantando que lhe parece ser indubitável que o Rei, “para
fazer a lei, ouviu primeiro, além dos seus conselheiros, dos ministros, dos pre-
lados e dos cavaleiros, os mercadores e os cidadãos e homens bons dos conce-
lhos do reino”. E acrescenta que certamente nas Cortes de 1261 os procurado-
res dos concelhos desempenharam um papel bem definido (155), “enquanto
membros de uma assembleia que reivindica direitos e intervém na definição das
regras a incluir na lei” (156).

Depois de 1331 o mandato popular é certamente deliberativo, adquirindo o
trabalho em Cortes um aspecto verdadeiramente parlamentar, pelo nascimento dos
capítulos gerais dos povos.

No plano da composição da assembleia o destaque maior neste domínio
vai para a constatação que as Cortes funcionariam ainda que a nobreza e o clero
se ausentassem, exemplo que pode apontar-se colhido do Livro de Conselhos de
D. Duarte (157), mas não na ausência de representantes do povo. Pelo menos não
encontrámos qualquer exemplo nesse sentido. Por aqui parece ser óbvio que as
Cortes eram o terreiro ideal para o povo se fazer ouvir, mais interessado que
estava nelas que as restantes ordens da sociedade.

As Cortes de D. Fernando de 1372 são especialmente importantes, na
medida em que delas resulta patente o confronto entre o Rei e o seu povo.
O mandato dos deputados populares era de “plena potestas” para decidir sobre
os assuntos agendados, porque é o próprio monarca quem afirma querer melho-
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(154) Marcello Caetano, “Subsídios para a História das Cortes Medievais Portuguesas”,
separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XV, 1963, pág. 8.

(155) Idem, ibidem, pág. 11.
(156) Gama Barros, III, pág. 96, entende que a participação popular remonta a 1253. Para

a representação em Cortes por parte do povo em Espanha, Martinez Marina, pág. 67: “Declinado
ya el siglo duodécimo comenzó el pueblo á tener voz y voto en las cortes concurriendo á ellas todas
las ciudades, villas y lugares considerables del reino por medio de representantes ó procurado-
res (…).” — para desenvolvimento deste ponto, págs. 84 e ss. E, escreve Carlyle, pág. 33: “Es
también cierto, sin embargo, que cuando echamos una ojeada retrospectiva a la historia de esos
siglos sentimos que el resultado más importante logrado por la cultura política medieval fué el des-
cubrimiento de una forma o método de libertad política, para las grandes comunidades medieva-
les. Esto no fué, como parecen pensar algunos, peculiar a Inglaterra, sino que se utilizaba en todos
los países de Europa central y occidental, y es natural que fuera así, porque surgió de unas con-
diciones de vida que eran comunes a todos ellos. Fué en España donde los representantes de las
ciudades fueron convocados por primera vez a los grandes consejos del reino, más de cien años
antes del ‘Parlamiento modelo’ de 1295, en Inglaterra, y en los siglos XIII y XIV encontramos
algo parecido en casi todos los países de Europa.”

(157) Livro de Conselhos de D. Duarte, págs. 79-81.
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rar o estado e Regimento do Reino, convocando para isso os Três Estados. As
Cortes assumem-se como capazes de tomar decisões contrárias ao requerido
pelo monarca, na medida em que os “povos entendem que as decisões de que
possam resultar prejuízos para eles não devem ser tomadas pelo Rei, sem con-
selho dos seus cidadãos e naturais”, permitindo as Cortes aos povos colocarem
todas as questões que considerassem ser de seu interesse natural.

O movimento de rebelião de 1383, feito à revelia de todos os tratados e de
todo o Direito implicou o afastamento dos Reis antes aclamados, D. Beatriz e
D. João de Castela. O Mestre de Avis foi aclamado “Regedor e Defensor do
Reino”, à revelia do Tratado de Salvaterra, preparado entre a regente D. Leonor
Teles e D. João de Castela (158).

Progressivamente foram sendo arregimentados novos partidários para a
causa da independência nacional, até que o ponto culminante surgiu com as
Cortes de 1385.

Por isso mesmo aqui temos uma manifestação indesmentível da doutrina da
mediação pela comunidade: as Cortes são depositárias da monarquia e dele-
gadas de Deus na distribuição da soberania política. Mais que isso, tenta-se
— embora se não concretize — submeter o monarca à autoridade de uma Cons-
tituição (159). Embora não tenha passado do pleno das meras “boas intenções”,
não deixa de ser sintomático do aumento de poder das Cortes face ao monarca.
Aparece pela primeira vez na nossa História a invocação do “quod omnes tan-
git ab omnibus debet comprovari.” (160)

A tese da mediação popular surgiu, assim, cedo na nossa tecitura política;
veio para ficar em 1385 (161) e nunca mais desapareceram as invocações ao
poder da comunidade e à sua correlativa Liberdade, apenas se podendo apontar
a avançada etapa do séc. XVIII português como retentor oficial destes desígnios.
D. João foi eleito por unanimidade nas Cortes, ao longo de penosos trabalhos,
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(158) Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, na Edição de António José Saraiva, onde os
sucessivos eventos são pintados com a costumada fluidez que tornou célebre o cronista e que
permite tomar o pulso aos sucessivos acontecimentos mais notáveis. Para uma visão geral do pro-
blema, José Mattoso, II, págs. 494-500; Gama Barros, III, págs. 125 e ss.

(159) Marcello Caetano, Lições de História do Direito Português, págs. 229 e ss.
(160) Idem, “As Cortes de 1385”, separata da Revista Portuguesa de História, V, Lisboa, s.

d. O texto completo é o seguinte: “porque é direito que nas cousas que a todos pertencem de que
todos que sentem carrego sejam a elle chamados, e disto foram os povos destes reinos privados
por el-rei, vosso irmão, a que Deus perdoe, que nunca os do seu Conselho consentiram que os con-
celhos fossem chamados aos grandes feitos, que lhes pertenciam, assim em seu casamento como
em guerra.”

(161) Porque antes vigorava, como se viu, a corrente hierocrática da mediação Papal, estru-
turada para além dos factos já invocados, em boa parte das decisões legais. A este propósito, Abel
de Andrade, “O Poder Real…”, págs. 559 e 560.

8 — F.D.U.L.
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em que a figura de João das Regras foi determinante na retórica da defesa da legi-
timidade do Mestre (162) e D. Nuno Álvares Pereira na disponibilidade de armas
fornecidas ao seu partido (163). Cada um deles, a seu modo, contribuiu para o
desenlace final (164).

De resto, precavendo esta situação, o próprio João das Regras introduz o pro-
blema (165) ao afirmar que “para tirar de vós tal debate e trabalho acerca das
razões porque este ou aquele devem herdar, quero mostrar que não há só um her-
deiro mas muitos, podendo nós escolher o que quisermos. E antes de tratarmos
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(162) Nuno Espinosa Gomes da Silva, “O Discurso do Doutor João das Regras nas Cortes
de Coimbra de 1385. Dúvidas e Observações”, Scientia Iuridica, Tomo 33, n.os 191 e 192, Lis-
boa, 1978.

(163) Crónica de D. João I, págs. 276 e 277; Carlos Olavo, pág. 11: “(…) ele é a figura pri-
macial do governo saído da revolução, o inspirador das suas reformas, o orientador da sua acção
política e que impõe à sua organização um cunho nitidamente popular, limpo de abusivas intro-
missões aristocráticas, liberto de todas as veleidades despóticas. E é ele ainda que comanda a última
fase da revolução conduzindo com superior domínio as Côrtes de Coimbra de 1385, donde saiu
definitivamente consolidada a independência do novo Portugal.”

(164) Do lado de D. João estavam os concelhos, representados pelos seus homens-bons, a nas-
cente burguesia do nascente Terceiro Estado, os legistas e os homens mais cultos do país, nobreza
segunda; do lado de D. Beatriz e seu marido, a alta nobreza e a maioria dos prelados. Foi o pri-
meiro destes partidos que venceu, não sem muitas reticências e depois de grandes discussões.
Há autores que defendem ter sido uma “unanimidade forçada”. Essa é a posição de S. D. Arnaut,
1960, apud José Mattoso, II, pág. 497. Na defesa da unanimidade na eleição do Mestre, milita
a Crónica de D. João I, pág. 282. Nem sequer vamos entrar no debate acerca dos argumentos
falaciosos utilizados por João das Regras e da presumível inexistência da bula que declarava ine-
xistente o casamento entre D. Pedro e D. Inês de Castro e logo, da ilegitimidade dos infantes irmãos
de D. João I e de D. Fernando. Isso em nada altera o nosso contexto específico, que é simulta-
neamente factual e jurídico da eleição do Mestre de Avis, por força da mediação popular exerci-
tada em Cortes. A única coisa que é possível questionar é a legitimidade da convocatória das Cor-
tes de 1385. De facto, o que está em discussão é saber se a comunidade reassumiu os seus
poderes antigos, guardados sob forma residual, e manifestou soberanamente a sua vontade na
eleição do seu rei, direito de que não podia ser desapossada. Daí toda a preocupação em legiti-
mar o novo monarca e a nova dinastia, com foros de nacionalismo, virtude, sabedoria e temor a
Deus e à sua Igreja. Foi esse o objectivo de toda a literatura que houve ocasião de relatar em ponto
anterior. Acreditamos na boa-fé dos legistas que se esforçaram nesse sentido, como no cavalheirismo
de D. João I e de seus filhos. E acreditamos que, de um modo ou outro, foi essa a tese maiori-
tária que passou aos vindouros por força da conjugação dos actos com as palavras, escritas ou fala-
das. Independentemente das críticas que se possam fazer, o certo é que o bem mais precioso, a
Liberdade portuguesa e a sua independência face a Castela se obteve em 1385, é motivos mais que
suficiente para justificar, de facto, atitudes que o Direito depois terá de legitimar. E terá de o legi-
timar pelo simples facto que essa era a tradição dos povos, a sua manifestação mais acabada da
Liberdade. E não havia razões que contra a palavra que já vinha dos Antigos e tinha sido suces-
sivamente reiterada pela Cristandade e aplicada nos reinos cristãos se pudesse modificar. Para desen-
volvimentos, Nuno Espinosa Gomes da Silva, págs. 471 e ss.

(165) Crónica de D. João I, pág. 266.
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isto, quero responder a uma opinião que alguns sustentam, dizendo que por
estarmos aqui tão poucos não podemos escolher nem eleger rei, pois que o
reino está dividido dentro de si próprio. (…) Os que dizem isto não são de cul-
par, porque lhes faltam as bases e as luzes do Direito. Pois se o Papa, que é
cousa maior pode ser eleito por um só cardeal, no caso de morrerem todos os
outros (…) muito mais nós, postos em tal necessidade — mesmo poucos e com
o Reino dividido — podemos eleger que governo o Reino e nos defenda con-
tra nossos inimigos.”

Por isso é que se pode dizer que o novo Direito, o direito do povo, apenas
teve consagração legal depois de 1385 e por obra e graça do labor de João das
Regras (166) e do determinante papel assumido nas Cortes de Coimbra desse
ano (167). Vago o trono, a autoridade retornava ao povo, por força do pacto cele-
brado entre os monarcas e o seu povo, que como já vimos, fundava a autoridade
régia na delegação popular (168).

O Mestre de Avis é escolhido em função de características meritórias pes-
soais, outorgando-lhe as Cortes os inerentes poderes, nos termos já antes preci-
sados (169). E, na sua habitual linguagem poética, entende Pedro Calmon (170) que
o exemplo inglês se reflectiu em Portugal em 1385, na escolha dos conselheiros
que o acompanhariam no despacho dos negócios do reino, tendo o monarca (171)
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(166) É da mais elementar justiça escrever aqui o nome de um outro partidário de D. João I,
que a envergadura de João das Regras costuma turvar, mas que o seu mais firme apoio na defesa
dos direitos do Mestre: Martim Afonso, jurista formado em Bolonha como o seu correligionário,
futuro Arcebispo de Braga. Sobre o ponto, ver Nuno Espinosa Gomes da Silva, “João das Regras
e outros juristas portugueses na Universidade de Bolonha”, separata da Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa (1378-1412), Lisboa, 1960.

(167) As referências mais interessantes acerca da eleição dos procuradores e seus poderes
podem ser encontradas em Fortunato de Almeida, História de Portugal, III, págs. 66 e ss.

(168) Carlos Olavo, pág. 172, considera que “(…) o princípio da soberania popular, como
fonte do poder político, de harmonia com a doutrina dos legistas de Bolonha e de Pádua, tinha
encontrado a sua consagração nestas côrtes. João das Regras não o enunciara, por cautela, senão
nas últimas palavras que pronunciou. ‘As suas ideias fundamentais acêrca da origem do poder polí-
tico guardava-as ciosamente no peito’, [segundo Oliveira Martins, A vida de Nun’Álvares]. O chan-
celer, guiado pelo seu sólido senso político, não quis lançar numa assembleia tão heterogénea
uma palavra ou uma ideia que pudesse suscitar divergências ou dificuldades. Bem bastava que
havia acerca da sucessão da coroa, umas fundadas em interesses de classe, outras em razões de
dedicação pelos infantes. Só quando teve a assembleia sob o império da sua vontade, quando a
teve nas mãos, dominada e inerte, é que ele proferiu as palavras que revelavam o pensamento ini-
cial da revolução e que havia de ser a marca doutrinária da nova monarquia.”

(169) Crónica de D. João I, págs. 280 e ss. Veja-se, mais, Marcello Caetano, Lições de His-
tória do Direito Português, pág. 223.

(170) Pedro Calmon, pág. 105.
(171) Gama Barros, III, pág. 256. Esta seria uma das manifestações da presumível Consti-

tuição escrita. A outra tentativa foi propiciada pelo infante D. Henrique, em 1438, que elaborou
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escolhido, segundo Gama Barros, dois fidalgos, três bacharéis e quatro burgue-
ses. Donde se retira o enorme peso que a heterogénea camada popular passa a
ter na monarquia da Casa de Avis.

Deve contudo dizer-se que esta técnica foi progressivamente posta de lado, pelo
menos assumidamente. Já com D. Duarte há indícios desse facto, quando ele
refere que nenhuma lei feita pelo Rei o obriga, senão enquanto ele assim o enten-
der, promovendo um certo distanciamento dos concelhos, como bem notaram José
Mattoso, Armindo de Sousa, Marcello Caetano, Gama Barros e Paulo Merêa (172),
para citar apenas alguns dos mais significativos autores nacionais neste domínio.

Torna-se evidente a subalternização do povo depois das Cortes de 1451 (173)
e, especialmente, depois das Cortes de Évora de 1481, já no reinado de
D. João II (174). Refere Coelho da Rocha que “todas as circunstâncias auxilia-
vam o poder do Rei (…) e os letrados, ou Jectos, que formavam uma espécie de
ordem nova, não podiam favorecer umas assembleias de que não achavam notí-
cias no Direito Romano nem no Canónico (…). Em consequência, o governo
passou insensivelmente para o absolutismo. Os reis prestavam sempre no acto
da aclamação o juramento de manter os foros e Liberdades da nação; segundo
a prática antiga reuniam cortes para reconhecer o sucessor da Coroa e algumas
vezes para conceder subsídios ou autorizar leis; mas tudo isto se fazia como
coisa de tarifa, a que não se ligava importância.” (175)
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um Regimento do Reino de fugaz duração, cfr. Marcello Caetano, Lições de História do Direito
Português, pág. 231; Armindo de Sousa, págs. 352 e 353.

(172) Para um completo esclarecimento da evolução das respostas “positivas” e “negativas”
dadas em Cortes aos pedidos dos procuradores dos concelhos, demonstrativa da evolução, em
termos de importância relativa que os mesmos tinham, Armindo de Sousa, I, págs. 546 e ss.
Para desenvolvimentos gerais, ver autores citados e Fortunato de Almeida, História de Portu-
gal, III, págs. 30 e ss.

(173) Manuel António Coelho da Rocha, Ensaio Sobre a História do Governo e da Legis-
lação de Portugal, Coimbra, 1843, §§ 128 a 130, págs. 103 e ss.

(174) A propósito do carácter deste Rei escreve Fortunato de Almeida, Curso de História de
Portugal, Coimbra, 1928, pág. 181: “Com energia inquebrantável firmou este monarca a plenitude
da autoridade real; mas é certo que na luta contra os nobres se mostrou demasiadamente cruel e
sanguinário. O cuidado que sempre teve na boa administração do reino e o empenho com que pro-
moveu os descobrimentos marítimos honram muito o seu governo”. E noutro local, na História
de Portugal, II, págs. 138 e ss., menciona-se que “nos capítulos que ofereceram em Cortes, os repre-
sentantes dos concelhos punham a nu o estado anárquico da administração e os vexames e extor-
sões que sofria o povo”; em III, págs. 36 e 37, referem-se “a firmeza de El-Rei em manter e defen-
der as prerrogativas da sua autoridade suprema”, bem como “os episódios trágicos da luta que se
seguiu com humilhação definitiva da nobreza”. Sobre as Cortes de Évora de 1481, engrandeci-
mento do poder real e mortes entre a nobreza perpetradas por D. João II, Newton de Macedo, His-
tória de Portugal, II, págs. 47 e ss.

(175) Estas tendências constam expressamente da Lei Mental promulgada em 8 de Abril
de 1434 e foram depois inseridas em diplomas legais da maior importância onde é justo destacar
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A Liberdade dos povos estaria em perigo? É discutível, cremos que ape-
nas estava contingentada em função das especificidades da época. Contudo, se
o estava a responsabilidade última, em Portugal, era dos povos, que não souberam
agir na sua defesa e foram engolidos e às suas reivindicações pelos seus próprios
erros, falta de zelo, oportunismo e de rigor (176). Recordaram a D. João II a
manutenção dos privilégios que só em Cortes podiam ser afastados (177), que
desde 1472 vinham requerendo e cuja concessão não passou de efémera imagem,
útil ao monarca, mas de significado prático quase nulo. “Em todas as resolu-
ções transparece a preocupação de salvaguardar os interesses do estado, a auto-
ridade do rei, o prestígio e a independência da coroa e dos seus servidores.”

O “discurso dos povos”, como lhe chama Armindo de Sousa (178), elabo-
rados em nome dos interesses da “nação” e da “república”, foi afectado pela
“dupla contingência”, isto é pela recíproca insistência e adiamento da resposta
entre povo e monarca.

Estes os aspectos mais salientes a enunciar no que respeita ao papel das Cor-
tes em presença da Liberdade dos povos, e posto que não temos qualquer inte-
resse em entrar em detalhes adjacentes.

Tópicos de ponderação final em jeito de conclusão (179)

Os Antigos e os Medievais conheceram a Liberdade individual, sob for-
mulações distintas, sendo sem dúvida verdade que a verdadeira considera-
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as Ordenações Manuelinas, I, II, tít. XVII, §§ 1-6; 7-13 e 25; Ordenações Filipinas, I, II, tít. 35,
§§ IX-XVI; e leis avulsas do reinado de D. Duarte e dos monarcas que se lhe sucederam e que
podem ser encontradas em José Anastácio de Figueiredo, Synopsis Chronologica de Subsídios
Ainda os Mais Raros Para a História e Estudo Crítico da Legislação Portugueza: Mandada Publi-
car pela Academia Real das Sciencias de Lisboa, I e II, Lisboa, Anno de 1790; no caso vertente
os documentos mencionados estão consignados no tomo I. A este respeito, Newton de Macedo,
História de Portugal, II, “De D. João I aos Filipes”, Lisboa, Lello & Irmão, 1936, págs. 27 e ss.

(176) Marcello Caetano, Lições de História do Direito, pág. 215, na referência feita às quei-
xas pelos concelhos em 1401, “dos incómodos causados com a frequência da reunião em Cortes”.

(177) Armindo de Sousa, págs. 422-424. A documentação não permite estabelecer a liga-
ção entre Rei e concelhos para fazer oposição à nobreza; a inversa é mais exacta.

(178) Idem, ibidem, págs. 538 e ss., fazendo uso das suas palavras, págs. 556 e 557, pode-
mos encerrar este ponto escrevendo o seguinte: “As cortes celebradas entre 1385 e 1490 devem
ser encaradas como uma subestrutura política global, dotada, não de poder nem de poderes, mas
de autoridade, pública e universalmente reconhecida, para aconselhar os monarcas e regentes,
vigiar o comportamento dos agentes políticos e administrativos, propor leis, apontar reformas e con-
ceder impostos extraordinários. Tudo em nome da nação — especialmente do Terceiro estado —
através de deputados que eram vistos e aceites como representantes políticos dos povos”. No
mesmo sentido, F. P. Langhans, págs. 277-279.

(179) Tenham-se em conta as observações constantes da reflexão mencionada na nota inicial
do presente artigo.
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ção da Liberdade do homem é criação genuína do Cristianismo. Na Grécia e
em Roma existiam formas embrionárias de manifestação, mas na verdade a
grande ideia de Liberdade era a Liberdade-participação, que habilmente coexis-
tia com a escravatura, instituição que, de resto, era juridicamente tutelada em
Roma.

O Cristianismo, ao trazer a consideração do homem, criado à imagem e
semelhança do seu Criador, promoveu uma origem transcendental da Liberdade
individual por força dos Evangelhos, como já os judeus a tinham declarado em
presença do Antigo Testamento. A escravatura que estes admitiam cifrava-se na
sua permissão em todos os povos que não aderissem à fé judaica. Já para a
Patrística e para o pensamento medieval ela era uma instituição do Direito das
Gentes e não do Direito Natural, resultante lógica da Queda.

A defesa dos direitos do homem em sociedade e em confronto com esta
ganha contornos mais definidos na discussão acerca dos fundamentos antropo-
lógicos e ontológicos do Ser humano. É por isso necessário conhecer os seus
contornos para, subsequentemente, ponderação a especial vocação de “ser social”
inerente à racionalidade humana.

Por força da Queda, tem de haver um poder régio, no qual os homens se
submetem às ordens emitidas pelo imperador os pelos Reis, de modo a promo-
ver a organização da sociedade, base fundante da convivência humana. O Rei
deve ordenar-se em prol do bem comum e agir virtuosamente, pois apenas assim
consagrará a justiça, como “rainha das virtudes”.

O poder do monarca exerce-se por delegação directa de Deus, da comuni-
dade, ou então por via da mediação papal, residindo abstractamente sempre no
Criador. No primeiro caso, existe uma recuperação dos ensinamentos centralistas
do Direito Romano pelas Escolas Jurispridenciais; no segundo a recuperação
das teses já conhecidas em Roma, desenvolvidas pela Patrística e assinaladas no
império germânico.

Em Portugal utilizou-se neste período a tese da mediação papal, suscitada
pelas circunstâncias inerentes à função da nacionalidade, mas nunca os monar-
cas portugueses aceitaram a tese contrária da supremacia imperial. Entediam-
se como “rex est imperator in regno suo”, importando descortinar por força de
que razões.

A partir de meados da primeira dinastia portuguesa, os nossos monarcas ence-
tam algumas tentativas de centralização, mas assiste-se simultaneamente a um
reforço do poder dos concelhos, reconhecido pela própria legislação régia e por
todo o manancial de normas de carácter local que aceitavam emitir.

A tese da mediação pela comunidade é definitivamente aceite em 1385,
por força da eleição do Mestre de Avis, D. João I, explicitamente consagrada nas
Cortes de Coimbra de 1385. A mesma é teorizada por um significativo conjunto
de autores nacionais, sobretudo juristas e políticos, mas também alguns teólogos,
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com base nos ensinamentos de S. Tomás, que procura a conciliação entre poder
espiritual e poder temporal e sua aplicação aos reinos independentes.

A dinastia de Avis promoveu a tese da mediação da comunidade, procurando
progressivamente centralizar o seu poder, ideia que será sobretudo evidente entre
meados do séc. XV e meados do séc. XVI, muito embora a teorização nacional
e ibérica se encaminhe quase toda no sentido do consensualismo.

Em termos culturais, desde cedo que houve preocupações nacionais, espe-
cialmente consagradas depois da criação do estudo geral em 1290 por D. Dinis,
gozando a Universidade de especiais prerrogativas e actuando segundo o sistema
universitário bolonhês. De resto, boa parte dos escritores e políticos nacionais
para este período, estudaram precisamente em Bolonha, onde o sistema “quase
democrático” da Universidade inspirou a nossa cultura, pelo menos até 1431,
altura em que D. João I substituiu estas “Liberdades” por outros privilégios,
que a cercearam na sua autonomia, mas não destruíram, de imediato, a Liberdade
de pensamento. A breve trecho viria a acontecer. No fundo assistia-se à subs-
tituição da “cultura” dos intelectuais pela “cultura” inerente às necessidades pró-
prias das metas traçadas para o país no seu todo. Isso determinou o pensa-
mento português a partir desse momento.

O grande fórum da Liberdade nacional foi, sem dúvida, as Cortes. Aí os
povos manifestavam as suas pretensões e desagrados quanto a certas matérias,
que os monarcas habilmente iam conjugando com as suas próprias pretensões de
domínio. Quando não no domínio da Liberdade política — que só aceitamos
depois de 1820 — há evidentes manifestações de Liberdade dos povos, bem
definidas e, tanto quanto parece, suficientes para contentamento próprio.

Não é aceitável que a ideia de Liberdade de consciência existisse em Por-
tugal na Idade Média; será mais o contrário e acompanhando todo o pensa-
mento europeu da época, onde apenas uma ténue ressalva para a Liberdade de
pensamento universitária dentro de certos limites é aceite. Quanto à Liberdade
dos povos, foi uma salutar realidade. A tanto não obstam procedimentos em seu
detrimento que, com o passar do tempo, manifestamente se revelaram pouco
frutíferos.

LIBERDADE E MEDIOEVO JUS-POLÍTICO PORTUGUÊS NO CONTEXTO DO PENSAMENTO POLÍTICO INTERNACIONAL
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— que valham a liberdade de dizer “sim” e a liber-
dade de poder dizer “não”, de cabeça levantada,
perante os grandes da Terra, sem outros ditames
que não sejam os do foro íntimo da consciência e
os da fria e objectiva serenidade da razão.»

Guilherme Braga da Cruz (1975)

I. ORIGENS

É com muito gosto que venho a esta metrópole dos Arcebispos, Primaz
das Espanhas, associar-me ao colóquio «Bracara Augusta e o Direito ao Longo
dos Tempos» e nele desenvolver o tema que me foi assinalado. Tal não cons-
titui, todavia, tarefa fácil. Dissertar a respeito de Guilherme Braga da Cruz na
sua pátria local e perante quem o conheceu representa encargo que não queria
ter tomado sobre mim, e não fora o convite da Associação Jurídica de Braga,
transmitido de modo cativante por um dos meus superiores, e talvez não estivesse
eu hoje aqui, nesta véspera de S. Martinho, menino de calça curta — verdadeiro
menino entre os doutores —, a discorrer sobre alguém cujo destino se revelou
excepcional.

“Homem para a Eternidade” à maneira de Thomas More ou varão digno de
Plutarco, filho dilecto do Conde de Montalembert ou Contardo Ferrini português
— eis, com efeito, algumas das metáforas que têm sido postas a correr para
caracterizar a vida e a morte de Guilherme Braga da Cruz. E quem as brande
não é positivamente personagem menor. São vultos do clero como D. Manuel
Trindade Salgueiro, Arcebispo de Évora, D. Gabriel de Sousa, cabeça da Ordem
de S. Bento em Portugal, D. Eurico Dias Nogueira, Arcebispo Emérito de Braga,
D. Manuel de Almeida Trindade, Bispo Emérito de Aveiro, Cón. Avelino de Jesus
da Costa, historiador de relevo e larga projecção. São leigos da categoria aca-
démica, científica ou política de Álvaro d’Ors, Catedrático da Universidade de
Navarra, Francisco Lucas Pires, Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Joaquim
Veríssimo Serrão, Presidente de Honra da Academia Portuguesa da História,
Martim de Albuquerque, Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, Mário
Júlio de Almeida Costa, Professor de Coimbra e seu lídimo herdeiro nos fastos
da História do Direito.

Nascido em Braga, corria o mês de Junho de 1916, em plena Praça do
Município, junto à “nobre fachada setecentista que André Soares desenhou para
assento da Casa da Câmara”, Guilherme Braga da Cruz cresceu tanto no bulí-
cio da cidade como na paz rústica da aldeia de Tadim. Na cidade, onde seu pai,
José Maria Braga da Cruz — que pertencera ao curso jurídico de Paulo Merêa
e Cabral de Moncada — exercia as funções de advogado, notário e consultor dos
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Arcebispos; em Tadim, a 8 Km. do centro da urbe, aonde sua família possuía bens
de raiz e ele próprio, tendo à disposição uma rara e escolhida biblioteca, havia
de construir muita doutrina histórica, jurídica, pedagógica, social e religiosa.

Tanto quanto é lícito afirmar, as primeiras letras cursou-as Guilherme Braga
da Cruz no antigo “Colégio Dublin”, tendo tido por mestra Maria José Ogando,
a qual, em carta autógrafa de 1942, ainda se recorda de o haver conhecido assaz
pequeno e “cheio de graças e encantos”. Quanto às segundas letras, frequentá-
-las-ia já no ensino oficial — “Liceu de Sá de Miranda” — espaço onde começa
verdadeiramente a revelar-se o seu talento, a sua criatividade, a sua aptidão para
a cultura humanística. Aluno de mão cheia — dos melhores da escola — com
notas colocadas entre os 16 e os 18 valores, não faz espécie que a ele recorram
constantemente colegas de carteira menos dotados ou mais negligentes e que a
dada altura surja o próprio Reitor do Liceu, P.e Martins Barreto, a louvar o
jovem discípulo, salientando-o publicamente inter pares.

Por volta dos 15 anos de idade, Guilherme Braga da Cruz manifesta uma
personalidade a caminho da definição. É um rapaz “alto, desempenado, olhar
vivo e penetrante, andar vigoroso e firme”; possui sensibilidade musical, tocando
de ouvido (existe memória de haver executado Schubert ao piano, num recital
público, enquanto sua irmã Maria da Conceição interpretava Mendelssohn e
Bach); revela aptidão natural para a prática do desporto; acusa fortes propensões
literárias; e é, por temperamento, um coleccionador, um arquivista, um “con-
servador de documentos” — cartas, livros, folhetos, papéis, selos —, base mate-
rial do opulento espólio que deixou: seguramente dos mais ricos do norte do país
em mãos privadas e também dos mais relevantes para o estudo da cultura con-
temporânea, quer nacional, quer estrangeira.

E todavia, não são apenas as bonae litterae que preenchem naqueles dias o
horizonte de Guilherme Braga da Cruz. Não é apenas a aquisição de bagagem
de natureza intelectual que o ocupa e preocupa. Católico de raiz, nascido no seio
de uma família marcadamente religiosa, vemo-lo procurar também uma sólida for-
mação espiritual através do refinamento de noções adquiridas desde a infância
— as quais, lançadas ao vento, um dia, por quem o educou, tal como na pará-
bola crística do semeador, não haviam de perder-se: antes, caindo em terra fér-
til, haviam de frutificar a cem por um.

A tal propósito, importa recordar que católico convicto fora desde logo seu
avô paterno, José António da Cruz, Director interino da Escola Distrital de
Braga e fundador, nos idos de 1888, da “Livraria Cruz”. Seu pai, José Maria
Braga da Cruz, jurista de mérito e colaborador directo dos Arcebispos D. Manuel
Vieira de Mattos e D. António Bento Martins Júnior, havia de desempenhar
papel de relevo, quer na restituição à igreja bracarense da propriedade do Semi-
nário Diocesano, esbulhada pela I República, quer nas tribunas da futura Assem-
bleia Nacional. À influência directa da mãe, Maria Isabel de Sousa Gomes, e
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da tia Josefina de Sousa Gomes, ficara Guilherme Braga da Cruz a dever os pri-
meiros e mais importantes rudimentos da doutrina cristã. Seu avô materno,
Francisco José de Sousa Gomes, cientista, investigador, filólogo e humanista
— Lente da Universidade de Coimbra, Provedor da Santa Casa da Misericórdia,
dirigente da denominada “Obra dos Congressos” —, fora vulto de tamanha pro-
jecção in illo tempore que, aquando da respectiva morte, aliás prematura, havia
de recolher expressiva homenagem das mais altas figuras do clero português.
O tio materno de Guilherme Braga da Cruz, António de Sousa Gomes, filho do
Lente — director do jornal Diário da Manhã, colaborador da revista Estudos, do
periódico Novidades, amigo e correspondente de Jacques Maritain, Emmanuel
Mounier, François Perroux —, estava então prestes a converter-se num dos mais
marcantes ensaístas católicos da sua geração. E quem se não recorda ainda
hoje do perfil doce e venerável de Maria Carolina de Sousa Gomes, também filha
do Lente, irmã daquele, que após haver fundado a congregação das «Criaditas
dos Pobres», parvulae ancillae Christi, com o propósito de combater a miséria
social que lavrava nas ruas de Coimbra, havia de ser alvo de uma das mais
impressionantes manifestações fúnebres de que subsiste memória nos anais da
Lusa Atenas?

De longe e de perto vinham já, por conseguinte, ao jovem Guilherme Braga
da Cruz, “aquelas rationes seminales que só esperam por bom terreno para ger-
minar e crescer para a luz”: rationes essas carregadas de anseios, umas, de
memórias, outras, de antecipações geniais até, outras ainda, e que lhe competia
agora a ele fazer vingar — animando-as, projectando-as no tempo e no espaço
da vida humana vivida.

Assim, não admira que o nosso adolescente tenha procurado robustecer a sua
fé tão logo atingida a idade do Liceu. Mas onde? — cumpre indagar. Junto de
que organismo ou congregação? Ele próprio o dirá depois: junto da Companhia
de Jesus, em especial do P.e António Alves da Cruz, mentor do “Centro Aca-
démico de Braga” e missionário de fama, para além pedagogo, filósofo, ara-
bista. Noções como as da existência de Deus, da imortalidade da alma, da
acção da providência, do juízo final, da vocação supra-terrena do homem, da sua
fome de verdade, de justiça, de bondade, de beleza, de virtude, ficarão doravante
talhadas na gravura do seu espírito. Preso ao Criador pela raiz do ser, afir-
mando o primado do absoluto sobre o relativo, do eterno sobre o finito, do
perene sobre o sensível, vendo em Deus a fonte ou fundamento de todas as
coisas e o autor de uma ordem natural universal dotada de lógica profunda e de
validade intrínseca, perfilhando a visão cristã do homem como rationalis natu-
rae individua substantia, à maneira tomista, um teocentrismo nuclear como que
inunda toda a existência de Braga da Cruz a partir daqueles dias. Trata-se de
convicções que não mais abandonará pela vida fora, em pensamentos, palavras,
obras, atitudes.

GONÇALO SAMPAIO E MELLO



125

II. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA

No Outono de 1932, uma vez concluído o ensino secundário, Guilherme
Braga da Cruz matricula-se na Faculdade de Direito de Coimbra.

Da chegada ao meio coimbrão e dos primeiros tempos de aulas subsistem
impressões em notas de correspondência dirigidas sobretudo ao pai, que ali fora
também caloiro. Sabemos v. g. que, não dispondo de casa própria na cidade, se
instalou numa primeira fase em residência de gente socialmente cotada, e mais
tarde, numa segunda, em «república» de estudantes dotada de autonomia. Ali,
não se furta o neófito a descrever ambientes, delinear paisagens, caracterizar
figuras, o que faz com boa dose de pitoresco e originalidade. Contudo, o
objectivo que procura atingir em Coimbra é outro, que não a epistolografia: é o
estudo sistemático da ciência do Direito. E é-o desde a primeira hora em que
ali se encontra. Algumas cartas do seu punho são disso reveladoras.

Aluno de Paulo Merêa na cadeira de História do Direito Português, de
Cabral de Moncada nas de Direito Romano e Direito Civil (Noções Funda-
mentais) e de Domingos Fezas Vital na de Direito Constitucional, consegue o
jovem Braga da Cruz dar lição de “urso” durante o ano e em Junho de 1933 apre-
sentava-se a exame pela primeira vez. Da prova escrita de Direito Romano
ainda hoje se conhece o enunciado: formulação de uma hipótese envolvendo
consilium fraudis em matéria de Obrigações. Quanto à regência da história
jurídica, subsiste dela conhecimento minucioso, exacto, mercê dos paradigmáti-
cos cadernos de aula que coligiu sob o título de “Apontamentos de História
do Direito Português. Lente: Dr. Manuel Paulo Mereia. 1.º Ano. Coimbra,
1932-33” — cinco cadernos ao todo, compreendendo as lições proferidas pelo
mestre entre Outubro de 1932 e Maio de 1933, data do encerramento das aulas.

Estudante de mérito, dotado de grande capacidade de absorção e composi-
ção textual, não encontra o nosso caloiro dificuldades em transpor o tradicional
barranco que representa em Coimbra o 1.º ano da Faculdade de Direito — cabo
das tormentas para muitos candidatos, ravina irremediável para alguns deles —
e com razão podia pois Paulo Merêa escrever, no fim dos exames, ao seu antigo
colega de carteira José Maria Braga da Cruz: “O teu rapaz teve o justo prémio
do seu esforço e da sua inteligência. Quis logo dizer-te o prazer que tive em o
distinguir, mas ando tão maçado que deixei passar a ocasião. O teu filho teve
a amabilidade de me procurar antes de se retirar para férias e eu disse o que dele
ficaram pensando os professores, a saber: que tem dotes sobejos para aspirar a
notas mais subidas pelo curso adeante. Assim o espero e felicito-te, bem como
a teu Ex.mo Pai, por terem quem tão nobremente honra as tradições da Família”.

Ultrapassado o 1.º ano da Licenciatura e uma vez liberto da “vil e bruta con-
dição de caloiro”, os restantes não mais fazem do que confirmar a expectativa
inicial. Ou melhor, do que a reforçar. Chamando a si a tarefa de “sebenteiro”
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do curso, Guilherme Braga da Cruz converte-se, a pouco e pouco, num aluno
modelo, conquistando prestígio crescente no meio académico, seja entre os seus
companheiros de turma — António Garcia, Eduardo Correia, Vítor Faveiro,
Abel de Campos, Brito Lhamas, Guilherme de Castilho —, seja entre os mui-
tos escolares com quem se cruza na colina de Minerva. Afonso Queiró, Mar-
tim de Faria e Maya, Luiz Fernando de Carvalho Dias, Eduardo Arala Chaves,
Antão Santos da Cunha, Henrique Veiga de Macedo, Mário Faria, João Pedro
Miller Guerra, José Guilherme de Melo e Castro, Eridano de Abreu, César
Pegado, Alexandre Pessoa Vaz, Diogo de Paiva Brandão, Carlos Dinis da Fon-
seca, enquadram-se neste último rol.

Em 1933-34 vemo-lo coligir apontamentos das aulas de Direito Civil (Obri-
gações) do lente Adriano Vaz Serra, futuro Ministro da Justiça. No ano seguinte,
1934-35, é “sebenteiro” de dois outros vultos da jurisprudência da época: Mário
de Figueiredo, professor de Direito Comercial — acaso a cadeira mais árida do
curso, na sua acepção —, e Manuel de Andrade, lente de Processo, espírito espe-
culativo de primeira água. E em 1935-36, aluno de Pires de Lima, Braga da Cruz
redige e dá à estampa apontamentos que redundam clássicos em matéria de
direito privado: as “Lições de Direito Civil (Relações de Família) de acôrdo
com as prelecções do Ex.mo Senhor Doutor Pires de Lima ao curso do 4.º ano
jurídico de 1936” (Livraria do Castelo, Coimbra, 1937, 603 págs.), com tiragens
posteriores em 1942-43 e em 1949-53 e honras de acolhimento no estrangeiro.

Já então a sua prosa era tersa, elegante, vernácula, apta a traduzir pela pala-
vra as mais diversas figuras mentais, o que se observa também noutros rascunhos
de aula que existem — inéditos, todavia.

Modelar era também a sua caligrafia, e por isso objecto de admiração entre
os seus correspondentes, coevos e futuros — Vitorino Nemésio, Armando Cor-
tesão, Álvaro d’Ors, Vasco Xavier, Abel de Campos — e objecto também da aná-
lise de dois especialistas na matéria.

Entrementes, continuava Braga da Cruz a escrever para casa narrando epi-
sódios da vida coimbrã de que ia sendo testemunha ou protagonista: o affaire do
noivo de Elvas, a morte da legendária “Maria Marrafa”, o caso da eleição do
“homem mais feio de Coimbra”, outros ainda. Retenha-se um fragmento de
uma das suas cartas: “No domingo foi a garraiada na Figueira, onde me deslo-
quei de tarde com os outros companheiros de casa. Fomos num Lância 7 luga-
res aberto, conduzido pelo melhor volante de Coimbra. Nunca vi guiar com tanta
segurança, nem andei nunca tão depressa em automóvel. Vimos os 130. Da
Figueira para Coimbra (47 Km.) viemos em 42 m., tendo ultrapassado 43 auto-
móveis. Foi um belo passeio, embora a garraiada tivesse estado um tanto ou
quanto mal organizada”.

Paralelamente a isso, Braga da Cruz vai tomando parte activa em agre-
miações estudantis de carácter político e religioso que lhe são particularmente
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caras. Saliente-se desde logo, pela sua relevância, o Centro Académico de
Democracia Cristã (C.A.D.C.) de Coimbra: organismo católico juvenil fundado
nos primórdios do século XX e muito apoiado pelo lente Sousa Gomes, seu
avô, nele recolhe o jovem estudante o nervo da doutrina social da Igreja contida
nas encíclicas de Leão XIII e Pio XI e pratica uma caridade sem complexos na
denominada “Congregação Mariana” e nas “Conferências de S. Vicente de
Paulo” — enquanto escuta, atenta e reflectidamente, o verbo luminoso de um
outro vulto grande do clero da época: Manuel Trindade Salgueiro, futuro Arce-
bispo de Évora — homem cujo carisma de pescador de almas e cuja marca de
apóstolo da juventude o tocam profundamente.

Pelo que respeita ao aspecto político, merece destaque a denominada “Fede-
ração dos Estudantes Monárquicos Portugueses”, a que Braga da Cruz também
adere desde a primeira hora, segundo supomos. Vendo na Realeza tradicional,
temperada por corpos intermédios e devidamente afeiçoada às condições sócio-
-económicas e culturais do seu tempo, o regime mais perfeito do ponto de vista
da legitimidade quoad titulum e também o mais capaz de servir o bem comum
no plano da legitimidade quoad dominium, Guilherme Braga da Cruz afirma-se
em Coimbra claramente como realista, defensor da tradição política portuguesa
e partidário do Duque de Bragança, a ponto de a sua militância, e a de outros,
causar embaraços ao P.e Lopes de Melo, representante do Bispo-Conde. Diver-
sos são os testemunhos que assim o revelam.

Chegados a este ponto, convirá no entanto abrir uma ressalva: não se jul-
gue, com o que vai dito, que a actuação externa do jovem Braga da Cruz o
tenha de algum modo afastado do culto da deusa Themis ou comprometido no
rendimento escolar. Tal não ocorreu, de facto. Se fora das aulas Guilherme Braga
da Cruz é uma presença marcante, dentro delas ainda o é mais. Ao espectro da
liberdade juvenil, apregoada e exercida em Coimbra por muitos dos seus cole-
gas, contrapõe ele o dever da preparação científica; ao proselitismo político-
-religioso sobrepõe naqueles dias o ónus da formação intelectual, jamais deixando
cair a roupagem de urso major que foi sempre seu timbre. “Vou estudar como
um bruto durante as férias da Páscoa”, escrevia ao pai por essa altura aludindo
à cadeira de Direito Penal, de que era lente Beleza dos Santos. E noutra oca-
sião: “Tenho aproveitado os feriados para estudar e pôr-me em dia com as maté-
rias que trazia atrasadas. Só de Penal tinha um atraso de 70 e tal páginas e agora
já tenho matéria estudada que ele (Beleza) não explicou ainda”.

E por isso quando, em Maio de 1936, o curso a que pertence comemora a
tradicional «Queima das Fitas» (4.º ano jurídico), entre versos, caricaturas e
larachas Braga da Cruz aparece com destino quase traçado: o de futuro capelo.
“Olhai-o bem, que direis / Como eu à primeira vista: / Parece um homem de
Leis… / Tem o facies dum jurista”, rezam os versos do carro alegórico em que
desfila durante a Queima pelas artérias da cidade.
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Pelo que toca ao derradeiro ano da Licenciatura de Guilherme Braga da
Cruz — 1936-37 —, dois aspectos de monta existem a assinalar nele. O primeiro
é a frequência da cadeira de Filosofia do Direito, matéria acabada de restau-
rar, após interregno de duas décadas e meia, graças ao empenho científico e
pedagógico de Cabral de Moncada. Aluno atento e aplicado deste filósofo-jurista
— de quem seria depois colega e sucessor na direcção da Faculdade —, Braga
da Cruz terá ocasião de exprimir todo o apreço que lhe merece a sua vigorosa
personalidade cultural, fazendo-o mais de uma vez, seja oralmente, seja por
escrito. No espólio de Moncada arquiva-se uma carta que a tal respeito pode ser
tida como modelo do género epistolar.

O segundo aspecto a ter em conta naquele 5.º ano jurídico é o da escolha
definitiva da área científica a que irá dedicar os seus estudos, e que então tam-
bém se apura: a da História do Direito. Assim o permitem concluir, com efeito,
quer o tema que resolve eleger para tese de Licenciatura (em torno da Perfilia-
tio, instituto jurídico da família medieval), quer as aulas que frequenta de novo,
aluno de Paulo Merêa, sobre a génese do Testamento Português.

Quer isto dizer que, a par da figura de Moncada, emerge, suplantando-a, a
silhueta de Merêa, seguramente o maior historiador do Direito da sua geração.
E este, que fora professor de Braga da Cruz no 1.º ano, parece compreender com
clareza a dimensão do discípulo que tem ante si, não se poupando a esforços e
trabalhos para o amparar. Assim, faculta-lhe elementos destinados ao estudo da
Perfiliatio, orienta os seus primeiros passos no árido terreno da heurística e da
crítica histórica das fontes, advoga a seu favor a concessão de uma bolsa no
estrangeiro. Um dia, mais tarde, será Braga da Cruz o herdeiro intelectual de
Paulo Merêa, para além de seu amigo, confidente, correspondente. Será o suces-
sor do mestre na cátedra de História do Direito.

Em apontamento breve, quase lacónico, eis o que nos importa reter aqui
acerca da formação universitária de Guilherme Braga da Cruz. Chegando a
Coimbra em 1932 — escrevemo-lo já algures — afirma-se como estudante dis-
tinto ao longo do curso e conquista, por direito próprio, a Licenciatura. Diplo-
mado em Junho de 1937, transporta consigo para a vida dois grandes trunfos: de
uma parte, sólida formação jurídica e vasta cultura humanística; de outra, o pro-
pósito de permanecer nos Gerais e seguir carreira docente — carreira para a
qual o fadavam, a um só tempo, a sua inteligência, a sua compleição de inves-
tigador, a própria média arrecadada no Paço das Escolas: 17 valores.

III. ESPECIALIZAÇÃO NO ESTRANGEIRO
Obtida a carta de curso e em vias de publicação, no Boletim da Faculdade

de Direito, a tese de Licenciatura sobre a Perfiliatio — trabalho que arrancará
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louvores ao grande historiador espanhol García de Valdeavellano —, Guilherme
Braga da Cruz solicita formalmente ao Instituto para a Alta Cultura uma bolsa
de estudos com o objectivo de aprofundar os seus conhecimentos no domínio das
ciências histórico-jurídicas.

Após peripécias várias cujo relato se remete para outro lugar, obtém o can-
didato a bolsa em epígrafe, a qual lhe assinala a priori dois destinos diversos:
Paris (França) e Kiel (Alemanha). Temos entre mãos a cópia do instrumento que
se firmou entre o requerente e o Instituto, bem como o despacho favorável do
mesmo. Sabido é, por outro lado, que já em Outubro de 1938 se encontrava o
jovem bolseiro na capital francesa, em quarto de hóspedes da Rue de Assas, e
havia partido à descoberta da Cidade-Luz. Contudo, tivera de sofrer, logo de
entrada, uma decepção: não existe nos Campos Elíseos o número 202, morada
cosmopolita de Jacinto de Tormes: o número de polícia mais elevado da alameda
é o 150…

Eis o que pode ler-se numa carta datada de 24 daquele mês: “Ontem pas-
sei o dia inteiro a passear, a pé, por essas ruas de Paris. Fui à missa a Saint-
-Sulpice às 7 horas.” … “A igreja é enorme e está repleta de cadeiras. Em cada
uma delas estava um papelito dêsses que aí mando. O serviço religioso aqui está
muito bem organizado; em Saint-Sulpice está um grande cartaz com os nomes
de todos os padres que confessam em línguas estrangeiras; há uns 7 ou 8 em por-
tuguês! No fim do café com leite, peguei na máquina fotográfica e meti-me a
caminho: fui daqui a Saint Germain des Près, rio Sena, Louvre, Avenida da
Ópera, Boulevards des Capicines e da Madalena, Rue Royale, Concórdia. Então
meti pelos Campos Elíseos, na esperança de poder fotografar o 202, que afinal,
com grande desgôsto meu, não existe; o n.º mais alto é 150. A avenida é muito
comprida, mas dum lado e doutro só há casas de grandes portas, o que explica
que a numeração só vá a 150! À entrada dos Campos Elíseos há um grande mer-
cado de sêlos novos e para colecção, ao ar livre como a feira de Braga. Estava
uma aglomeração de gente formidável, uns a trocar sêlos com os outros, uns a
comprar e outros a vender, uma coisa louca.” … “Daí fui ao Arco do Triunfo,
onde subi e fiquei maravilhado; depois pela Av. de Iéna até ao Trocadero onde
visitei o pavilhão pontifício da Exposição de 1937, único que ficou até agora e
que de resto foi encerrado já ontem. Impressionou-me muito uma fotografia
colossal, nitidíssima, do Santo Sudário de Turim, em tamanho natural. Ao lado
lia-se uma explicação minuciosa de tudo. Daí passei por baixo da Torre Eiffel,
passei nos Inválidos e regressei a casa almoçar. De tarde então fui ver a Sor-
bonne (só por fora), Notre-Dame, onde tive benção do Santíssimo, e o Panteão.
De tudo o que vi, foi Notre-Dame que mais estupefacto me deixou. É uma
maravilha indescritível e o Tantum Ergo cantado pelos seminaristas de Paris
parecia um côro celestial. Vim de lá encantado. Do Panteão gostei, mas acho
mal empregada uma Igreja tão linda, dedicada por Luiz XV a Santa Genoveva,
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padroeira de Paris, transformada assim pelos homens de 79 em Panteão de Vol-
taires, Rousseaus e outros que tais. Andei lá por baixo pela crípta, a ver as sepul-
turas todas…”.

Em Paris enceta o bolseiro os seus estudos na Faculdade de Direito da Sor-
bonne, onde encontra pela frente professores de nomeada: Paul Collinet, Olivier-
-Martin, Pierre Petot, Gabriel Le Bras, Pierre Noailles. A par disso, frequenta
a Biblioteca Nacional, que o deslumbra, a residência do lente François Perroux,
que o recebe de braços abertos, e outros locais de interesse — École des Char-
tes, Instituto de França, Livraria Hachette, etc. —, o que faz sozinho ou acom-
panhado de colegas portugueses que ali também se encontram no gozo de sub-
sídio de investigação. Tavares Chicó, Orlando Ribeiro e Bártolo de Matos são
nomes a reter. A dado momento aparece também em Paris Fernando Emygdio
da Silva, Professor da Faculdade de Direito de Lisboa, mas este está apenas de
passagem: vem proferir uma palestra em matéria de política económica, na qual
obtém aliás muito êxito.

Dignas de registo neste período são as cartas de Paulo Merêa. Expedidas
de Coimbra à razão de uma por quinzena, ora ministram ao discípulo conselhos
e sugestões, ora lhe facultam pistas de investigação, ora lhe solicitam pesquisas
a efectuar em arquivos e bibliotecas. Uma delas, datada de 30 de Novembro
de 1938, reza assim: “Quanto à tua pregunta acerca dum artigo de Brunner sobre
o direito de Troncalidade, suponho que Olivier-Martin se teria querido referir ao
trabalho sobre o «droit de retour» reeditado nas suas Forschungen zur Ges-
chichte des deut. u. franzos. Rechtes, Stuttgart, 1894. É com efeito um assunto
conexo, mas ao direito de Troncalidade prop.te dito só se fazem umas leves
referencias (págs. 694, 706 e talvez algumas mais).” … “Preciso que me copies
o comentário que faz Zeumer à Lex Visigothorum, IV, 3, 1 no “Neues Archiv”:
creio que é vol. XXVI, pág. 135, mas não posso assegurar”. Uma outra, de 7
de Fevereiro de 1939, anuncia: “Vou publicar no Boletim umas notas ligeiras
sobre o poder paternal no direito visigótico, assunto sobre o qual vale a pena ten-
tar uma exposição sintética. Precisava de que me informasses uma vez mais sobre
o que diz Zeumer no “Neues Archiv”. Desta vez trata-se de saber se ele admite
que a antiqua IV, 5, 5 tenha tido como modelo a lei de Constantino sobre as doa-
ções em favor de palatini (C. Theod. VI, 36, 1 = C. Just. XII, 30, 1) ou mesmo
a reforma de Justiniano sobre o peculio quasi castrense (C. Just. VI, 61, 7).
O assunto deve ser versado no vol. XXVI, talvez a pág. 146”. Uma terceira carta
de Merêa é assaz interessante. Após recomendar a Braga da Cruz a reprodução
do fragmento do Código de Eurico existente na Biblioteca Nacional de Paris e
de aludir aos trabalhos de publicação de mais um volume de Diplomata et Char-
tae que então evoluíam em Portugal, o mestre sente ele próprio aproximar-se a
hora da passagem do testemunho, o render da guarda. “É tempo de passar a
pasta” — consigna ali —, “ficando com a grata função de orientar o trabalho dos
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discípulos e com a satisfação de consciência de ter lançado a nau ao mar”.
Fá-lo num misto de conforto e confidência, de alívio e desabafo, julgamos nós.

Entrementes, tem lugar na vida de Guilherme Braga da Cruz um aconteci-
mento de importância capital. Na Páscoa de 1939, aproveitando uma curta
licença de deslocação ao país, Braga da Cruz contrai casamento canónico com
Ofélia de Azevedo Garcia, irmã do seu condiscípulo e grande amigo António Gar-
cia. Realiza-se a cerimónia em Tadim, no interior da casa paterna, sendo cele-
brante do acto o Arcebispo de Braga D. António Bento Martins Júnior, conforme
se extrai de um apontamento autógrafo do próprio avô do noivo, ao tempo ainda
vivo. Figura de grande dignidade e categoria moral, mulher e mãe de família
exemplar, Ofélia Garcia irá relevar-se inteiramente à altura dos deveres e res-
ponsabilidades que o futuro lhe reserva e constituir o mais firme sustentáculo da
carreira do marido ao longo de quatro décadas de vida em comum. Este, de resto
— sabemo-lo nós hoje — há muito admirava aquela hipotética noiva. Uma
carta dirigida ao pai em 1935 ou 36 assim o permite concluir.

De regresso a Paris após a celebração do casamento, Braga da Cruz com-
pleta os doze meses iniciais do contrato firmado com o Instituto para a Alta
Cultura (Outubro de 1939), sendo-lhe então prorrogada a bolsa de estudos no
estrangeiro. Agora, todavia, o bolseiro não se detém por França. Resolve seguir
para Madrid, a fim de estudar com o Prof. Galo Sánchez e proceder a pesqui-
sas no respectivo “Archivo Historico Nacional”. A eclosão da II Grande Guerra
(Setembro de 1939) deixara para trás a hipótese da Alemanha, de início havida
como certa junto do I.A.C., entidade financiadora da bolsa.

Em Madrid, aproveita Braga da Cruz os conhecimentos do “herdeiro cientí-
fico de Hinojosa” e trava ou amplia relações com colegas de mister — García-Gallo,
Prieto Bances, José Maldonado —, enquanto trabalha com afinco no levanta-
mento das fontes do direito peninsular. Por entre o rol de correspondência que lhe
chega de Portugal relevam cartas de Ruy de Azevedo, Torquato Soares e Paulo
Merêa. Este último, sempre vigilante, observa-lhe: “Trataste já de saber se é de
livre consulta o inédito de Sánchez Albornoz sobre os primeiros tempos da Recon-
quista que se achava arquivado na Secretaria da Facultad de Filosofia y Letras?
Quando o autor vivia em Madrid tentei várias vezes consultar esse trabalho, mas
encontrei sempre relutancia da parte dele. A ti interessava-te conhecer essa mono-
grafia e eu gostaria também de que lá catasses umas coisas sobre governos de ter-
ritórios”. Numa outra epístola escreve Merêa: “Um conselho sobre o ponto que
tocas na tua ultima carta não é fácil de dar, porque tu é que sabes o que estás apro-
veitando aí e o ritmo que te convem imprimir à tua preparação. Claro que esta
comporta uma parte geral que em Coimbra poderá ser feita em condições muito
mais vantajosas, mas tudo depende da altura em que pensas fazer as tuas provas
de doutoramento.” E adiante: “Não conheço nenhum caderno de costumes (fuero
extenso) além dos publicados nos PMH e Inéditos de Hist. Portuguesa, mas em
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tempos fiquei com a impressão, por certas referencias de q. tenho apontamento,
de que talvez ainda haja a esse respeito a possibilidade de surpresas. Verdade seja
que as surpresas só costumam aparecer quando a gente as não procura…”.

Até que, ao cabo de meses de preparação, em meados de 1940, resolve Gui-
lherme Braga da Cruz regressar definitivamente ao nosso país. Consigo, na
bagagem, trazia o bolseiro, já em fase adiantada, uma investigação primordial: a
da origem histórica do “direito de Troncalidade” — investigação com a qual se
virá a submeter a provas de doutoramento na Faculdade de Direito de Coimbra.

IV. DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS HISTÓRICO-JURÍDICAS

Quem pousar os olhos sobre a dissertação de doutoramento de Braga da Cruz
O direito de Troncalidade e o regime jurídico do Património Familiar, tomo I,
verá tratar-se, com efeito, de um estudo sólido, de vasta e laboriosa execução.
Construída sobre grande cópia de fontes primárias, autógrafas e apógrafas, e
acompanhando de perto a melhor doutrina que então se publicava na Europa, a
obra parte da análise da sucessão troncal e descreve o mecanismo da sua apli-
cação ao mundo do Direito, contemplando ainda dois outros institutos com ela
conexos do ponto de vista histórico e sociológico: o “retracto familiar” e a
“reserva hereditária”. A despeito de não ter conseguido esgotar o assunto pro-
posto, ainda hoje, à distância dos anos, se poderá capitulá-la entre os melhores
estudos de história do direito privado levados a efeito entre nós nos últimos
decénios. “Extensa introdução sobre o conceito, natureza jurídica e modalida-
des da troncalidade” — dirá Merêa, sempre avarento em louvores — “na qual
o autor teve ensejo de revelar as suas qualidades de jurista, as exigências do seu
espírito rigoroso e a subtileza do seu raciocínio em um ponto tão cheio de difi-
culdades e asperezas como é este do direito troncal”. Asperezas essas cuja
marca ficaria, de resto, como viva, no espólio de Braga da Cruz, mas vencidas
de molde a inspirar até uma reforma legislativa na matéria.

Era pois deste quilate a dissertação apresentada pelo candidato a exame de
doutoramento. Faltava-lhe agora, todavia, sustentar o acto doutoral in se, que era
ao tempo muito exigente, compreendendo interrogatórios diversos sobre matérias
jurídicas distintas. Eis o iter observado na espécie: a 15 de Novembro de 1941
teve lugar a arguição da tese, que foi efectuada por Paulo Merêa; a 17 de Novem-
bro realizou-se a prova de Direito Romano, em que interrogou Cabral de Mon-
cada; a 20 de Novembro realizou-se a de Direito Civil, que foi apreciada por Pires
de Lima; e a 22 de Novembro a de Processo Civil, cuja arguição coube a José
Alberto dos Reis.

Contempladas no seu conjunto e em jeito de balanço final, as provas reve-
laram-se “excelentes” — informa uma fonte da época — e o candidato redun-
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dou aprovado nelas com a classificação que se impunha: Muito Bom e 18 valo-
res. Estava doutor de borla e capelo.

Atingido o grau mais elevado da hierarquia científica, veio a seguir-se-lhe,
como era da praxe, a investidura solene no novo status. Estipulavam os Esta-
tutos Académicos em vigor que a cerimónia de doutoramento em Direito fosse
litúrgica, enfática mesmo. Assim ocorreu também na espécie, ficando tudo des-
crito, em pormenor, nos periódicos do tempo. Eis o que se lê v. g. no jornal
O Comércio do Porto: “Com o cerimonial imposto pelos estatutos universitários
e revestida da maior imponência, realizou-se hoje, pelas 15 horas, a imposição
das insígnias doutorais, na Faculdade de Direito, ao sr. dr. Guilherme Braga da
Cruz. A Sala dos Capelos tinha o aspecto majestoso das grandes solenidades.
Nas tribunas muitas senhoras, e na teia, além dos representantes das autoridades
civis e militares, inúmeras pessoas das mais elevadas e distintas posições sociais.
O cortejo universitário, bastante extenso, saiu da Biblioteca Geral da Universi-
dade e abria com a charamela. O sr. dr. Luiz Cabral de Moncada, que repre-
sentava o sr. dr. Paulo Moreira (leia-se Merêa), patrono do doutorando, seguia
à frente com os srs. drs. Carlos Moreira e Manuel Domingues de Andrade.
Após estes e o vice-reitor da Universidade, sr. dr. Maximino Correia, e o direc-
tor da Faculdade de Direito, sr. dr. José Beleza dos Santos, ia o sr. dr. Guilherme
Braga da Cruz. A borla doutoral era conduzida numa salva de prata por um
pagem. Os lentes ostentavam as respectivas insígnias e o secretário da Uni-
versidade, sr. dr. João de Almeida, vestindo o hábito talar, empunhava o seu bas-
tão de prata. O guarda-mór, com os contínuos, fechava o imponente cortejo, onde
a guarda de honra era feita pelos archeiros com os seus trajos de gala e condu-
zindo as respectivas alabardas. O cortejo entrou na Sala dos Capelos ao som de
uma marcha, assumindo depois a presidência o vice-reitor da Universidade, que
tinha à esquerda o director da Faculdade de Direito. Os professores tomaram
lugar nos cadeirais e o doutorando, com o seu padrinho, ficou na teia.”

No decorrer da efeméride, que foi litúrgica, de facto, conforme se vê, Braga
da Cruz tomou a palavra para agradecer aos seus professores os “ensinamentos
e atenções” que lhes ficara devendo e bem assim o ser novo doutor da Facul-
dade. Duas figuras quis nomear ad litteram, todavia, salientando-as entre as
demais: Paulo Merêa, seu mestre, e Sousa Gomes, seu avô. “Desejo exprimir
a minha particular gratidão ao Senhor Doutor Manuel Paulo Merêa por todas as
canseiras que teve na orientação dos meus trabalhos dentro do ramo de estudos
jurídicos a que me dediquei, pelos preciosos conselhos que sempre me dirigiu
e pela grande honra que me concedeu aceitando o pedido que lhe fiz de vir
apadrinhar-me neste acto. Finalmente, seja-me permitido recordar neste momento
a memória de meu avô materno, o Doutor Francisco José de Sousa Gomes,
professor que foi desta insigne Universidade, por quem a minha admiração é tão
grande como o desgôsto de não ter chegado a conhecê-lo. Permita Deus que o
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aprumo e dignidade com que ele soube enobrecer as suas insígnias doutorais este-
jam sempre presentes na minha memória” — consignou.

Formado à sombra das três instituições que então tutelavam a educação
em Portugal — Família, Igreja e Escola —, a cada uma delas havia ficado a dever
o jovem Braga da Cruz elementos decisivos para a construção da sua persona-
lidade. Eis algo que, tradicionalista como era, não ignorava nem pretendia
esquecer. Por isso o proclamava ali, publicamente, na Sala dos Actos Grandes
de Coimbra.

V. ASCENSÃO FUNCIONAL

Uma vez concluído o Doutoramento, Guilherme Braga da Cruz é contratado
como Primeiro Assistente da Faculdade de Direito, e a partir de tal marco a
sua carreira académico-profissional revela-se, a bem dizer, fulgurante. Acom-
panhemos alguns degraus de tal percurso qualitativo.

Em Janeiro de 1942 é-lhe distribuída a cadeira de Direito Romano, substi-
tuindo Cabral de Moncada na regência das aulas teóricas. Nessa mesma data,
debaixo da batuta de Merêa, passa a ministrar aulas práticas de História do
Direito Português. Em 1944-45 frequenta na Faculdade de Letras de Coimbra
diversas matérias científicas auxiliares da História: Filologia Portuguesa, Epigrafia,
Paleografia e Diplomática, Numismática e Esfragística. Em Dezembro de 1947
presta concurso para Professor Extraordinário, apresentando para o efeito, como
tese, o tomo II da dissertação sobre a Troncalidade (sub-título A exclusão suces-
sória dos Ascendentes) e submetendo-se a dois exames complementares: uma
prova escrita de comentário a um fragmento do Digesto (do jurisconsulto Sál-
vio Juliano) e uma lição oral sobre o tema A posse de ano e dia no Direito
Hispânico Medieval, lição essa cujo argumento se sorteara na véspera.

Em Junho de 1948, Braga da Cruz aparece nomeado Professor Agregado da
Faculdade mediante portaria do Ministério da tutela. Em Agosto do mesmo
ano ascende a Professor Catedrático, após concurso de provas públicas no qual
lhe tocou em sorte desenvolver o tema O direito de superfície no Direito Romano,
que igualmente publicou. Aprovado por unanimidade, fica a ocupar no colégio
dos doutores a vaga do Cons. Arthur Montenegro, antigo parlamentar e minis-
tro da Monarquia. O mesmo se verifica, aliás, com três outros docentes da
Casa: Afonso Queiró, Ferrer Correia e Eduardo Correia — todos eles providos
na mesma categoria e na mesma data.

Entre 1951 e 1955, para além das aulas de Direito Romano e História do
Direito Português — que tem necessariamente de ministrar, visto ser o único lente
da secção de Ciências Histórico-Jurídicas em exercício —, desempenha as fun-
ções de Professor Secretário da Faculdade. A partir de Abril de 1957 uma nova
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tarefa o espreita no horizonte: a de Professor Bibliotecário, responsável pela
manutenção e renovação dos ricos cabedais do Instituto Jurídico. Homem de
livros, bibliófilo, bibliólogo e bibliógrafo, amante e conhecedor das respectivas
edições, suportes, materiais, documentalista por paixão e vocação, neto de um
Livreiro-Editor, para mais, eis seguramente um mister que lhe apraz desempe-
nhar. Contudo, não se detém por muito tempo a exercê-lo. De facto, volvido
ano e meio, jubila-se Cabral de Moncada por limite de idade e Braga da Cruz
aparece de novo escolhido para o render, agora na direcção da Faculdade de
Direito. Se é certo que se não dispõe a fazê-lo sem antes haver dirigido ao
antigo mestre palavras dignas de antologia — modelo do género epistolar, con-
forme se afirmou —, certo é também que a escolha do seu nome para o governo
da Escola revela o prestígio de que desfruta já inter pares.

Como Director, Braga da Cruz adopta numerosas providências técnicas e
administrativas de que dão conta os relatórios que publicou. Prova do espírito
de independência com que serviu naquele posto é um requerimento que dirigiu
ao Ministro da tutela denunciando uma exacção fiscal de que se julgava vítima
e solicitando a exoneração do cargo. Encontra-se no Arquivo da Universidade
este pitoresco documento.

Debalde, no entanto. Nem tal pedido lhe é deferido, nem as altas instân-
cias do Governo e da Educação Nacional se resignam a dispensar os préstimos
de Guilherme Braga da Cruz. Antes, à medida que o tempo corre, avulta nos
meios académicos a auréola do seu nome. E por isso quando, em Maio de 1961,
o Ministro da Educação Lopes de Almeida o nomeia para o posto mais ele-
vado do cursus honorum universitatis — o de Reitor da Universidade de Coim-
bra —, tal nomeação não constitui surpresa para ninguém. Uma fonte coeva e
particularmente autorizada assim o revela. Trata-se, é bem de ver, de função que
Braga da Cruz nunca ambicionou, que o vincula a pesadas renúncias, que o
desvia da sua vocação natural de docente e investigador, mas que se vê moral-
mente obrigado a aceitar por devoção à Escola que sempre serviu.

Eloquentes são, a tal respeito, as palavras que proferiu no momento mesmo
em que tomava conta do novo mister. Falam por si sós: “Ao tomar posse do
cargo de reitor da Universidade de Coimbra, ascendo ao lugar mais honroso a
que um professor desta Casa pode aspirar; mas quero afirmar pùblicamente que
ascendo a um lugar que nunca ambicionei e que de bom grado recusaria se não
tivesse considerado a sua aceitação como um imperioso dever de ordem moral.
Quando entrei ao serviço da Universidade, há quase vinte anos, trazia comigo um
ambicioso sonho de juventude, que era o de me realizar na vida como profes-
sor universitário, dentro da minha exclusiva vocação de estudioso e investigador.
Tinha na minha frente o exemplo dum grande Mestre — dos maiores que esta
Universidade tem tido em todos os tempos e que se chama Paulo Merêa —, a
quem jurei ser fiel ao mesmo ideal que ele serviu a vida inteira. Não me pesa
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na consciência ter atraiçoado algum dia esse ideal, ou ter quebrado o juramento
feito ao meu Mestre, por amor dos meus interesses ou por amor sequer dos
interesses daqueles que amo mais do que a mim próprio. Mas a vida tem sido
pródiga em exigir de mim sacrifícios ao arrepio daquela vocação e daquele
ideal, em nome de deveres que sempre me são apontados como mais imperio-
sos e prementes. Hoje, ao tomar conta deste lugar — mais uma vez em nome
do dever, e só do dever —, obrigo-me a mim próprio ao maior sacrifício da minha
vida e faço violência sobre mim mesmo para mais uma vez me desviar do ideal
que tracei na minha juventude e que já não sei, na encruzilhada da vida em
que me encontro, se algum dia conseguirei realizar. Faço-o, porém, alegre-
mente, porque o serviço que se me pede é daqueles que valem bem a pena dum
sacrifício total, mormente num momento em que a Pátria a muitos irmãos nos-
sos exige um sacrifício bem maior, que é o de dar por ela a própria vida”.

Desempenhando o novo munus em circunstâncias particularmente difíceis
— pois teve de enfrentar a onda de agitação juvenil que rodeou o chamado “Dia
do Estudante”, fruto da oposição política ao Governo da época —, Braga da
Cruz colocou no mesmo qualidades de firmeza, prudência e doação ao que enten-
deu ser o bem-comum universitário. Por troco, recebeu dele espinhos, feridas, cica-
trizes. A despeito de breve (Junho de 1961 — Dezembro de 1962), o seu reitorado
revelou-se a vários títulos fecundo. E breve foi ele porque, solidário com a
saída do ministro que o nomeara e céptico quanto ao modo inábil como havia sido
conduzida a crise académica, veio a pedir a exoneração do cargo. Uma carta diri-
gida ao Presidente do Conselho Oliveira Salazar aponta com clareza os funda-
mentos de tal atitude. Conserva-se inédita entre os seus papéis.

Para além do lugar de Reitor de Coimbra, Braga da Cruz desempenharia
ainda funções de muito relevo e seria membro de numerosas instituições morais,
científicas e políticas. Arrolem-se telegraficamente as seguintes: a) Câmara
Corporativa, onde lavrou valiosos pareceres em torno das organizações circum-
-escolares, da assistência aos funcionários tuberculosos, da formação social e
corporativa, da reforma do Código Administrativo; b) Biblioteca Geral da Uni-
versidade, em cujo governo se salientou de maneira notável pela riqueza e qua-
lidade da sua gestão; c) Academia Portuguesa da História, em cujo elenco pene-
trou por iniciativa de Marcello Caetano; d) Junta Nacional da Educação, ao
serviço da qual redigiu, anos a fio, pareceres pedagógicos; e) Mocidade Portu-
guesa, de que foi inspector e director dos Serviços Universitários; f) Causa
Monárquica, a cujo conselho de Lugar-Tenência presidiu; g) Comissão Portuguesa
do Atlântico, de que foi membro efectivo a par de relevantes figuras da vida
nacional; h) Conselho de Nobreza, de que foi consultor jurídico; i) Instituto de
Coimbra, de que foi sócio e Vice-Presidente; j) Academia das Ciências de Lis-
boa, em cujos trabalhos colaborou com assiduidade; l) Fundação Rangel de
Sampaio, a que presidiu; m) Círculo de Estudos Sociais Vector, a cuja assem-
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bleia geral também presidiu; n) Academia Internacional da Cultura Portuguesa,
de que foi académico correspondente a partir de 1967.

Lá fora, no estrangeiro, fez Braga da Cruz parte de outras tantas agremiações
de prestígio, nomeadamente a Sociedade Internacional Francisco Suárez, a Société
Européenne de Culture, a Académie Internationale des Sciences Politiques, a Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, o Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo, a Académie de Législation de Toulouse, o Centro Europeu de Documen-
tação e Informação, o Comité International des Sciences Historiques, etc. Na
razão directa e imediata do impacto da doutrina que ia produzindo, a sua presença
avultou além-fronteiras a ponto de à mesma haverem aludido figuras de proa da cul-
tura jurídica internacional e de Braga da Cruz se ver galardoado, honoris causa, com
a borla de doutor de duas Universidades: São Paulo (Brasil) e Navarra (Espanha).
Diversos foram também os louvores, galardões e veneras que recebeu.

Mas eis que se observa aqui um fenómeno curioso. Acumulando, como
estamos a ver, cargos e funções, coleccionando títulos académicos e científicos
— ele que podia carregar com dignidade todas as honras, no dizer de Álvaro
d’Ors —, um posto existe que Guilherme Braga da Cruz não aceita desempenhar:
o de Ministro de Estado.

Chamado a Lisboa por Oliveira Salazar, em Agosto de 1954, logo após
a exoneração de Cavaleiro de Ferreira, para tomar conta da pasta da Justiça
— entende declinar o convite, preferindo indigitar para a mesma o nome de
Antunes Varela. Ou porque descrê do primado da política activa sobre a fun-
ção pedagógica, ou porque se lhe não afigura possível vigiar convenientemente
a educação dos numerosos filhos que tem, ou porque o critério de legitimidade
que perfilha é histórico-dinástico e não carismático, ou porque o Estado Novo,
a despeito de se rotular de corporativo, fora tardando em estruturar os denomi-
nados “corpos intermédios”, entes verdadeiramente representativos da sociedade
civil, na sua acepção: o certo é que o governo do País não pode contar com ele.

Homem independente, materialmente pobre e austero, espiritualmente livre,
reivindicando para si apenas um direito — o direito de cumprir o seu dever, inca-
paz de capitular no respectivo desempenho, assim se manterá Guilherme Braga
da Cruz pela vida fora, relutando sempre em aceitar cargos incompatíveis com
o munus universitário. Afinal, fora essa também a postura do seu mestre Paulo
Merêa, a quem procurou seguir na rota sinuosa da vida, tanto quanto esta adrede
lho permitiu.

VI. VISÃO GERAL DO DIREITO

Descrita que está, ainda que à vol de l’oiseau, a carreira académico-pro-
fissional de Guilherme Braga da Cruz, importa agora analisar dois outros aspectos
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relevantes, a saber: a concepção global que perfilhava da realidade jurídica, por
um lado; a obra literária e científica que construiu e nos legou, por outro. Mais
adiante, como fecho ou corolário do que antecede, far-se-á uma referência sumá-
ria aos sucessos ocorridos na derradeira fase da sua existência e que tanto con-
tribuíram para que esta, inglória e prematuramente, tivesse chegado ao seu
termo.

Homem de “vincada raiz católica” (M. J. de Almeida Costa), iluminado
desde muito novo pela fé — em 1937, com 21 anos acabados de completar,
escrevia ao seu colega de «república» César Pegado palavras bem ilustrativas a
tal respeito —, Braga da Cruz era adepto da corrente jusnaturalista clássica,
pré-racionalista ou cristã, herdeira do Mundo Antigo, da Escritura Sagrada, da
Patrística, do Tomismo e da Escola Luso-Espanhola do Direito Natural. Deste
modo, a sua visão da realidade jurídica seria a um só tempo, segundo supo-
mos, uma visão ontológica, metafísica, teleológica, axiológica, ordinalista, plu-
ralista, teocêntrica e integral.

Ontológica por procurar saber aquilo que o Direito é, por partir do estudo
do ser do Direito, da sua essência ou natureza, daquilo que o torna distinto das
outras realidades normativas.

Metafísica por, para além de procurar saber aquilo que o Direito é, inten-
tar discernir a sua causa última, a sua causa causarum, ou seja, a explicação do
fundamento do ser do Direito.

Teleológica por contemplar os fins que o Direito visa atingir: segurança
nas relações humanas, geradora de estabilidade, salvaguarda, permanência; paz
na vida social — paz essa que se não reduz a uma mera trégua ou ausência de
guerra, mas é concórdia, vivência de vida, fruto da harmonia reinante no seio da
comunidade.

Axiológica por contemplar os valores que dão sentido à regra imposta pelo
Direito, quais sejam eles a ordem e a justiça. Ordem ou disposição das coisas
para o seu fim natural; justiça ou atribuição a cada um daquilo que é seu, lhe
pertence ou lhe é devido — valor polar este, sem o qual o Direito deixa de ser
Direito para se converter em corrupção de si próprio.

Ordinalista por ver nessa mesma ordem, e não na força coactiva, um ele-
mento constitutivo do ser do Direito. O Direito é ordem, a ordem é intrínseca
ao Direito, enquanto a força da coercibilidade, sendo embora necessária para
garantir a sua eficácia exterior, reveste mero carácter adjutório e ancilar (veri-
tas non potestas facit legem).

Pluralista por considerar que o poder político estatal não cria ou produz
todo o Direito. Direito existe acima do Estado (direito divino e direito natural)
e fora dele (direito internacional, direito comunitário, direito canónico, v. g.), e
mesmo no seio do respectivo território Direito existe que é criado e aplicado pelos
corpos sociais organizados de nível intermédio. Assim, a estatalidade não é da
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essência do Direito, nem o Direito é tão só aquilo que o aparelho político cen-
tral determina.

Teocêntrica por fazer derivar a validade e legitimidade da regra humana posi-
tiva, em última análise, da sua conformação com uma ordem jurídica superior,
transcendente, supra-postiva — ordem essa criada por Deus, ser supremo e abso-
luto (Ipsum purum Esse) — que aquela mesma regra humana terá de procurar
reflectir como se fora espelho ou imagem fiel.

Enfim, visão integral do Direito, por pretender abarcá-lo nos seus mais
diversos aspectos ou manifestações e na totalidade dos seus elementos consti-
tutivos.

Sendo jusnaturalista à maneira clássica, Braga da Cruz rejeitava assim, ipso
facto, todas as visões reducionistas, exclusivistas ou desintegradoras do jurídico
— como sejam, nomeadamente, as perspectivas positivista, voluntarista, empi-
rista, utilitarista, relativista, coactivista, monista e outras, para o contemplar de
maneira abrangente e unitária.

Quer isto dizer que, conforme ensina Mário Bigotte Chorão nas suas bri-
lhantes lições de Introdução ao Direito e em diversos outros títulos de mérito,
Braga da Cruz se revelaria um jurista completo, talhado a corpo inteiro. E como
jurista que era, intentava servir, acima de tudo, o ius e o iustum.

VII. PRODUÇÃO LITERÁRIA E CIENTÍFICA

Seis foram os domínios em que a doutrina de Guilherme Braga da Cruz
melhor se plasmou ou concretizou. Deixando de lado, por ora, a sua actividade
como jurisconsulto, desenvolvida ao abrigo da milenar tradição do ius respon-
dendi — há notícia de ter elaborado doze pareceres jurídicos, pelo menos, quase
todos eles ainda inéditos — e sublinhando que muitas das páginas que escreveu
o foram fora do mundo do Direito, versá-los-emos pela ordem de abordagem
que segue: Direito Romano; História do Direito; Educação; Família; Trabalho;
Religião.

1. Direito Romano

Professor de Ius Romanum em Coimbra, sucessor de Cabral de Moncada na
matéria — temos entre mãos a cópia do Livro de Sumários que atesta tal trans-
missão de regência —, Braga da Cruz deu aulas ao 1.º e ao 6.º ano jurídicos
(curso complementar), tendo deixado lições que aparecem impressas, polico-
piadas ou mesmo dactilografadas. Conhecem-se pelo menos doze tiragens dife-
rentes de tais lições, as quais abarcam, quer o estudo histórico das instituições
políticas, da organização social e das fontes jurídicas de Roma, quer o estudo
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dogmático do respectivo direito privado nos seus núcleos fundamentais (obri-
gações, coisas, família e sucessões). Ao direito sucessório romano dedicou
ainda o Autor dois cursos especiais, ambos regidos fora de portas: o primeiro em
Angola e Moçambique, quando era Reitor de Coimbra; o segundo em São Paulo
(Brasil), quando foi eleito doutor honoris causa pela respectiva Universidade.

Afora lições de aula, publicou Braga da Cruz diversos trabalhos de divul-
gação romanística — O «Jurisconsultus» Romano, Afinidade — Subsistência
do vínculo após a dissolução do Casamento, O direito de superfície no Direito
Romano, Os pactos sucessórios na história do Direito Português; teceu glosas
bibliográficas à obra de autores estrangeiros — J. Arias Ramos, Ursicino Alva-
rez Suárez, Álvaro d´Ors, Robert Broughton/Marcia Patterson; e coube-lhe inter-
vir em júris de doutoramento e concurso que envolveram ou contemplaram
matéria romanística.

Contudo, importa introduzir aqui um esclarecimento: tendo sido embora
regente da cadeira de Direito Romano durante década e meia (“História das
Instituições do Direito Romano” entre 1942 e 1945 e “História do Direito
Romano” entre 1945 e 1958 e novamente entre 1962 e 1963), Braga da Cruz
nunca se considerou um romanista. Nem o foi, de facto. Não porque o Direito
Romano constituísse o ramo mais árduo e dilemático da ciência jurídica — ele
próprio o admitiu em 1948 —, mas porque a sua vocação intelectual o empur-
rava irresistivelmente para os domínios da História do Direito. Possuía largos
conhecimentos na matéria, acompanhava de perto a doutrina que se publicava
além-fronteiras, correspondia-se epistolarmente com algumas das grandes cabe-
ças da romanística europeia, mas nunca se revelou um investigador de arquivo
preocupado em fazer progredir o saber científico do Direito Romano. “Embora
esteja encarregado da regência da cadeira de direito romano na Universidade
de Coimbra, (o autor) não se considera nem tem pretensões a ser um roma-
nista, pois de há muito tem limitado a sua atenção aos estudos de história do
direito português” — advertia já em 1947, no citado texto O «Jurisconsultus»
Romano.

Ora, não sendo ele próprio romanista e estando a disciplina acéfala em
Coimbra no plano da investigação, Braga da Cruz teve de procurar um discípulo
à altura de o ser; discípulo esse que acabou afinal por descobrir na pessoa do seu
antigo aluno Sebastião Cruz. Deve-se-lhe efectivamente, a par de Paulo Merêa,
o mérito de ter chamado a Coimbra para dar aulas de Direito Romano o grande
professor espanhol Álvaro d’Ors e assim estimular o aparecimento de vocações
intelectuais em tal terreno. Correspondência dirigida a este último e actual-
mente arquivada em Carballedo (Pontevedra), permite concluí-lo sem margem para
dúvidas.

Transcreva-se, a respeito, uma carta de Braga da Cruz a Álvaro d’Ors
datada de 26 de Novembro de 1946. Reza assim: “Meu querido Amigo: Devo
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resposta a uma carta sua desde Julho e devo-lhe, além disso, os meus sinceros
agradecimentos pelo seu “programa” deste ano, que tanto gostei de ler. Apesar
disso, ando tão sobrecarregado de trabalho que não lhe escreveria antes das
férias do Natal se não fosse o ter recebido do Dr. Merêa uma espécie de “encargo
oficial” de o fazer em nome dele. Esta carta devia, na verdade, ser escrita pelo
Dr. Merêa, pois o assunto que nela pretendo versar, embora nos interesse aos dois,
tem constituído para ele, há mais tempo do que para mim, uma espécie de
“sonho doirado”. Como o seu estado de saúde não lhe permite, porém, escre-
ver neste momento, encarregou-me a mim de o fazer. De que se trata? Nada
mais nada menos do que tentarmos lançar à terra a semente que possa germinar
e produzir, dentro de alguns anos, o desejado fruto: um romanista português.
Lembrou-se o Dr. Merêa de organizar as coisas da seguinte maneira: o Prof.
Álvaro d’Ors viria a Coimbra, durante dois ou três meses (ou mais, se julgasse
necessário) fazer um pequeno curso de investigação romanística, para um número
muito restrito de alunos: uns 5 ou 6, de entre os mais distintos dos vários anos
da nossa Faculdade, isto é, aqueles a respeito de quem há, desde já, uma vaga
esperança de que ascendam ao professorado. O curso, sem ter um carácter
absorvente, que pudesse prejudicar os rapazes na preparação dos seus exames,
teria sobretudo esta finalidade: mostrar como se investiga, em direito romano; agu-
çar o apetite, a curiosidade, pelos problemas romanísticos, mostrando que a
ciência do direito romano é afinal um campo interessantíssimo para a especia-
lização dum jurista. Seria um curso feito em família, numa das salas do Insti-
tuto Jurídico, no género dos que se fazem nos seminários de Universidades
estrangeiras. Desta maneira, poderia surgir, no espírito dum desses alunos, a ideia
de se fazer romanista. Acabada a licenciatura, mandá-lo-íamos então para Com-
postela, aprender consigo e completar a formação aqui iniciada. Como vê, a ideia
é agradável e teria para nós, além do mais, a vantagem de possuirmos, durante
uns tempos, a satisfação do seu convívio connosco, aqui em Coimbra. Duas difi-
culdades surgem, para a execução deste plano: a primeira é a de o meu querido
Amigo estar disposto a aturar-nos e a aceitar o convite; a segunda é a dificul-
dade burocrática de arranjar a “verba” para lhe pagar convenientemente a sua des-
locação e estadia entre nós. Esta segunda fàcilmente será removida, por inter-
médio do Instituto para a Alta Cultura. Não encetamos, no entanto, diligências
nesse sentido, sem sabermos da probabilidade que teremos de remover a primeira.
Estará o meu querido Amigo disposto a vir até nós, para este efeito, ainda neste
ano lectivo, aí por volta de fins de Janeiro ou começos de Fevereiro?”

Temos pois que se deve a Guilherme Braga da Cruz — a par de Merêa —
a iniciativa de ter atraído à Lusa Atenas Álvaro d’Ors para reger cursos de
jurisprudência romana, proporcionando deste modo o contacto entre o mestre espa-
nhol e Sebastião Cruz, futuro romanista português, o qual veio a ocorrer em
1948. Mas deve-se-lhe ainda mais: deve-se-lhe o condão de ter sabido ampa-
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rar desde o início os passos deste último, seja estimulando o seu interesse pela
investigação, seja viabilizando a respectiva estadia nos melhores centros europeus
da especialidade — Compostela, Munique, Roma —, seja mantendo com o
mesmo, durante anos, correspondência activa e empenhada. Deve-se-lhe, enfim,
o mérito de ter sabido apreciar devidamente, em provas académicas, a tese sub-
metida por Sebastião Cruz a exame de Doutoramento.

Investigador e expositor de Direito Romano a tempo inteiro, autor de lições
que permanecem clássicas em matéria de introdução e fontes jurídicas roma-
nas, defensor irredutível do valor e utilidade do estudo romanístico na formação
do jurista, Sebastião Cruz, uma vez doutorado, reatava uma tradição de anti-
quíssima linhagem cultural para constituir escola que não mais deixou de pro-
duzir em Coimbra frutos e flores.

Encontra-se esta escola representada nos nossos dias por António dos San-
tos Justo, seu discípulo, seguramente o único romanista português de cotação inter-
nacional.

2. História do Direito

Não cabe nos limites desta intervenção desenvolver aquela que seria sem
dúvida a sua rubrica mais importante, qual seja a do contributo de Guilherme
Braga da Cruz para a ciência da história do Direito.

Autor de vasta gama de trabalhos em tal domínio, senhor de grande capa-
cidade de investigação heurística e de crítica interna e externa de fontes, deten-
tor de bastos conhecimentos no plano das ciências auxiliares da História, fre-
quentador de incunábulos e obras jurídicas da Era Moderna — Humanismo,
Barroco, Iluminismo —, Braga da Cruz foi bem o herdeiro e legatário de Paulo
Merêa, tendo mesmo tocado assuntos que o mestre não aflorou.

Relevantes para o conhecimento do direito visigótico, do direito medieval
e do denominado “direito romano vulgar” são v. g. os títulos O direito de Tron-
calidade e o regime jurídico do Património Familiar (2 tomos), A sucessão
legítima no Código Euriciano, Direito Romano Vulgar Ocidental, Algumas con-
siderações sobre a «Perfiliatio», A obra de S. Martinho de Dume e a Legisla-
ção Visigótica, A posse de ano e dia no Direito Hispânico Medieval, Os estu-
dos medievais na Academia Portuguesa da História, e bem assim as recensões
bibliográficas que teceu à doutrina de Paulo Merêa, Josemaría Escrivá e Laureano
López Rodó.

Fundamentais para a compreensão do passado jurídico português são, em con-
trapartida, os estudos Formação histórica do moderno Direito Privado Português
e Brasileiro, Coimbra e José Bonifácio de Andrada e Silva, No centenário da
morte de Manuel António Coelho da Rocha, Os pactos sucessórios na história
do Direito Português, La formation du Droit Civil portugais moderne et le Code
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Napoléon, etc. De entre quantos Braga da Cruz deu a lume neste sector, refe-
rência especial merecem todavia três outros títulos — julgamos nós —, qualquer
deles suficiente, por si só, para o impor e à Escola que o diplomou. Referimo-
-nos a O movimento abolicionista e a abolição da Pena de Morte em Portugal,
A Revista de Legislação e de Jurisprudência — Esboço da sua História e a
O direito subsidiário na história do Direito Português.

O primeiro deles, objecto de comunicação apresentada ao colóquio inter-
nacional comemorativo da revogação da pena capital no nosso País — coló-
quio esse cujo preparo quis chamar a si, juntamente com Eduardo Correia e
Afonso Queiró —, passa à fieira o numeroso catálogo de delitos que as Orde-
nações do Reino colocavam debaixo da alçada da pena mor, analisa o impacto
produzido em toda a Europa culta pela obra do Marquês de Beccaria e des-
creve o triunfo em Portugal das doutrinas humanitaristas, de que a Carta de Lei
de 1867 constituiu fruto acabado.

O segundo estudo reveste proporções monumentais: obra de grande enver-
gadura, fornece um quadro opulento da vida académica, política e jurídica dos
séculos XIX e XX, fazendo-se acompanhar de glosas contextuais cuja riqueza
informativa torna indispensáveis. Ponto de partida para investigações ulteriores
— de que é justo realçar, pela sua qualidade, a que foi levada a cabo em 1997
por Luís Bigotte Chorão —, perfila-se como ferramenta obrigatória para quan-
tos queiram conhecer os caboucos da cultura portuguesa contemporânea.

Quanto a O direito subsidiário na história do Direito Português, objecto
de palestra proferida em Madrid na Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación, tratar-se-á porventura do mais acabado trabalho do nosso historiador:
estudo “decisivo”, “nuclear”, reputam-no os especialistas, que dele se vêem ser-
vindo com abundância, tanto entre nós como no estrangeiro. Partindo da aná-
lise da importância do direito supletório no campo da história jurídica, Braga da
Cruz contempla as grandes fontes documentais que tiveram aplicação em Por-
tugal — desde as leis da Monarquia Leonesa aos Estatutos Pombalinos da Uni-
versidade, passando pelo Código de Justiniano, pelas Decretais de Gregório IX,
pelas Partidas de Afonso X, pelas Ordenações do Reino, pelo célebre Diploma
de 18 de Agosto de 1769 —, chama à colação a doutrina dos jurisconsultos
que as manejaram, entre tratadistas, praxistas e comentaristas, e ainda se detém
v. g. no estudo do imbróglio tipográfico das Ordenações Manuelinas. Concebido,
sistematizado e até mesmo redigido more geometrico, tal trabalho configura sín-
tese dificilmente superável no que respeita ao tema que versou.

Para além destes títulos, relevantes são ainda as páginas que Guilherme
Braga da Cruz quis dedicar a figuras de proa da nossa cultura e da nossa his-
tória: Diogo Lopes Rebelo, Heitor Pinto, Marquês de Marialva, António Caetano
do Amaral, José Bonifácio, Coelho da Rocha, Gama Barros, Francisco Rodrigues,
Carlos da Silva Tarouca, Paulo Merêa, Cabral de Moncada, Manuel de Andrade,
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Mário de Figueiredo, Oliveira Salazar, Armando Cortesão, Artur Moreira de
Sá, Eduardo Correia — contam-se entre elas, em rol aliás não exaustivo. Sendo
ainda de referir, dentro desta temática, a iniciativa que lhe coube de promover
a tradução do Latim das obras de Pascoal de Melo Freire, vulto grande do Ilu-
minismo português; a encomenda que se lhe ficou a dever do elogio do Visconde
de Seabra, autor do projecto do Código Civil de 1867; e, last but not least, a
arguição universitária da tese de Doutoramento de Ruy de Albuquerque, cate-
drático da Faculdade de Direito de Lisboa.

Lançando mão de um método expositivo que o levava a desenvolver em miú-
das notas de rodapé — críticas, explicativas e de referência — o texto principal
que ia construindo, raro não é encontrar nos estudos de Guilherme Braga da
Cruz um aparato erudito verdadeiramente assombroso. Com uma ressalva, con-
tudo: nunca o Autor consentiu que tais notas, ancilares por natureza, pusessem
em risco a harmonia do texto glosado ou comprometessem a sua fluência e uni-
dade essenciais. Ora isto só um escritor de alto nível técnico, lógica e concep-
tualmente coerente, o consegue obter; só um «lavrador da palavra» o logra rea-
lizar. Eis um dom que desde muito cedo bafejou os textos jurídicos de Guilherme
Braga da Cruz.

Pelo que se refere a lições universitárias de História do Direito, são conhe-
cidos nove exemplares diferentes de tal modelo de literatura pedagógica, todos
eles sob forma ciclostilada ou dactilografada. Natural é, no entanto, que possam
aparecer outros mais em bibliotecas da especialidade.

Finalmente, e decerto por ter sabido cultivar a História com aquele grau de
rigor que a um investigador se impõe — e não para arreliar os mortos, à maneira
de Voltaire —, Guilherme Braga da Cruz teve ainda oportunidade de prestar
ao país um alto serviço patriótico: o de defender contenciosamente os direitos de
Portugal na demanda instaurada contra a União Indiana perante o Tribunal de Jus-
tiça da Haia a propósito de Damão e dos enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli.
Intervindo no pleito pessoal e directamente, seja em forma de parecer, seja em
réplica escrita, seja em alegações orais proferidas na barra do pretório, Braga da
Cruz escavou e construiu para o efeito cinco peças forenses, pelo menos, nem
todas elas publicadas ainda. Analisar centenas de documentos luso-indianos do
lapso que medeia entre 1739 e 1818 (Período Mahratta), enquadrá-los no plano
da história jurídica e do direito internacional público e filtrá-los à luz da diplo-
macia, dos usos e costumes locais e dos princípios gerais do Direito, eis a tarefa
que lhe tocou em sorte. Eis a tarefa que logrou realizar a contento. A prová-lo
está o imponente jantar de homenagem que em Maio de 1960 lhe foi oferecido
pela “Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra”, ao qual se associaram cen-
tenas de pessoas.

No mais, refira-se, como corolário do que antecede, algo que não pode
nem deve ser aqui omitido: a alegria que Braga da Cruz teve de encontrar pelos
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caminhos da vida um discípulo por quem nutriu verdadeiro afecto e cujos méri-
tos intelectuais várias vezes enalteceu — Mário Júlio de Almeida Costa. Mere-
cerá a pena reproduzir neste contexto algumas palavras que lhe dirigiu aquando
da apreciação da respectiva tese de concurso para Professor Extraordinário, cor-
ria o ano de 1961, até porque não viram até à data a luz do prelo. Dizem
assim: “Senhor Doutor Mário Júlio de Almeida Costa: Completam-se hoje jus-
tamente dez anos que V. Ex.ª prestou as suas provas de exame do Curso Com-
plementar de Ciências Jurídicas, depois dum curso universitário que foi uma
afirmação progressiva das suas altas qualidades de inteligência e dedicação ao
estudo. Não lhe cause espanto que eu tenha retido tão fàcilmente na memória
essa data, pois se ela deve ter marcado, para si, um momento decisivo da sua vida,
não teve menor relevo na minha própria vida familiar e profissional: nesse dia
veio ao mundo o último dos meus filhos; e, nesse dia também, por feliz coin-
cidência, tive a certeza de poder contar, para o acesso ao professorado, com o
primeiro dos meus discípulos. A dissertação que o Senhor Doutor Almeida
Costa então perante mim defendeu — e a que eu atribuí, sem hesitações, a clas-
sificação de 18 valores — não me deixou, na verdade, quaisquer dúvidas sobre
o raro e equilibrado conjunto de qualidades do meu jovem discípulo para a
investigação histórico-jurídica. Essa certeza veio depois corroborá-la a sua dis-
sertação de doutoramento, nesta mesma Sala defendida em 1957, e vários tra-
balhos monográficos publicados no Boletim da nossa Faculdade; e hoje, volvi-
dos dez anos, encontra a sua confirmação definitiva na excelente tese de concurso
que temos presente, sobre as Raízes do censo consignativo, com o subtítulo
Para a história do crédito medieval português. “Confirmação definitiva”, acabo
de dizer, sem receio de que as palavras me comprometam, pois o livro do
Senhor Doutor Almeida Costa que me cumpre apreciar é verdadeiramente um tra-
balho-modelo no domínio da investigação histórico-jurídica. Não é, com efeito,
um mero trabalho de candidatura ao professorado, mas o trabalho dum profes-
sor consagrado. E só lhe não chamo “trabalho de mestre” — apesar de reconhecer
que verdadeiramente o é — porque essa qualificação não é fácil que possa
alguma vez ser dada a qualquer trabalho, numa Escola e numa disciplina onde
Mestre foi um dia Paulo Merêa”.

Herdeiro da escola histórico-jurídica coimbrã, caberia a Almeida Costa, por
seu turno, prestar ao mestre que o havia formado o tributo que lhe devia, nunca
deixando de o fazer, seja em vida, seja post mortem. Mais ainda, porém: elo da
dinastia de juristas irmanada no culto do mesmo ideal, soube conferir-lhe con-
tinuidade na senda do tempo ao transpor o ónus de tal herança para a pessoa do
seu discípulo Rui de Figueiredo Marcos, jovem e talentoso docente da Faculdade
de Direito de Coimbra.

Eis a prova visível de que o trabalho de Braga da Cruz não foi figueira esté-
ril, nem o plantio que um dia realizou se fez em vão.
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3. Educação

Educador na plena acepção do termo, formador de gerações universitárias,
Guilherme Braga da Cruz dedicou à problemática da juventude e do meio juve-
nil como fenómeno sociológico larguíssima atenção. Fê-lo quer no plano teó-
rico quer prático, pois tão logo começou a dar aulas foi convidado para exercer
funções directivas na Mocidade Portuguesa, organismo ao qual competia então
boa parte da acção formativa da juventude escolar. Vários pelouros desempe-
nhou no seio do mesmo entre 1942 e 1951: Sub-Inspector, Inspector, Director
dos Serviços Universitários e Director do Centro Universitário de Coimbra da
Mocidade Portuguesa. Remontam a este período, para além de numerosas ini-
ciativas de carácter sócio-político, cultural e desportivo que promoveu ou acom-
panhou, alguns textos de intervenção que foi publicando.

Anos mais tarde, teria Braga da Cruz oportunidade de patentear conhecimento
minucioso da realidade juvenil em estudos de doutrina detalhados, profundos, a
exemplo do parecer que em 1957 elaborou, na qualidade de procurador à Câmara
Corporativa, em torno das organizações circum-escolares. Nesta peça revela o
Autor, com efeito, a tarimba que lhe ficara do convívio directo com a juventude
— o qual as aulas iam quotidianamente prolongando, de resto — na análise
cuidadosa que faz de aspectos da vida dos estudantes universitários como sejam
os do respectivo alojamento, saúde, assistência, educação física, formação cul-
tural, alimentação, escolha da carreira e até mesmo reprovação escolar — vulgo
«chumbo» — que não hesita em apelidar estilisticamente de “tragédia”, profes-
sor rigoroso mas justo que sempre quis ser.

Segundo a óptica de Braga da Cruz, a causa da educação da juventude por-
tuguesa, nos seus diversos planos ou desdobramentos — físico, cívico, político,
intelectual, moral, espiritual — era daquelas que mereciam um “sacrifício total”,
pelo que teria de ficar a cargo não de uma mas de três «sociedades» distintas e
complementares entre si: a Família, a Igreja e o Estado. A Família, comunidade
originária, mónada da vida colectiva, teria prioridade sobre as demais mercê de
um postulado de ordem natural. A Igreja, para quantos fossem cristãos bapti-
zados — e era-o a maioria da população portuguesa à época em que escrevia —,
gozaria do direito de educar os seus fiéis mercê de um postulado de ordem
sobrenatural, sendo-lhe lícito, para tanto, fundar escolas confessionais em todos
os graus de ensino. Quanto ao Estado, a respectiva tarefa havia de desenvolver-
se em duas vertentes: a) promovendo e amparando, mesmo financeiramente, a
acção educativa da Família e da Igreja; b) colmatando supletivamente as lacunas
deixadas na matéria por estas instituições, seja em virtude de deficiência de
meios, seja por falta de capacidade ou vocação para as realizar. Nesta ordem de
ideias, uma ilação se havia de pôr: ao Estado não seria lícito absorver o ensino
particular e livre, aos governos cominar coactivamente programas de modelo-único
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ou deixar de reconhecer títulos académicos conferidos por estabelecimentos não
públicos, às escolas laicas tutelar as confessionais. Liberdade activa de apren-
der e de ensinar, repúdio da estrutura macrocéfala do ensino público, eis o que
Braga da Cruz advogava naqueles dias invocando o magistério papal e eclesial
(de Pio IX, Leão XIII, S. Pio X, Bento XV, Pio XI), com destaque para a encí-
clica Divini Illius Magistri. Textos como Direitos e deveres do Estado na Edu-
cação, Problemas de Educação — Direitos da Família, da Igreja e do Estado
e A propósito da Educação, além de outros, são disso bem ilustrativos.

Pelo que toca propriamente à Universidade, e em particular à Universidade
de Coimbra, fez dela Guilherme Braga da Cruz, sem dúvida, “um pedaço do seu
próprio ser e da sua própria vida”, uma fagulha marcante, saliente, do seu espí-
rito. Mestre paradigmático, formador de relevo, docente por aptidão e vocação,
numerosos são os depoimentos de colegas e antigos alunos que colocam em evi-
dência tal perfil magistral. “Recordo com saudade a forma modelar como eram
conduzidos os seus interrogatórios nos exames finais” — escreve nomeadamente
Antunes Varela, seu companheiro de júri ao longo de vários anos: “A contingência
inevitável destas provas de apuramento era sensìvelmente atenuada, não só pelo
natural à-vontade existente nas relações entre mestre e alunos, como pelo cuidado
metódico com que o examinador percorria inteligentemente os vários capítulos da
matéria preleccionada”. E prossegue: “Mas o Dr. Braga da Cruz não se conten-
tava, na apreciação do aluno, com o resultado dessa prova final metòdicamente
orientada. Todos os anos, no começo do período dos exames, organizava com uma
paciência beneditina uma pauta dos alunos que lhe incumbia examinar e na qual
figuravam, não só as notas das provas escritas que cada um prestara e as infor-
mações das chamadas orais a que se sujeitara durante o ano lectivo, como todas
as notas e informações que em anos anteriores obtivera nas diferentes disciplinas.
Esta sede de justiça — tão expressivamente documentada neste pequeno aponta-
mento — apaga muitas vezes no coração dos indivíduos outras virtudes essenciais
ou não deixa que o seu espírito se renda ao supremo encanto de outros valores.
Há homens que, sendo estruturalmente justos, são todavia insensíveis a um sor-
riso de criança, a uma lágrima de mãe, à graça da ave que risca o azul do céu,
à sinfonia do crepúsculo que cai mansamente sobre a linha distante do horizonte.
No temperamento do Dr. Braga da Cruz nunca o sentimento vivo da justiça con-
seguiu ensombrar a natural e extrema bondade do seu coração. Será mesmo
difícil encontrar personalidade na qual se casem, em grau tão elevado, essas duas
virtudes fundamentais, pelas quais se mede o carácter do homem e melhor se
define o princípio evangélico do amor ao próximo.” … “Braga da Cruz é na
escola — como prelector, como examinador ou como investigador — um mes-
tre modelar, dos mais completos que têm passado pelo velho claustro universitário”.

Juízos diversos mas substancialmente análogos ao que acaba de ser recor-
tado são os de personalidades como Eduardo Correia, Almeida Costa, Aguiar-
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-Branco, João Bigotte Chorão, Vasco Xavier, Castanheira Neves, Barbosa de
Melo, Lucas Pires, Cardoso da Costa, Malça Correia, Mário Raposo, J. J. Pizarro
Beleza, Américo Santos, Mário Bigotte Chorão, Maria de Fátima Malça, Pereira
Antunes, Ernesto de Moura Coutinho — como que a perfazer a linha recta e con-
fluente de uma autêntica communis opinio.

Qual era porém, de meritis, a concepção de Universidade de Braga da
Cruz? Que papel lhe assinalou na estrutura orgânica da vida cultural do país?

Após haver estudado, ex professo, a origem e a evolução da corporação uni-
versitária através dos séculos — o que fez em trabalho de largo impacto doutri-
nal —, Guilherme Braga da Cruz considerava serem três, nos dias de hoje, os fins
ou objectivos a atingir pela Universidade; a saber: 1.º formação humanística dos
seus diplomados, de modo a poderem comungar dos valores fundamentais da
cultura que os envolve; 2.º preparação técnico-especializada dos mesmos para a
vida profissional; 3.º desenvolvimento da ciência e da investigação de nível supe-
rior. Da maneira como conseguisse ela congregar harmonicamente tais fins
dependeria a criação do escol ou da elite mental do país e, por conseguinte, o êxito
ou o fracasso da missão da Universidade. “A Universidade será tanto mais «uni-
versitária» quanto mais equilibradamente souber e puder preencher cada um dos
seus fins sem prejuízo dos demais” — escrevia em 1962, quando era Reitor de
Coimbra. “É intuitivo que uma universidade exclusivamente cultural, exclusi-
vamente técnica ou exclusivamente científica seria uma aberração, pois não che-
garia a ser uma universidade. Seria um centro cultural, no primeiro caso; uma
escola superior técnica, no segundo; um instituto de investigação científica, no ter-
ceiro; mas, em nenhum dos casos, uma verdadeira universidade, pois a palavra
«universidade», qualquer que seja o sentido em que se tome, significa sempre «con-
junto», «corpo unitário de elementos distintos», nas pessoas que a integram (uni-
versitas magistrorum, universitas scholarium, universitas magistrorum et scho-
larium), nas ciências que nela se cultivam (universitas scientiarum), nas instituições
parcelares que a compõem (universitas facultatum) e, portanto, também, nos fins
que se propõe. Mas, se assim é, deveremos entender, pelo que concretamente res-
peita ao preenchimento dos seus fins, que a Universidade merecerá tanto mais essa
designação quanto mais os respeitar e os preencher no seu conjunto, e que estará
tanto mais deslocada da sua verdadeira missão quanto mais desprezar algum
deles para só se dedicar aos restantes.” … “A Universidade carece, pois, para bem
preencher qualquer dos seus fins, de não menosprezar os demais”.

Sucede todavia — e importa recordá-lo hoje pois muitos o esqueceram
já — que tal modelo ou visão de Universidade, a um só tempo cultural, técnica
e científica, “corpo unitário de elementos distintos”, se encontrava então em
crise ou mesmo ameaçado de morte. Era Ministro da Educação Nacional desde
o início da década de 70 o Prof. José Veiga Simão, jovem Catedrático da Facul-
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dade de Ciências de Coimbra, o qual, pretendendo revolver a partir dos alicer-
ces o sistema educativo em vigor, se propunha introduzir no ensino, reformas,
ou benfeitorias — consoante o ponto de vista que se adopte — tendentes a pri-
vilegiar o elemento técnico-profissional sobre os demais, bem como a franquear
o acesso ao ensino superior a candidatos destituídos de preparação cultural de
base, preparação essa que só disciplinas de índole propedêutica, formativa ou espe-
culativa poderiam facultar.

Membro da Junta Nacional da Educação, Braga da Cruz opõe-se abertamente
ao projecto ministerial, que reputa demagógico, incoerente e “servilmente copiado
do estrangeiro”; relata na mesma Junta pareceres que o fulminam na generali-
dade; e sustenta com os metodólogos do Ministério da tutela um verdadeiro
braço de ferro que extravasa para a praça pública.

Sugestiva a tal respeito é uma carta que em 1971 dirigiu a João Pedro Mil-
ler Guerra, arauto da reforma em apreço, na qual aponta um após outro os moti-
vos e fundamentos da sua discordância: “Queremos ardentemente uma reforma
e sabemos que reforma queremos” — escrevia ali — “mas, a esta, dizemos
convicta e reflectidamente «não»; e dizemo-lo em nome do nosso amor à Uni-
versidade e em nome do que de mais sagrado está em causa, que é a formação
das próximas gerações de diplomados e, através delas, o futuro do próprio País”.
“Lamentamos que se proclame como «a maior reforma da nossa história» aquilo
que, além de não ter sequer originalidade — pois é servilmente copiado, sem ter
em conta a realidade do caso português —, representa o maior atentado de todos
os tempos contra a instituição que servimos e contra os valores imperecíveis
que lhe cumpre defender: uma reforma que se traduz, no plano pedagógico, na
“secundarização” do ensino superior e, no plano institucional, numa “sovietiza-
ção” da Universidade. Queremos, de toda a nossa alma, uma reforma; mas
uma reforma que não menospreze o postulado-base da missão formativa da Uni-
versidade; que não meta no ensino superior o cavalo de Tróia do ensino poli-
técnico — mas antes o estruture devidamente, e com toda a amplitude, como
ensino médio, capaz de aliviar a Universidade do pior cancro que hoje a mina,
que é a frequência pletórica de ineptos; que crie novas Faculdades no campo das
Letras e das Ciências, por desdobramento das existentes, em vez de as fragmen-
tar em departamentos, com prejuízo da sua unidade e do seu papel formativo; que
tenha em conta que a Universidade não pode deixar de ser uma via de aristo-
cratização (no são sentido da palavra), embora democràticamente acessível a
todos os que tenham capacidade para a frequentar; que dê à Universidade a
autonomia que todos desejamos — mas uma autonomia que a prestigie e sal-
vaguarde a sua unidade e não seja a fonte da sua auto-destruição, etc.”

Simplesmente, na sua persistência política, o Ministro Veiga Simão não
desarma. Por um lado, procura congregar a seu favor o apoio da opinião pública
e dos orgãos de comunicação social; por outro lado intenta subornar Braga da
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Cruz, praticando um ilícito de corrupção activa no exercício de função pública
— ilícito esse que nunca chegaria ao conhecimento dos tribunais; enfim, resolve
converter em diploma legal, sponte sua, o projecto educativo que havia delineado.
Poucas horas depois da publicação do diploma em apreço abandonava o nosso
Autor o seu posto na Junta Nacional da Educação, pondo termo a uma activi-
dade consultiva de quase década e meia.

Advirta-se, entretanto, que tal atitude o não inibiu de compendiar em volume
as razões que a seu ver lhe assistiam. Nem tão pouco o impediu de sair à esta-
cada em defesa da importância do Latim como cadeira de acesso às Faculdades
de Direito, que o mesmo Ministro também proscrevera. São dignas de leitura,
a tal propósito, as palavras que deixou exaradas num rumoroso “Colóquio sobre
o Ensino do Latim” reunido em Coimbra, corria o ano de 1973.

Faltará referir, para complemento do que antecede, que no que respeita à Uni-
versidade de Coimbra em geral e à respectiva Faculdade de Direito em particular
— de que era Professor e fora Reitor —, procurou Braga da Cruz defendê-las
nos seus velhos e legendários pergaminhos, sempre que de algum modo os repu-
tou ameaçados.

Assim, defendeu a Universidade de Coimbra na querela que travou com a
de Lisboa envolvendo a figura do reitor Marcello Caetano — querela essa de que
resultaram mágoas e cicatrizes que só o tempo desfez.

Defendeu a Universidade de Coimbra na pessoa dos Doutores Mário Silva,
Luís de Albuquerque, Joaquim Ferreira Gomes e Orlando de Carvalho, preteri-
dos por motivos políticos ou de outra índole, contrário que sempre foi ao afas-
tamento de professores por razões alheias ao foro intelectual.

Defendeu-a na pessoa dos Assistentes António Hespanha, Vital Moreira,
Leite de Campos e Lucas Pires, para os quais obteve adiamento da prestação do
serviço militar obrigatório, logrando assim que o corpo docente da Faculdade de
Direito se mantivesse recrutado pelo mérito; — do mesmo modo que conse-
guia remover os obstáculos colocados à contratação do Assistente Aníbal Almeida.

Mas não só: defendeu também os alunos, em plena Câmara Corporativa,
aquando do debate em torno do Decreto-Lei n.º 40.900 de Dezembro de 1956,
ao proclamar o princípio da liberdade associativa como norma reguladora básica
das organizações circum-escolares.

Defendeu os mesmos alunos na Junta Nacional da Educação no momento
em que se discutiu poderem ou não as Universidades passar diplomas técnico-
-científicos a estudantes portadores de registo criminal activo, ou seja, já con-
denados pela prática de delito de foro político ou comum.

E voltou a defendê-los, no seio do mesmo orgão, quando se colocou a
questão de saber se os estudantes reprovados deveriam prescrever e abandonar
a escola que frequentavam face ao advento do novo regime de exames por dis-
ciplinas, que viera substituir os exames por grupos de cadeiras.
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Em suma: Guilherme Braga da Cruz procurou defender à outrance a visão
ou modelo de Universidade que perfilhou. E não raro andou só, ou muito pouco
acompanhado, em tal apologia.

4. Família

Área predilecta da actividade intelectual do nosso historiador foi também a
da Família e sua disciplina jurídica, bem como a do direito sucessório, a ela estrei-
tamente vinculada.

São disso reflexo muitos e variados textos que deu a público, quase todos
já aqui nomeados: desde as Lições colhidas ao Prof. Pires de Lima no 4.º ano
jurídico, desde o trabalho sobre a Perfiliatio, tese de licenciatura em Direito, desde
a dissertação de doutoramento e concurso sobre a Troncalidade, até aos estudos,
palestras e comunicações que produziu em torno do Património Familiar, da
sucessão no Direito Grego, no Direito Romano e no Código de Eurico, dos
pactos sucessórios na história do Direito Português, do papel da família na Edu-
cação, do Matrimónio como contrato e como sacramento, etc.

No modo de ver de Braga da Cruz, constituía a Família uma “comunidade
originária e ética, base natural da sociedade, âmbito de geração e acolhimento
da vida humana e de desenvolvimento das potências afectivas, núcleo de cultivo
e transmissão dos valores fundamentais” (M. Bigotte Chorão).

Instituição a um só tempo conjugal e paterno-filial, anterior ao Estado, por-
tadora de direitos perante este, dotada de leis reguladoras próprias — unidade,
indissolubilidade, concórdia, hierarquia —, tendo como objectivos primários a pro-
criação e educação da prole e a disciplina do instinto genésico, da solidez e
resistência que revelasse haveria de depender a solidez e resistência de todo o
corpo colectivo. Daí condenar Braga da Cruz, in globo, os factores capazes de
desintegrar tal célula vital, nomeadamente o aborto, a poligamia, a poliandria, o
infanticídio, o adultério, o amor livre, entre outros.

Quanto ao casamento, visto quer como contrato civil (acordo livre de von-
tades entre duas pessoas de sexo diferente), quer como sacramento religioso
(a tal dignidade elevado pelo Cristianismo: «Christus Dominus ad sacramenti
dignitatem evexit ipsum contractum matrimonialem inter baptizatos»), era para
o Autor em si mesmo indissolúvel. “Marido e mulher ligam-se, pelo casa-
mento, para toda a vida” — escrevia; “realizam, como expressivamente diz uma
definição romana, um consortium omnis vitae; fundam uma sociedade que só por
morte de um deles pode ser dissolvida”. E argumentava, topicamente: “Só o casa-
mento indissolúvel garante aquela perfeita e total união dos esposos, que deve
estabelecer-se no domínio espiritual, para além de toda a união carnal passageira.
Só ele assegura «a dignidade dos cônjuges e o seu auxílio mútuo», pois o pen-
samento do vínculo indissolúvel — como expressivamente diz a encíclica Casti
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Connubii — recordar-lhes-á que não é a mira de interesses caducos nem a satis-
fação dos prazeres, mas a cooperação conjunta na procura de bens mais altos e
eternos, que está na base do pacto nupcial que contraíram e que só a morte
poderá dissolver. Só ele, finalmente, provê, de maneira eficaz, ao problema da
educação dos filhos, tarefa longa, cheia de dificuldades e de sacrifícios, que
exige a mais estreita colaboração dos pais, e que não pode ficar à mercê de
caprichos ou de falsos direitos destes à felicidade própria”.

Simplesmente, para que uma família bem constituída pudesse durar, per-
petuar-se, resistir com coesão às vicissitudes do tempo, teria de ter património
próprio — e património capaz de garantir economicamente, ainda que em limi-
tes mínimos, a sua continuidade. Eis aquilo que Braga da Cruz rotulava de
“património familiar”, objecto da sua atenção já na tese de doutoramento e cuja
legitimidade desde cedo advogou, contrapondo-se neste plano, quer ao indivi-
dualismo igualitário oriundo da Revolução Francesa, quer ao colectivismo socia-
lista triunfante em alguns países da Europa da época. Impunha-se preservar
entre nós os bens familiares de modo a garantir a respectiva conservação no
seio do tronco que os havia gerado. De que forma, porém? Fundamentalmente
mediante três vias: a) eliminando o imposto sucessório entre parentes legítimos
em linha recta; b) atenuando de maneira sensível os encargos fiscais sobre a pro-
priedade afectada pelo respectivo titular ao sustento e conservação da sua famí-
lia; c) revitalizando antigos institutos de protecção familiar (morgadios, prazos,
avoenga, casal de família), agora devidamente adaptados às condições sociais e
económicas do presente. Tal o objecto do texto que deu ao prelo em 1943 sob
o título Património Familiar, entre outros que também publicou.

Espírito profundamente atraído pela Família como instituição, sua orgânica
interna, disciplina normativa, leis naturais — sem excluir aquela que ele próprio
havia fundado, com sua Mulher —, jurista de mérito, para mais, não admira
que a dada altura Braga da Cruz tenha sido convidado pelo Ministro da Jus-
tiça Antunes Varela para integrar a Comissão Redactora do Código Civil de 1966
— por certo a maior obra legislativa levada a efeito entre nós no século XX —
e, posteriormente, a Comissão de Divulgação do mesmo diploma.

Neste particular, refira-se apenas e tão só que, a instâncias do citado Minis-
tro — por quem nutria aliás a mais funda amizade —, lhe coube elaborar diver-
sos estudos preparatórios do Livro IV do Código, respeitantes ao direito da
Família. Assim: Problemas relativos aos regimes de bens do Casamento sobre
que se julga necessário ouvir o parecer da Comissão Redactora do novo Código
Civil; O problema do regime matrimonial de bens supletivo no novo Código
Civil Português (Estado actual da questão); Regimes de bens do Casamento. Dis-
posições Gerais. Anteprojecto dum capítulo do novo Código Civil. Articulado
e Exposição de Motivos; Capacidade patrimonial dos Cônjuges (Anteprojecto dum
título do futuro Código Civil); Regimes de bens do Casamento. Disposições
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Gerais. Regimes de Comunhão (Disposições Gerais e Regime Supletivo). Ante-
projecto para o novo Código Civil.

Para além destes estudos, redigiu Braga da Cruz diversos textos doutrinais
conexos com a reforma, a exemplo de O problema do regime matrimonial de bens
supletivo na reforma do Código Civil, O regime matrimonial de bens supletivo
no Direito Luso-Brasileiro, Afinidade — Subsistência do vínculo após a dissolução
do Casamento; facultou à comunicação social e às entidades públicas elementos
de informação de muito interesse; prefaciou uma obra de doutrina jurídica em maté-
ria familiar; e nem mesmo se eximiu a terçar armas com Fernando Tavares de Car-
valho, vulto do notariado latino, em defesa do figurino legal projectado.

Pelo que toca à aludida Comissão de Divulgação, a que Braga da Cruz pre-
sidiu, caber-lhe-ia dar corpo a diversas iniciativas de carácter cultural, v. g. a mon-
tagem de uma mostra bibliográfica retrospectiva, que teve grande impacto na
Metrópole e no Ultramar, a emissão de um selo comemorativo do diploma, a edi-
ção de parte do volume Projecto de Código Civil, enfim a organização do catálogo
da referida mostra, que ficou a atestar pro memoria peças documentais de grande
interesse. Neste último se arrolaram, com efeito, os monumentos mais significa-
tivos do passado jurídico nacional ou pré- nacional: Lex Visigothorum, Leis de Léon
e Coiança, Ordenações do Reino, Extravagantes de Duarte Nunes de Leão, Carta
Constitucional de 1826, Código de Seabra, etc. Elaborado com esmero, colheria
louvores entre nós e no estrangeiro. Pertencem a Jean Imbert, nomeadamente, as
palavras que seguem: “Le nouveau Code Civil portugais a été publié le 25 novembre
1966, à la suite de longs travaux préparatoires effectués par diverses commissions
spécialisées, depuis 1944. A cette ocasion a été organisée une exposition de docu-
ments et a été publié un ouvrage retraçant les différentes étapes des codifications
portugaises, sous la direction particulièrement compétente de notre collègue G. Braga
da Cruz: Código Civil Português. Exposição Documental, Lisbonne, Ministère de
la Justice, 1966, 93 pages. Une ample introduction dresse un tableau fort évoca-
teur des efforts successifs des législateurs depuis le Code Wisigothique aux Ordon-
nances de Manuel (1521) et au Code Civil portugais de 1867. Des illustrations et
reproductions témoignent d’un goût très sûr et agrémentent cet ouvrage qui sera
utile à plus d’un titre à tous les historiens de droit”.

Faltará referir que, em virtude do esforço desenvolvido na elaboração do
Código Civil, Braga da Cruz seria galardoado pelo Chefe do Estado com a grã-
cruz da Ordem Militar de Cristo.

5. Trabalho

A par dos domínios acabados de nomear, que talou com destreza e conhe-
cimento de causa, Guilherme Braga da Cruz dedicou também a sua atenção à pro-
blemática do Trabalho, cujo tratamento jurídico se ia tornando a cada dia mais

GUILHERME BRAGA DA CRUZ — SUBSÍDIOS PARA A SUA BIOGRAFIA



154

complexo e relevante. A intervenção de maior importância que realizou em tal
terreno foi seguramente o texto da palestra Bases sociológicas, morais e jurídi-
cas duma concepção cristã do Trabalho, proferida na cidade do Porto, em 1949,
a convite da Acção Católica Portuguesa. Neste escrito, após qualificar o traba-
lho, do ponto de vista sociológico, como actividade especificamente humana
(ninguém trabalha sobre a terra senão o homem, máquinas e animais irracionais
não o fazem), assinala-lhe três requisitos para que possa tomar-se como tal, a
saber: a) aplicação consciente pelo indivíduo de energias físicas, psíquicas e
intelectuais; b) dirigida a um fim útil, colocado fora e para além dela própria;
c) acarretando esforço, sacrifício ou mesmo sofrimento a quem a realiza.

É com base nesta tomada de posição conceptual que Braga da Cruz enfrenta
depois o delicado problema da natureza intrínseca do trabalho para refutar in
limine a escola liberal-individualista, cuja doutrina, como é sabido, vê no trabalho
uma simples mercadoria sujeita às oscilações da oferta e da procura, equipará-
vel a qualquer outro artigo do mercado. Doutrina errónea porque atentatória da
dignidade da pessoa, afigura-se-lhe essencialmente condenável. “Condenável, pri-
meiro que tudo, no aspecto moral” — escreve —, “na medida em que não toma
em consideração a dignidade do trabalho humano, na medida em que esquece que,
nessa actividade a que damos o nome de trabalho, se encontra reflectida inte-
gralmente a personalidade do homem, e na medida em que equipara o papel
do homem, na produção da riqueza, ao papel dum animal ou duma máquina. Mas
condenável também no aspecto puramente económico, pelos resultados desastrosos
a que pode levar. O homem que vê o seu trabalho apreciado apenas quantita-
tivamente, com o mesmo critério com que se aprecia o trabalho duma besta ou
duma máquina, será, por natureza, um revoltado. Deixará de ter interesse em
colocar no trabalho o melhor da sua atenção, da sua vontade e da sua inteligência;
produzirá mal e produzirá menos, porque só produzirá o que estritamente lhe é
exigido para que possa receber o seu salário. A história aí está a explicar-nos
qual o valor económico do trabalho livre e do trabalho escravo; e considerar o
trabalho uma mercadoria é, de certo modo, fazer reviver a escravidão, transfor-
mando o homem em escravo do seu próprio trabalho. E não se esqueça também
que a doutrina do trabalho-mercadoria vai directamente brigar com as mais ele-
mentares realidades económicas. As mercadorias podem acumular-se, podem ser
guardadas, para só serem transaccionadas numa ocasião mais favorável, podem
deslocar-se rapidamente dum ponto a outro da terra, à procura dum mercado
mais compensador. O trabalho, pelo contrário, tem de exercer-se dia a dia,
dentro das condições impostas pelo momento, pois o ficar parado equivale a
perder o salário e perder o salário pode equivaler a ficar impossibilitado de
satisfazer as necessidades vitais. Na mesma ordem de ideias, o trabalhador não
pode deslocar-se livremente e com rapidez ao lugar onde o seu trabalho receberia
a remuneração condigna, porque o prendem os laços familiares, os laços senti-
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mentais do amor da terra e outras peias que, limitando a sua liberdade, são ao
mesmo tempo seu apanágio exclusivo como ser racional. A doutrina que vê no
trabalho uma simples mercadoria não pode, pois, satisfazer-nos” — conclui.

Quanto à finalidade objectiva do trabalho, distingue nela Braga da Cruz
dois aspectos. Individualmente, o trabalho beneficia prima facie o próprio tra-
balhador que o executa, seja no plano material (porque é o meio que lhe permite
dispor dos bens e serviços necessários à conservação e ao desenvolvimento da
sua vida), seja no plano moral (porque é o instrumento que lhe faculta dignifi-
car-se, afirmando ou realizando a sua personalidade). Já socialmente, o traba-
lho contribui para o progresso da colectividade e ajuda-a a vencer cada vez
mais os obstáculos que a natureza lhe impôs, pelo que se integra na prosperidade
comum. Como quer que seja, ele possui dignidade in se: é um espelho ou ima-
gem do trabalhador, e este, por mais humilde que se perfile na escala social ou
convencional, não deixa de ser uma pessoa.

Eis, porém, que despontam no horizonte duas outras questões, a saber: será
o trabalho fundamentalmente um direito ou um dever? Sendo um direito, que
modalidade específica reveste?

Na esteira da melhor doutrina, Braga da Cruz não hesita em reconhecer a
existência de um “direito de trabalhar” (ius laborandi) como corolário do pró-
prio direito que o indivíduo tem de viver, ou seja, de conservar a vida despen-
dendo para o efeito as energias de que é dotado. Em contrapartida, não reco-
nhece propriamente a existência de um “direito ao trabalho” (ius ad laborem),
isto é, do direito de o trabalhador exigir do Estado, em caso de desemprego,
ocupação retribuída compatível com o seu estatuto, pois tal iria colocar nas
mãos do mesmo Estado o poder de intervir tentacularmente no domínio econó-
mico-social, ofendendo assim a legítima autonomia dos cidadãos. Neste ponto,
como noutros — adverte —, o bem-comum há-de ser o único critério de apre-
ciação e medida.

Assim, o homem dispõe iniludivelmente de um “direito de trabalhar”. Mas
terá ele também a obrigação de o fazer? E poderá ser coagido ao trabalho caso
o não queira e não sofra de diminuição por motivos de velhice, doença ou inva-
lidez? Segundo a óptica do Autor, direitos e deveres são, também aqui, indis-
sociáveis. À face de si próprio, da comunidade que o integra, de Deus que o
criou, o homem está obrigado a fazer render os talentos e as faculdades que
possui. Recortem-se palavras desassombradas a tal respeito: “O trabalho cons-
titui um dever do homem para consigo mesmo, para com a Sociedade e para com
Deus. Um dever para consigo, porque o primeiro dos deveres individuais é a
conservação e desenvolvimento da personalidade física, moral e intelectual, e o
trabalho é o instrumento colocado à disposição do homem para atingir dignamente
esse objectivo. Um dever para com a Sociedade, pois o homem não pode zelar
pela sua conservação e desenvolvimento sem o concurso dos outros homens; e
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só merecerá esse concurso na medida em que ele próprio, pelo trabalho, cola-
borar na conservação e desenvolvimento da vida e da personalidade dos outros.
Um dever, finalmente, para com Deus, porque só através do trabalho o homem
terá realizado plenamente, sobre a terra, a missão para que foi criado; e só cum-
prindo essa missão terá plenamente servido e glorificado o Senhor”.

Sobre se a tal dever de ordem moral e espiritual acresceria um dever pro-
priamente jurídico (obrigação jurídico-pública de trabalhar), isto é, sobre se o
poder político teria o direito de coagir ao trabalho aqueles que, podendo fazê-lo,
não querem trabalhar, ou de cominar contra os mesmos sanções repressivas,
não repugna ao Autor aceitá-lo em nome da ordem natural das coisas, desde que
a tanto se não contrapusessem a dignidade humana e o aludido bem-comum.

Para além desta intervenção de fundo, que realizou no âmbito das “Sema-
nas Sociais Portuguesas”, Braga da Cruz enfrentou a temática do Trabalho em
diversas outras ocasiões. Assim, em 1949 arquivou nas páginas da revista
“Cidade Nova” — periódico monárquico tradicionalista que então se estampava
em Coimbra — o texto Em torno da concepção cristã do Trabalho. Em 1964,
aquando da realização do III Colóquio Nacional do Trabalho, da Organização Cor-
porativa e da Previdência Social, que juntou em Lisboa intelectuais da craveira
de Afonso Queiró, José Pires Cardoso, João Ruiz de Almeida Garrett, Mário
Bigotte Chorão, João Manuel Cortez Pinto, coube-lhe proferir o discurso de
encerramento da respectiva 1.ª sessão plenária. Em 1965, redigiu, em co-auto-
ria, as conclusões do III Simpósio da “União Católica de Industriais e Dirigen-
tes de Trabalho” (U.C.I.D.T.), entidade com a qual, de resto, já há muito vinha
colaborando. Advirta-se, contudo, que em nenhuma das circunstâncias acabadas
de citar se afastaria Braga da Cruz das linhas mestras traçadas naquela palestra
inicial. Plasmar o mundo do Trabalho à luz do humanismo cristão afirmando
o primado da pessoa sobre as coisas, do espírito sobre a matéria, do ser sobre
o ter, eis o propósito que norteou a sua conduta neste domínio. E ainda que se
não reputasse mais do que mero hóspede em terreno de especialistas, nunca
deixou o Autor de recordar que só da colaboração entre patronato e operariado
havia de resultar o progresso económico, social e cultural da comunidade por-
tuguesa. Ponto era que ambas as forças, dando as mãos, o quisessem levar a
efeito.

6. Religião

Jurista de vincada confissão religiosa, conforme ficou dito já — e mais de
uma vez —, tendo entre os livros de cabeceira para leitura quotidiana obras
como a Imitação de Cristo, a Regra de São Bento, os Exercícios Espirituais de
Inácio de Loyola, o Camiño de Josemaría Escrivá, mantendo relações epistola-
res com relevantes figuras da hierarquia eclesiástica, a exemplo do mesmo Jose-
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maría Escrivá, fundador do “Opus Dei”, Pedro Abellán, procurador-geral da
Companhia de Jesus, Eleuterio Elorduy, professor e teólogo de fama, Bénôit
Chérix, presidente da Sociedade de São Vicente de Paulo, Furstenberg e Fernando
Cento, núncios apostólicos, entre os estrangeiros; D. Manuel Gonçalves Cerejeira,
Patriarca de Lisboa, D. José Alvernaz, Patriarca das Índias, D. João da Silva Cam-
pos Neves, Arcebispo de Lamego, D. Ernesto Sena de Oliveira, Bispo-Conde de
Coimbra, D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, entre os nacionais; mem-
bro da Ordem de São Bento, ele próprio, na qualidade de oblato — muitos
foram os serviços prestados por Guilherme Braga da Cruz à causa da Igreja
Católica em Portugal.

Salientem-se, desde logo, as incursões que realizou no campo da Teolo-
gia, do Direito Canónico e da Doutrina Social Cristã em estudos e palestras
como Missão do Episcopado, Grandeza e valor do Bispo, A Imaculada Con-
ceição e o dogma da Infalibilidade Pontifícia, mas também Plano de Forma-
ção Social e Corporativa, Afinidade — Subsistência do vínculo após a disso-
lução do Casamento, A obra de S. Martinho de Dume e a Legislação Visigótica,
para além das muitas que redigiu e publicou em matéria educativa, familiar e
laboral.

Saliente-se o elogio que lhe coube proferir de figuras emblemáticas do
clero regular e secular, nomeadamente os bispos D. Manuel Mendes da Conceição
Santos, D. Manuel Vieira de Mattos, D. António Bento Martins Júnior, D. Manuel
Trindade Salgueiro, D. Domingos da Apresentação Fernandes, D. Manuel de
Almeida Trindade, e os sacerdotes Cón. Ferreira Pinto, P.e Francisco Rodri-
gues, P.e Carlos da Silva Tarouca, P.e António Dias de Magalhães, P.e António
Freire, P.e António Alves da Cruz.

Refira-se a informação que facultou a Mons. Fernando Cento, núncio apos-
tólico, em matéria de casamento canónico e eventual prática do delito de biga-
mia, ou o depoimento que, a pedido do jornalista Pedro Correia Marques, dei-
xou estampado nas colunas do diário católico A Voz.

Saliente-se, enfim, aquela que terá sido, porventura, a intervenção de maior
amplitude ou mais largo alcance de Braga da Cruz no domínio religioso. Refe-
rimo-nos ao texto Ordem Cristã: seus Aspectos Sociais e Jurídicos, objecto de
relatório apresentado em 1966 no âmbito do VI Congresso do “Comité Inter-
nacional para a defesa da Civilização Cristã”. Aqui enfrenta o Autor, com
efeito, alguns dos temas mais candentes do catolicismo do nosso tempo, sem os
quais se não afigura sequer viável compreender as posições doutrinárias da
Igreja actual. Tópicos como sejam a distinção conceitual entre cultura e civili-
zação e entre indivíduo e pessoa, os atributos dessa mesma pessoa — espiri-
tualidade, liberdade, responsabilidade —, a problemática do bem-comum e seu
primado perante o bem particular, a afirmação do princípio da subsidiariedade,
a media via a erguer entre individualismo e colectivismo e entre atomismo e tota-
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litarismo, o dogma da origem divina do poder em abstracto, o reconhecimento
dos direitos fundamentais do homem, encontram-se nele esquadrinhados com
mão de mestre. Trata-se de estudo da maior importância para a compreensão dos
temas sobre que reflecte e do próprio pensamento de quem o elaborou.

E contudo, Braga da Cruz não era apenas um homem de pensamento. Era
também um homem de acção, um obreiro, um realizador operativo. Inteligên-
cia a um só tempo teorética e prática, buscava conhecer para agir, isto é, pro-
curava ele mesmo concretizar no terreno social a doutrina que ia formulando.

Eis o que poderá explicar, sem dúvida, gestos que brandiu, posições que
defendeu, atitudes que adoptou. Assinalem-se neste particular, apenas para ser-
vir de exemplo, quatro de entre elas: a) a defesa que fez da restauração da
Faculdade de Teologia de Coimbra, procurando reatar séculos de brilhante tra-
dição cultural; b) o parecer jurídico que, a pedido do advogado A. Carlos Lima,
emitiu no affaire do Bispo da Beira — parecer dilemático, difícil, por tocar
matéria de demarcação de fronteiras entre o poder temporal e o poder espiritual,
in casu o Estado Português e a Santa Sé; c) a informação que facultou ao Bispo
de Macau na sequência desta última atitude; d) o apoio enérgico, constante, que
prestou à erecção jurídico-canónica da Universidade Católica Portuguesa, escola
onde gostaria de ter acabado a carreira académica iniciada em Coimbra e de que
seu filho, Manuel Braga da Cruz, é hoje — e com assinalado mérito — o magní-
fico Reitor.

Cristão de missa e comunhão quotidianas, vir eminentemente religiosus,
procurando levar a certeza onde existia a dúvida, a verdade onde reinava o erro,
o amor onde lavrava o ódio, a alegria onde pairava a tristeza, Guilherme Braga
da Cruz passou pela vida a cumprir o seu dever num estado de permanente ora
et labora beneditino. E soube fazê-lo sempre com esperança, de olhos postos
num futuro melhor.

A despeito das tribulações que suportou e da dureza dos tempos que teve
de enfrentar, nunca perdeu a esperança, com efeito, pois para ele Deus podia sofrer
desaires aparentes, mas não perdia batalhas finais. Assim, embora realista ou pru-
dencialista no plano terreno, Braga da Cruz era optimista do ponto de vista
escatológico. Em carta dirigida no início da década de 70 ao seu colega e
amigo Álvaro d’Ors — a qual peço licença para evocar aqui —, escrevia a tal
respeito as palavras que se seguem, bem reveladoras: “Costumo dizer que, esca-
tològicamente, sou um optimista, porque sou um homem de fé e sei que todos
os males permitidos por Deus no mundo só o são com vista a um bem maior,
de que havemos de colher os frutos, por mercê divina, nesta ou na outra vida.”
E de seguida, num comentário aos tempos que se aproximavam, acrescentava:
“Mas o momento presente aflige-me, porque a desorientação ideológica que
vejo à minha volta não me permite prever que a humanidade se oriente, a breve
prazo, para soluções que lhe tragam mais paz interior, mais justiça e mais liber-
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dade.” Ao inverso, “temo que tenhamos de pagar o preço da liberdade e da jus-
tiça — de cuja vitória final não duvido — através dum largo período de cativeiro
e de escravidão”.

VIII. SOB O SIGNO DA INTOLERÂNCIA

Analisada que está, ainda que per summa capita, a doutrina de Guilherme
Braga da Cruz nas suas diversas vertentes, caídos que estão também os últimos
raios de luz por sobre esta magnífica praça granítica de onde outrora os Arce-
bispos e Senhores de Braga governavam o burgo biscainho, importa concluir a
evocação que aqui hoje nos reuniu.

Homens há que constituem, por si sós, o símbolo de uma época, a marca
de uma geração e, na cadência inerente à ordem natural das coisas, configuram
um exemplo a seguir. Braga da Cruz foi um desses homens. Volvidos 30 anos
sobre a data do seu desaparecimento, parece não haver dúvidas a tal respeito.
“Paradigma da nobreza antiga” (J. Veríssimo Serrão), cultivando os traços que
definem o verdadeiro aristocrata — honradez, integridade, lealdade, patrio-
tismo —, Guilherme Braga da Cruz foi entre nós, na época em que lhe foi dado
viver, modelo, guia, exemplo, padrão.

E contudo, isto que se nos afigura agora pacífico e é claro aos nossos olhos,
não o foi aos olhos dos seus contemporâneos, ou pelo menos aos olhos de
alguns deles. Bem pelo contrário.

Suspenso das suas funções de Professor da Faculdade de Direito no rescaldo
da Revolução de Abril de 1974, fisicamente impedido de dar aulas por delibe-
ração plenária da “União dos Estudantes Comunistas” (U.E.C.) — movimento que
entrara a controlar a Associação Académica de Coimbra —, submetido a «pro-
cesso de saneamento» durante o consulado do Brig. Vasco Gonçalves, afastado
do governo da Biblioteca Geral da Universidade, ameaçado de prisão, Gui-
lherme Braga da Cruz sofreu na carne e no espírito, na derradeira fase da sua
vida, afrontas, agravos, injustiças, injúrias físicas e morais.

Tanto quanto é lícito afirmar, não esteve a Faculdade de Direito de Coim-
bra isenta de culpas no evoluir deste lamentável sucesso.

Em primeiro lugar, porque o material de prova que serviu de base às impu-
tações que lhe moveram quando o quiseram demitir e depois incriminar — um
libelo esmagador de vinte artigos de acusação cuja rubrica inicial consistiu no
facto de ter sido advogado de Portugal contra a União Indiana perante o Tribunal
de Justiça da Haia —, sabido é que não foi colhido em Lisboa, nas secretarias
do Terreiro do Paço. Conquanto oriundo do gabinete do Ministro da tutela, foi
montado e organizado em Coimbra, por estudantes e assistentes da Faculdade de
Direito, alguns dos quais seus antigos alunos.
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Depois porque o próprio Reitor da Universidade, Prof. José Joaquim Tei-
xeira Ribeiro, seu antigo mestre de Finanças e colega ao longo de três décadas,
lançando enxofre nas feridas já abertas, não só avalizou como até estimulou o
respectivo afastamento — para além de haver coagido Braga da Cruz a restituir
aos cofres públicos dinheiro que reputava indébito.

Enfim porque as muitas omissões, as muitas capitulações, as muitas tran-
sigências, individuais e colectivas, que se verificaram naquele período histó-
rico, a par do ódio ideológico que reinou por toda a parte, permitiram que
Braga da Cruz redundasse isolado inter pares. E isolado a ponto de poder ser
vítima, como foi, de uma grave tentativa de agressão cometida no interior da
sua própria Escola por estudantes irresponsáveis, já depois de ilibado de todas
as acusações de que fora alvo e de arquivado o respectivo «processo de sanea-
mento».

De resto, sabido é hoje também, Guilherme Braga da Cruz não constituiu
infelizmente caso único na Faculdade de Direito de Coimbra. Professores da
envergadura de Antunes Varela, Afonso Queiró, Almeida Costa, Sebastião Cruz,
Rogério Soares — para arrolar aqui apenas alguns nomes mais salientes —,
foram também eles afastados da docência, submetidos a perseguição, sujeitos a
«saneamento». Nem a Escola de Coimbra constituiu, de igual modo, caso único
no país. Só na Faculdade de Direito de Lisboa, onde actualmente desempenho
funções, a depuração de professores e assistentes, levada a cabo primeiro pela
“União dos Estudantes Comunistas” (U.E.C.) e depois pelo “Movimento Reor-
ganizativo do Partido do Proletariado” (M.R.P.P.) — com larga conivência activa
e passiva do Ministério da Educação, diga-se de passagem — veio a revelar-se
praticamente completa.

Conforme afirmou a propósito de Braga da Cruz o Prof. Pinto de Castro
— e fê-lo quando não era fácil nem prudente fazê-lo —, não há que ter medo
à verdade. Não devemos ter medo à verdade. A verdade deve impor-se por si
própria, pois só ela pode conduzir-nos à redenção.

Vítima, em Novembro de 1976, da afronta estudantil a que atrás se aludiu,
assistindo impotente ao naufrágio do Portugal histórico, coveiro de sonhos, pro-
jectos e memórias seculares, contemplando a crise da Igreja Católica, o colapso
da instituição universitária, a dissolução da unidade tradicional da família, Gui-
lherme Braga da Cruz veio a falecer escassos meses mais tarde, em Março
de 1977, na cidade do Porto, de onde seguiu para Tadim, onde jaz sepultado em
campa rasa.

Só que, ao desaparecer do mundo dos vivos precipitada e prematuramente,
na posse plena das suas faculdades intelectuais, havia de deixar inacabados
diversos trabalhos e projectos de investigação que tinha entre mãos. E assim ocor-
reu, precisamente, porque não esperava tal fim.
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Refira-se v. g., desde logo, a sua grandiosa história da Revista de Legisla-
ção e de Jurisprudência, obra capitulada de monumentum aere perennius por per-
sonalidades como Rafael Gibert e o Cardeal Cerejeira.

Refiram-se os estudos Ordem Cristã e José Bonifácio de Andrada e Silva,
que deixou inéditos, para além de incompletos.

Refiram-se os trabalhos Formação histórica do moderno Direito Privado Por-
tuguês e Brasileiro, La formation du Droit Civil Portugais moderne et le Code
Napoléon e Os pactos sucessórios na história do Direito Português, cujas notas
de rodapé, exegéticas, bibliográficas e críticas, não conseguiu chegar a redigir.

Refira-se o texto sobre a Afinidade, que redundou também incompleto,
qual capela imperfeita, nas colunas da «Revista de Legislação e de Jurispru-
dência».

Refira-se o artigo que tinha projectado elaborar acerca da obra científica de
Paulo Merêa, e bem assim a publicação em letra redonda do segundo volume do
livro História e Direito, que este ilustre mestre expressamente lhe havia come-
tido, à maneira de “testamento intelectual”.

E refira-se até — porque não fazê-lo — o próprio compêndio ou manual de
História do Direito Português que tinha projectado dar à estampa com o seu dis-
cípulo Almeida Costa, mas só este, herdeiro na regência da cadeira, conseguiu
levar a efeito.

E contudo, eis que se ergue perante nós uma particularidade singular, acaso
mesmo providencial. Não suspeitando embora que o seu fim estava próximo, que
ia chegar dentro em breve, que a asa da morte rondava já — era então uma ques-
tão de dias, semanas, meses —, Guilherme Braga da Cruz não teve tempo para
nada: nem mesmo para se despedir da sua Mulher e dos seus nove filhos, carne
da sua carne e espírito do seu espírito. Mas teve-o para algo primogénito, pri-
mordial: teve tempo para lavrar o seu próprio epitáfio, talhando-o na lápide do
seu ser, digamos assim. E isto em vida.

Corria o mês de Outubro de 1975. O futuro deparava-se-lhe sombrio, o pre-
sente coberto de interrogações. Nessa data, escrevendo ao seu colega da Facul-
dade de Letras Torquato de Sousa Soares, também preterido como ele, Braga da
Cruz enviava-lhe de Fátima um postal ilustrado trazendo no rosto uma imagem
do mar oceano a fustigar impiedosamente a costa rochosa do continente. E, em
forma de glosa marginal a esta ilustração, o referido postal continha uma frase
do grande romancista americano Ernest Hemingway, cujo teor, porque parti-
cularmente impressivo, dispensa apreciações. Dizia assim: «Tu podes ser como
a rocha que o mar vai desgastando. Mas repara: o homem não foi feito para
a derrota. Pode ser destruído, mas não vencido».

«O homem não foi feito para a derrota. Pode ser destruído, mas não ven-
cido» — eis a síntese da vida de Guilherme Braga da Cruz. Eis o epitáfio que
quadra à sua biografia.
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IX. EPÍLOGO

Senhor Presidente da Associação Jurídica de Braga, Prof. Doutor António
Cândido de Oliveira:

Ao encerrar as minhas considerações neste colóquio, cumpre-me agradecer
a V. Ex.a o tempo que me dispensou e Lhe roubei e ainda, se assim mo permitir,
deixar cair um apontamento de natureza pessoal. Conforme V. Ex.a saberá,
não sou natural de Braga nem tenho família nestas paragens. Com raízes genea-
lógicas fincadas em Trás-os-Montes e na Beira Interior, fui nascer, suponho que
per accidens, a essa metrópole cada vez mais cosmopolita e incaracterística que
é hoje Lisboa. Tal circunstância, porém, coloca-me à vontade para referir a
V. Ex.a que me faz muita espécie não ter ainda a cidade de Braga prestado à
memória de Guilherme Braga da Cruz a homenagem que a sua estatura merece.

Certo é que Braga da Cruz não se integrou na ordem constitucional vigente
nem acorreu a matricular-se num partido político-ideológico, qualquer ele fosse,
pois o único partido que sempre serviu foi Portugal.

Certo é que o figurino de representação política que perfilhou foi marca-
damente anti-individualista e anti-totalitário, porque assente na estruturação dos
denominados “corpos intermédios” — de índole moral, espiritual, cultural, eco-
nómico-profissional —, entes verdadeiramente representativos da sociedade civil,
a seu ver — e nisso se contrapôs, quer ao atomismo libertário, quer ao colecti-
vismo igualitário.

Certo é que, educado à sombra da disciplina moral da família, Braga da Cruz
se revelou fundamentalmente um tradicionalista, ou seja, foi alguém que soube
reconhecer o papel ontológico da tradição como lei da vida e fonte do pro-
gresso: como transmissão temporal de um corpo mais ou menos rico de usos, cos-
tumes, valores, obras e instituições de que o homem moderno é herdeiro e bene-
ficiário; como corrente que, à imagem de um rio, não estanca: flui e transmite-se,
incorporando o novo e eliminando o caduco de acordo com as necessidades
vitais de cada situação histórica. E, tradicionalista que foi, viu na Monarquia o
melhor regime para Portugal, porque o mais capaz de reintegrar o nosso país na
linha mestra da sua grandeza histórica e na plenitude da sua vocação civilizadora.

Certo é, ainda, que Braga da Cruz advogou sempre a unidade e a integri-
dade da nação portuguesa pelo mundo repartida, “na dispersão dos seus territó-
rios e na diversidade das suas raças, crenças e costumes”, e em tal apologia
não esteve só: inscreveu o seu nome ao lado de figuras como António Ennes, Nor-
ton de Mattos, Paiva Couceiro, Cunha Leal, Franco Nogueira, Oliveira Salazar.

Isso porém, e o mais que se subentende, não pode fazer esquecer os altos
serviços por ele prestados ao bem-comum nos domínios da Juventude, da Famí-
lia, da Educação, da Cultura, da Formação Espiritual, nem pode obliterar a inde-
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pendência e dignidade com que o fez, pois foi um homem que nunca dobrou a
cabeça aos poderosos, nem trocou deveres e encargos por favores materiais e
recompensas.

Assim, impõe-se que esta velha e nobre cidade, Primaz das Espanhas, per-
petue condignamente o nome e a memória de quem tanto a honrou e continua
a honrar. E tal, Senhor Presidente, deverá Braga fazê-lo hic et nunc, por um
imperativo natural de justiça distributiva: enquanto lá longe, em Roma, a Igreja
Católica — que dispõe já para o efeito dos testemunhos de Álvaro d’Ors, José
Orlandis Rovira, Gabriel de Sousa, Alberto da Rocha Martins, Isaías da Rosa
Pereira, Júlio Fragata — não faz ainda mais: não proclama formalmente as qua-
lidades e virtudes deste grande Católico, Universitário e Português. Deste
homem que soube ser grande na vida e grande também na morte.
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O PRINCÍPIO REPUBLICANO

PEDRO DELGADO ALVES (*)

INTRODUÇÃO (**)

No momento em que iniciamos a nossa investigação, a esmagadora maio-
ria dos Estados membros da Organização das Nações Unidas são Repúblicas, o
que revela estarmos, indiscutivelmente, perante a forma institucional de governo
mais difundida no planeta. Contudo, se procedermos a uma análise mais deta-
lhada de cada um dos regimes em causa facilmente chegaremos à conclusão de
que é impossível identificar duas Repúblicas iguais, dotadas das mesmas insti-
tuições políticas e partilhando um idêntico sistema de valores.

O nosso propósito nesta obra é bem mais modesto e limitado do que uma
investigação comparativa sobre o fenómeno republicano no presente permitiria,
procurando descobrir quais os traços característicos, quais os valores e quais as
instituições que traduzem a ideia republicana na Constituição Portuguesa de 1976.
Naturalmente, sendo esta uma temática em que as condicionantes históricas e filo-
sóficas são de grande centralidade, não podemos deixar de alargar o objecto do
nosso estudo a elementos de ciências afins do Direito Constitucional, nomea-
damente a História das Ideias Políticas e a História Constitucional Comparada.

Apesar desta interdisciplinariedade, cumpre realçar que estaremos, no essen-
cial, perante uma investigação em Direito Constitucional. Consequentemente, o
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seu principal objectivo passa por delinear o sentido e alcance do princípio repu-
blicano numa perspectiva jurídico-constitucional, definindo os corolários da sua
consagração no sistema da lei fundamental portuguesa vigente. Esta advertên-
cia destina-se primordialmente a subordinar os elementos de teoria política e
história política à principal finalidade do trabalho. Ainda que possamos concluir
que o republicanismo pode e deve assumir uma determinada abrangência filo-
sófico-ideológica, tal não significa automaticamente que deva ser essa a leitura
do princípio no plano estritamente jurídico.

Como veremos ao longo da análise que se segue, o princípio republicano não
é facilmente apreensível enquanto conceito universal, salvo se apreendido num
muito estrito sentido de República enquanto sinónimo de não-monarquia. As
diversas concepções abrangentes da ideia republicana acabam por deparar com
uma dificuldade na delimitação dos conceitos de República e Democracia, ou
República e Estado de Direito. Como veremos, são várias as formas de coabi-
tação propostas entre os conceitos referidos, enfatizando ora o predomínio do ideá-
rio republicano, ora a sua subordinação aos traços característicos dos sistemas
democráticos.

Assim sendo, a exposição passa por, na Primeira Parte, proceder ao levan-
tamento dos principais dados teóricos e históricos para a discussão do princípio
republicano no constitucionalismo português actual, estudando o conceito de
República no pensamento político e observando a evolução de modelos repu-
blicanos de governo. Na Segunda Parte, percorreremos a evolução das ideias
republicanas em Portugal, desde a génese do movimento político que lhe irá
dar origem até à aprovação da actual Constituição. Iniciaremos, nesta sede, o
estudo do republicanismo numa perspectiva jurídica, atenta a aprovação do pri-
meiro texto constitucional republicano em 1911.

Reservamos a Terceira Parte para a análise do princípio republicano na
Constituição portuguesa de 1976, procurando identificar os seus corolários e
interpretando as recentes alterações ao texto constitucional. Finalmente, na
Quarte Parte enunciaremos os principais aspectos no relacionamento entre o
princípio republicano e o princípio democrático.

I PARTE
REPÚBLICA: TEORIA E PRÁTICA POLÍTICAS

1. A IDEIA DE REPÚBLICA NO PENSAMENTO POLÍTICO

Uma das formas mais eficazes de evidenciar a riqueza polissémica e con-
ceptual do vocábulo República é proceder a uma digressão pela obra dos prin-
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cipais pensadores políticos ocidentais (1). De facto, a história das ideia políti-
cas até meados do século XIX é, em grande medida, a história das diversas
teorias das formas de governo, entre as quais a forma republicana. Como realça
NORBERTO BOBBIO (2), a temática das formas de governo vai procurar responder
à seguinte interrogação: Quantos são e quais são os modos de organização da vida
colectiva?

JORGE MIRANDA (3) aponta para um importante aspecto da evolução do con-
ceito de República nas tipologias das formas de governo, que é a sua mutabili-
dade histórica. Se até ao século XVIII a oposição à monarquia se faz por via da
distinção entre governo de um só, do governo de uma pluralidade de indivíduos,
a partir do Iluminismo e da Revolução Francesa caminha-se no sentido da iden-
tificação da monarquia com o absolutismo e da República com as aspirações
democráticas. Daí que a leitura dos autores deste período histórico mereça cui-
dados redobrados na análise dos conceitos. Não aprofundaremos o estudo dos sis-
temas políticos ideais propostos pelos diversos autores, antes dedicaremos em
exclusivo a nossa atenção às características que atribuem às formas republicanas.

1.1. Antiguidade Clássica

O primeiro momento da nossa análise centra-se nas obras de PLATÃO e
ARISTÓTELES e nas suas classificações de regimes políticos. Contudo, deparamos
com uma dificuldade terminológica, uma vez que o conceito que procuramos con-
cretizar, República, é algo estranho aos quadros políticos e linguísticos gregos.
Assim sendo, são várias as leituras possíveis do termo grego equivalente, Poli-
teia (Πολιτεία), que pode significar não só república, como igualmente regime
político, constituição ou mesmo Estado. Ao atribuirmos a algumas das forma polí-
ticas descritas por estes autores a designação de República corremos o risco de
incorrer em imprecisões anacrónicas, condicionando a leitura das obras ao que
nelas pretendemos ler.

Na República (4), sua obra cimeira, PLATÃO procura desenhar o regime
ideal, a única forma positiva de governo face às formas imperfeitas da realidade.
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(1) A este respeito vide NORBERTO BOBBIO, A Teoria das Formas de Governo, 10.ª Edição,
Brasília, 1997, DIOGO FREITAS DO AMARAL, História das Ideias Políticas, Coimbra, 1998, JORGE
MIRANDA, Ciência Política, Lisboa, 1996, JOSÉ ADELINO MALTEZ, Princípios de Ciência Política
— Introdução à teoria política, 2.ª Edição, Lisboa, 1996, e a bibliografia geral aí citada.

(2) NORBERTO BOBBIO, A Teoria…, p. 31.
(3) JORGE MIRANDA, Ciência Política, p. 17.
(4) PLATÃO, A República, Lisboa, 1978, Livro VIII, pp. 363 ss., em particular números 544c

e segs.
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Assim, admite a existência de seis formas de governo: duas seriam manifesta-
ções da constituição ideal (a monarquia e a aristocracia), uma delas encon-
trar-se-ia na transição entre as formas imperfeitas e as perfeitas (a timocracia)
e as restantes três corresponderiam às formas indesejáveis (tirania, oligarquia e
democracia).

Mais apta a corresponder às nossas solicitações parece ser a filosofia polí-
tica aristotélica. De facto, ARISTÓTELES vai estabelecer a classificação tradicio-
nal, tripartida das formas políticas, que vingará incontestada até ao Renasci-
mento (5). No Livro III da Política, obra designada no grego original também
como Politeia (Πολιτεία), ARISTÓTELES (6) vai adoptar um critério classificató-
rio misto, assente no número de governantes e no interesse que preside à sua
actuação.

Assim sendo, quando o governo é conduzido em atenção ao interesse geral
da comunidade encontramos três formas políticas sãs, consoante o número de
governantes: monarquia (governo de um só), aristocracia (governo de alguns)
e politeia (governo de muitos). É importante retermos uma passagem do Livro III
no que respeita à denominação do melhor governo possível, atento o facto de
alguns autores se lhe referirem como república (7). Afirma ARISTÓTELES que,
“quando os muitos governam em vista ao interesse comum, o regime recebe o
nome comum a todos os regimes: ‘regime constitucional’ (politeia)” (8). As
formas degeneradas destas três categorias resultam da acção governativa em
proveito próprio dos titulares do poder e são, respectivamente, a tirania, a oli-
garquia e a democracia.

Como podemos constatar, quer a classificação platónica quer a aristotélica
abrangem diversos tipos de regimes que podemos reconduzir a um conceito de
república na acepção de forma de governo contrária à monarquia.

Uma terceira obra fundamental na teoria das formas de governo na Anti-
guidade é a História de POLÍBIO. Retomando a estrutura da classificação de
ARISTÓTELES, POLÍBIO distingue igualmente três formas boas e três forma más de
governo. Todavia, um aspecto fundamental impele-nos a considerar a sua obra:
o conhecimento da realidade da República romana, alheia aos dois outros auto-
res gregos.

PEDRO DELGADO ALVES

(5) Atente-se à classificação de S. Tomás de Aquino, decalcada das noções aristotélicas. Vide
ST. THOMAS AQUINAS, On politics and ethics, Nova York/Londres, p. 16.

(6) ARISTÓTELES, Política (Edição bilingue), Lisboa, 1998.
(7) Neste sentido, FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 126.
(8) ARISTÓTELES, Política, p. 211 (1279a, 35).
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POLÍBIO apresenta como formas rectas a monarquia, a aristocracia e a
democracia e como formas desviadas a tirania, a oligarquia e a oclocracia.
Verifica-se uma alteração terminológica significativa, passando o conceito de
democracia a integrar as boas formas de governo, ficando de certo modo fixado
o seu sentido actual. A esta realidade não é alheio o conceito classificatório adop-
tado por POLÍBIO para distinguir as boas formas das más, assente não no interesse
que preside à actuação governativa, mas na existência de um governo fundado
no consenso e na legalidade.

Finalmente, cumpre assinalar apenas um elemento no pensamento deste
historiador, que é a defesa das formas de governo mistas como as mais capazes
de assegurar estabilidade e justiça. A República Romana constituiria o melhor
exemplo seu contemporâneo desta teoria, ao combinar elementos monárquicos (os
cônsules), aristocráticos (o Senado) e democráticos (os comícios populares).

A última referência na Antiguidade vai para os escritos de CÍCERO, em par-
ticular De Republica. O interesse do seu pensamento para a nossa investigação
não se prende de forma tão imediata com a sua análise das formas de governo,
uma vez que se limita a receber os ensinamentos polibianos quanto à classificação
em tipos e quanto às vantagens do governo misto. É a sua densificação do
conceito de República que nos ocupará. No entanto, a sua abordagem ao con-
ceito não o situa entre uma das possíveis formas de governo.

A noção com a qual trabalha é a de República enquanto propriedade do povo
(res populi), enquanto res publica (9). Assim sendo, a forma de organização do
poder numa res publica pode ser monárquica, aristocrática ou democrática, maté-
ria que CÍCERO desenvolverá ao estudar cada uma destas formas. Uma res
publica nos termos descritos por CÍCERO pode, portanto, ser uma monarquia.

O cerne da res publica não reside em quem exerce o poder, mas tão-
-somente na finalidade do exercício desse poder: o interesse comum. Contudo,
um sistema político em que a res populi não seja a prioridade dos seus gover-
nantes não pode merecer a designação de res publica: de facto, CÍCERO nega-a
às tiranias, oligarquias e governos das massas (10). No fundo, não está em
causa a repartição do poder, mas o seu exercício recto e honesto em prol do inte-
resse de todos, aparecendo fundamentalmente a res publica aos olhos de CÍCERO
como um programa ético.

A designação em causa aproxima-se do conceito grego de politeia, parti-
cularmente se atendermos à forma como ARISTÓTELES adopta essa expressão
para designar a comunidade política ideal, aquela em que os governantes agem
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(9) CICERO, The Republic, The Laws, Oxford, 1998, p. 19 (Livro I, 39).
(10) CICERO, The Republic…, pp. 72-73 (Livro III, 43-45).
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em defesa dos interesses de todos. Apesar de se demonstrar a dificuldade em
assimilar a terminologia da Antiguidade Clássica à dos nossos dias no que res-
peita ao fenómeno republicano, é inegável que o elemento do interesse comum
deve ser atentamente considerado.

1.2. Maquiavel

Nas suas duas principais obras políticas, O Princípe e os Discursos sobre
a Primeira Década de Tito Lívio, MAQUIAVEL vai introduzir uma nova tipologia
de formas de governo que tenderá a tornar-se dominante nos séculos que se
seguem (11). Pondo de lado a tripartição dos autores clássicos, MAQUIAVEL
separa as águas entre apenas dois sistemas possíveis, afirmando que “todos os
Estados […] foram e são, ou repúblicas ou principados” (12). Para além disso,
introduz no vocabulário político a expressão Estado com o sentido que hoje
utilizamos, e que até aí era designado de variadas formas, entre as quais avul-
tam as já nossas conhecidas polis e res publica.

A diferença entre as duas formas de governo continua a ser, essencial-
mente, quantitativa, assente no número de titulares do poder: o principado, o
governo de um só; a república, o governo de muitos. Dentro das repúblicas, con-
soante os casos, distingue aristocracias (poder restrito a alguns) ou democra-
cias (poder partilhado pela população), o que permite fazer a ponte com as clas-
sificações tripartidas, a que ainda se refere nos Discursos (13).

A obra de MAQUIAVEL é, de facto, fundamental no assentamento dos con-
ceitos com que jogamos: fixa o sentido moderno de Estado (a que BODIN ainda
se refere como république) e remete o termo República para o domínio das for-
mas de governo. Também é graças à ponte com o passado que estabelece, que
hoje podemos “converter” as classificações platónica, aristotélica e polibiana
em modelos bipartidos de república e monarquias.

Finalmente, cumpre referir que MAQUIAVEL é o principal pensador repu-
blicano do seu tempo, sendo particularmente importante a forma como a virtude
cívica na configuração do poder político assume um papel central na sua obra.
Contudo, esta dimensão da sua produção teórica é por vezes menosprezada, e o
rico conteúdo dos Discursos e da Arte da Guerra (14) preteridos em relação ao
Príncipe e ao estudo do amoralismo político que o tornaria famoso.
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(11) Sem prejuízo de muitos autores continuarem a adoptar a clássica tripartição. É, nomea-
damente, o caso de THOMAS HOBBES no Leviatã, Lisboa, INCM, 3.ª Edição, 2002, pp. 157 ss.

(12) MAQUIAVEL, O Princípe, Lisboa, 1976, p. 13.
(13) MAQUIAVEL, Discourses on Livy, Oxford, 1997, pp. 22 ss. (Livro I, Capítulo II).
(14) Para um estudo aprofundado do pensamento republicano clássico de MAQUIAVEL, vide

J. G. A. POCOCK, The Machiavellian Moment — Florentine Political Thought and the Atlantic Repu-
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1.3. Iluminismo e República

Dos principais pensadores do Iluminismo, MONTESQUIEU é aquele que vai
introduzir uma nova leitura aos conceitos que temos vindo a estudar. Bebendo
alguma influência em MAQUIAVEL, MONTESQUIEU vai rearrumar as formas de
governo de acordo com um novo esquema tripartido, distinto daqueles até aí
conhecidos: na sua concepção deve distinguir-se entre república (que pode ser
democrática ou aristocrática), monarquia e despotismo (15). MONTESQUIEU iden-
tifica para cada forma que enumera qual a motivação ideal dos seus governan-
tes. Na república, pertencendo o poder político ao povo, o princípio orientador
da governação deve ser a virtude cívica; na monarquia, a honra; e no despotismo,
o medo.

Apesar da tripartição referida, a principal ideia transmitida por MONTES-
QUIEU aponta para um maior significado da bipartição implícita ao seu pensamento,
entre os regimes que subordinam ao império da lei e aqueles que o não fazem.
Assim sendo, a principal separação das águas é entre os regimes em que os
governantes agem de acordo com as leis vigentes (monarquia e república), e o
despotismo, onde a vontade do tirano é lei.

ROUSSEAU vai desempenhar um papel importante na consolidação da noção
de República como regime político primordialmente oposto à monarquia. Uma
vez que a soberania só pode ser legitimamente exercida pelo povo, através da von-
tade geral, qualquer governo desprovido dessa legitimidade será necessariamente
defeituoso. Curiosamente, a defesa da alternativa republicana em ROUSSEAU
faz-se principalmente por vía da crítica ao sistema monárquico, pelo que, de
certa maneira, é um republicanismo primordialmente anti-monárquico (16). Há,
contudo, que atender a que, nalgumas passagens do Contrato Social, ROUSSEAU
advoga que qualquer Estado regido por leis deverá ser considerado uma república,
mesmo uma monarquia, desde que a vontade geral seja determinante (17).

A noção kantiana de República, atenta a sua originalidade, merece tam-
bém algum desenvolvimento. De acordo com o pensamento de KANT, uma
constituição republicana tem de assentar em três princípios: liberdade para todos
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blican Tradition, 2.ª Edição, Princeton, 2003, em particular pp. 183 ss., e também RICARDO LEITE
PINTO, O Momento Maquiavélico na Teoria Constitucional Norte-Americana, Lisboa, 1998,
pp. 56-69.

(15) MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, Livro II, Capítulo II.
(16) ROUSSEAU, O Contrato Social, Lisboa, 1999, pp. 61 ss., em particular 70-72, 74-80

(Livro III, Caps. IV e VI).
(17) ROUSSEAU, idem, p. 44 (Livro II, Cap. VI).
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os membros da sociedade, sujeição de todos a um mesmo corpo de legislação e
igualdade entre todos os cidadãos (18).

KANT procede a duas classificações de regimes políticos. A primeira, aten-
dendo à forma da soberania, redunda nas categorias clássicas: autocracia, aris-
tocracia e democracia. A segunda procura determinar a forma como o poder é
exercido: o que é essencial é a existência ou não de uma efectiva separação
entre poder executivo e poder legislativo. Assim sendo, um governo republicano
terá de consagrar tal separação de poderes, sob pena de se tornar um despotismo.

A ideia de república em Kant não traduz um sentimento anti-monárquico,
sugerindo mesmo este autor que Frederico II da Prússia se poderia enquadrar na
definição de governante republicano, tendo em vista a declaração daquele monarca
de que não passaria do primeiro servidor do Estado.

Da perspectiva de KANT, uma democracia (directa) redundará sempre em
governo despótico, logo, não-republicano, uma vez que o poder executivo assen-
tará necessariamente na decisão tomada por todos os cidadãos em relação a um
só. Qualquer forma de governo não representativa é, no entender do filósofo de
Königsberg, uma anomalia: a mesma pessoa não pode ser legislador e executor
da sua própria vontade.

Algo próximo desta oposição entre república e democracia é o pensamento
de JAMES MADISON. Escrevendo em conjunto com Alexander Hamilton e John
Jay no Federalista, MADISON contrapõe a democracia, enquanto sinónimo de
governo directo, a um conceito de República identificado com o sistema repre-
sentativo (19). As vantagens da organização dos Estados Unidos em governo repu-
blicano residiriam no potencial desta forma representativa de organização do
poder ser aplicável num território com vasta extensão e população numerosa. Só
as democracias teriam de continuar confinadas a pequenas comunidades.

De forma a assegurar esta dimensão representativa, a República incorpora-
ria obrigatoriamente a necessidade de eleição periódica dos titulares do poder e
a fixação temporal da duração dos seus mandatos. Através da junção destes e
de outros elementos, abrir-se-ia o caminho para a edificação de um verdadeiro
sistema de auto-governo nas treze ex-colónias inglesas da América do Norte.

Esta ideia encontra-se igualmente presente nos escritos de THOMAS PAINE (20),
embora sujeita a terminologia ligeiramente distinta. PAINE identifica a República
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(18) IMMANUEL KANT, Perpetual Peace in Kant: political wrtitings, Cambridge, 2003, p. 99.
(19) ALEXANDER HAMILTON/JAMES MADISON/JOHN JAY, O Federalista, Lisboa, 2003, pp. 82-83

(Federalista n.º 10).
(20) THOMAS PAINE, Rights od Man — Part II, in Political Writings, Cambridge, 1997,

pp. 178-179.
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como qualquer governo criado e conduzido no interesse da comunidade, no sen-
tido de res publica que já observámos. Ao determinar qual a melhor forma de
governo para uma nação de grandes dimensões, PAINE conclui que, face à invia-
bilidade das formas democráticas conhecidas, ela só poderá ser o sistema repre-
sentativo.

A Revolução francesa marca o início das experiências republicanas em paí-
ses europeus de grande dimensão. Contudo, ao mesmo tempo que se vão
ensaiando novas formas de implementar a República, alguns pensadores políti-
cos procuram encontrar uma simbiose entre os melhores elementos dos regi-
mes monárquicos e republicanos. No fundo, estamos na antecâmara do consti-
tucionalismo monárquico e os trabalhos de SIÉYÈS e BENJAMIN CONSTANT serão
os principais veículos desta tentativa de conciliação (21).

SIÉYÈS entende que as diferenças entre as monarquias e repúblicas assentam
apenas na natureza do executivo: se este for nomeado pelo povo ou pela assem-
bleia legislativa o regime será republicano, caso contrário estaremos perante
uma monarquia. Na sequência do golpe de Estado de Bonaparte, elabora um pro-
jecto constitucional em que pretende instituir uma república monárquica enca-
beçada por um Grande Eleitor, alto magistrado vitalício, mas ainda republicano.
Aparentemente feito à medida de Napoleão, o projecto só muito limitadamente
passa para a Consituição do Ano VIII. Apesar de a revisão de 1802 instituir o
carácter vitalício do Primeiro-Cônsul, tratar-se-á apenas de um passo na direc-
ção do Império, realidade distinta da república coroada (22) projectada por SIÉYÈS.

CONSTANT, depois de ter avançado sem sucesso com um conceito de monar-
quia republicana durante o Consulado, vai procurar assegurar que o regresso da
monarquia no rescaldo da queda de Napoleão seja possível, através da republi-
canização do sistema monárquico. Sob uma forma exterior monárquica vai
preencher o regime com a soberania popular, a afirmação de direitos indivi-
duais e a divisão de poderes, acabando por afirmar-se como principal teorizador
da monarquia limitada.

Será no final deste período, de certo modo transitório, que se opera uma
alteração no conceito de República. Abandonando-se a visão primordialmente
conexa com a prossecução do interesse comum e com a promoção da virtude
cívica, passamos a um associação entre República e governo representativo,
separação de poderes e ausência de monarca e nobreza hereditários. A recep-
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(21) A respeito desta fase de transição vide MARÍA LUISA SÁNCHEZ-MEJÍA, Repúblicas monár-
quicas e monarquias republicanas. La reflexión de Sieyès, Necker e Constant sobre las formas
de gobierno, in Revista de Estudios Políticos, n.º 120, Abril/Junho 2003, pp. 195 ss.

(22) MARÍA LUISA SÁNCHEZ-MEJÍA, Repúblicas…, p. 204.
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ção de alguns destes elementos pelas monarquias constitucionais contribuirá
ainda mais para uma descaracterização da forma pura republicana, ou pelo
menos, para a perda do “exclusivo” em determinados campos. Dá-se, por-
tanto, uma passo significativo na “negativização” do conceito, na afirmação
da sua dimensão não-monárquica como única passível de compreensão uni-
versal.

1.4. República contra monarquia: debate político e doutrinal

A mutação do conceito de República que acabámos de descrever vai alte-
rar os dados da colocação teórica do problema. Em grande parte, o debate
passa das páginas da filosofia política para os bancos das universidades, tor-
nando-se objecto de uma abordagem mais científica, nos quadros da Teoria
Geral do Estado ou do Direito Constitucional. Naturalmente, a intensidade e
importância do debate científico varia consideravelmente consoante o sistema polí-
tico vigente.

Mais do que procurar classificar as várias formas de governo e tentar encon-
trar o regime político ideal, considerável atenção é agora dedicada a ponderar as
vantagens dos dois sistemas em confronto, monarquia e república. Procuremos
ilustrar esta nova realidade com um breve relance pela doutrina portuguesa dos
séculos XIX e XX.

Um dos principais constitucionalistas portugueses do século XIX, JOAQUIM
LOPES PRAÇA (23), após reconhecer que a distinção mais profunda entre formas
de governo é a que a reduz a dois grupos, monarquias e repúblicas, e que qual-
quer das duas formas é susceptível de uma infinidade de variantes, vai procurar
determinar qual das formas é preferível.

Louvando a forma de governo instituída pela Carta Constitucional e pro-
clamando a sua superioridade em relação à anterior monarquia absoluta, LOPES
PRAÇA não procede verdadeiramente a uma contraposição entre os dois mode-
los, enveredando por uma demonstração de que a instauração de uma república
se afiguraria como “uma utopia perigosa às nossas mais íntimas e profundas con-
vicções” (24).

A república, “democrática, federal ou conservadora” seria contrária às con-
dições económicas, intelectuais, morais, geográficas, etnográficas e históricas
do país e contrária também à desigualdade “na instrução, fortuna e mérito” que
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(23) JOSÉ JOAQUIM LOPES PRAÇA, Direito Constitucional Portuguez, vol. II, Coimbra, 1879
(reimpressão fac-similada, 1997), pp. 24 ss.

(24) LOPES PRAÇA, idem, p. 37.
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“sempre se tem mantido no povo portuguez”. Consequentemente, a sua adop-
ção só poderia acarretar a anarquia e seria totalmente insusceptível de produzir
o bem comum.

TRINDADE COELHO, escrevendo no seu Manual Político do Cidadão Portu-
guez (25), advoga abertamente a “República democrática e federativa” como
melhor forma de governo, assente sobre os três grandes princípios republicanos:
liberdade, igualdade e fraternidade.

Para este autor, República significa no seu sentido absoluto o “sistema em
virtude do qual o povo exerce por si mesmo o governo (26)”. Todavia, neste pri-
meiro sentido, República pode ser entendida com sinónimo do democracia pura,
sistema apenas praticável em Estados de pequena dimensão. Dessa impossibi-
lidade de aplicação generalizada resulta o nascimento do sistema representa-
tivo, forma ideal de governo, espinha dorsal da república democrática. Como
podemos ver no pensamento de TRINDADE COELHO, torna-se patente a fusão
progressiva dos conceitos até aí distintos de democracia e república, que conduzirá
à assimilação progressiva pelo movimento republicano de exigências de natureza
democrática

Mais científico e menos comprometido parece ser o trabalho de MARNOCO
E SOUZA (27), que separa as duas formas de governo atendendo essencialmente
à forma de designação do Chefe de Estado: electivo e temporário na forma
republicana, hereditário e vitalício na monarquia. Entre os aspectos positivos do
regime republicano MARNOCO aponta, em primeiro lugar, a maior garantia con-
ferida pelo processo eleitoral na designação de um Chefe de Estado capaz. Em
segundo lugar, destaca-se a plenitude do princípio democrático: só a república
pode, em seu entender, suportar o sufrágio universal ou a liberdade absoluta de
imprensa. Em seguida, MARNOCO E SOUZA enumera diversas desvantagens do
sistema monárquico que devem pesar em favor da alternativa republicana, nomea-
damente, a confusão do interesse público com o interesse dinástico, os perigos
das regências, a afirmação da desigualdade política e o facto de, em grande
parte, constituir um vestígio histórico.

Porém, MARNOCO aponta também para as vantagens da monarquia: uni-
dade política assegurada pela hereditariedade e duração do reinado, desapareci-
mento de luta política pelo Chefia de Estado, tendência republicana para eleger
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(25) TRINDADE COELHO, Manual Político do Cidadão Portuguez, Porto, 1908, pp. 25 ss.
(26) TRINDADE COELHO, idem, p. 27.
(27) MARNOCO E SOUZA, Lições de Direito Político, Coimbra, 1900, pp. 373 ss., e Direito

Político, Coimbra, 1910, pp. 197 ss.



176

presidentes fracos, capacidade de conviver com a liberdade e de se adaptar às
mudanças sociais. No final da sua exposição, acaba por concluir pela relativa
indiferença da opção pela Chefia de Estado, desde que acauteladas as liberdades
fundamentais no restante quadro institucional. No fundo, e apesar das vantagens
e desvantagens consideradas em abstracto, as circunstâncias históricas e políti-
cas de cada país é que fornecem os elementos decisivos para decidir entre Repú-
blica e Monarquia. Nas palavras do próprio MARNOCO E SOUZA, “não se é
menos livre na Inglaterra do que nos Estados Unidos, embora se seja por pro-
cessos diferentes” (28).

Na passagem para o século XX, dois fenómenos concorrem para esvaziar
esta abordagem de actualidade: a progressiva difusão de regimes republicanos na
Europa e no resto do Mundo e a crescente democratização das monarquias cons-
titucionais. Aliás, os dois fenómenos têm por base aspirações e movimentos simi-
lares: as novas repúblicas tendem a surgir em Estados onde o regime monárquico
perdeu o comboio da democratização ou em que se comprometeu decisivamente
com regimes autoritários.

MARCELLO CAETANO (29) apresenta três noções possíveis de República na
actualidade, contrapondo-as a equivalentes conceitos de monarquia. Uma primeira
hipótese define República como “a forma política em que o poder supremo do
Estado reside na vontade de um colégio de indivíduos, cuja composição e cuja
actuação são regulados por lei”. MARCELLO CAETANO refere todavia que, se se
entender que no Reino Unido o poder supremo reside no Parlamento, então este
primeiro critério permite qualificá-lo como República.

Em seguida, uma República pode ser “a forma política em que a sobera-
nia pertence à colectividade só podendo ser exercida em nome e por delegação
desta mediante magistrados electivos submetidos à lei geral”. O princípio repu-
blicano acarretaria, neste caso, três componentes: soberania popular, delegação
de poder nos governantes, submissão de todos à lei. Desta feita, não será repu-
blicano o sistema em que os titulares do poder não devam essa condição ao
exercício da soberania popular.

Finalmente, uma terceira hipótese identifica República como “a forma polí-
tica em que não existe Chefe de Estado ou em que o Chefe de Estado não é here-
ditário”. De acordo com o publicista da escola de Lisboa, e apesar de, na sua
opinião, ser este o critério menos satisfatório, acaba por ser aquele que corres-
ponde à terminologia actual.
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(28) MARNOCO E SOUZA, Direito Político, p. 218.
(29) MARCELLO CAETANO, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, Coimbra,

tomo I (reimpressão da 6.ª Edição), 1996, pp. 358-360.
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De tal forma é patente que o contraste entre monarquia e república perdeu
significado político (30), que JORGE MIRANDA, atenta a residual relevância do
problema a nível institucional e de cultura cívica, propõe um conceito autó-
nomo para contemplar esse traço da organização política: forma institucional
de governo (31).

Como sublinha BOBBIO, repetir hoje a frase inaugural do Príncipe de Maquia-
vel, que afirma que todos os Estados ou são monarquias ou repúblicas, “cons-
tringe a realidade a um esquema inadequado, senão mesmo deformante, porque
distingue aquilo que não é facilmente distinguível: a monarquia inglesa da
república italiana” (32).

Assim sendo, apenas em contextos políticos específicos esta querela consegue
sobreviver nos manuais e artigos científicos de Ciência Política ou Direito Cons-
titucional. Por um lado, e numa curiosa inversão do que sucedia no decurso do
século XIX, é matéria que preocupa autores monárquicos que escrevem em regi-
mes republicanos e procuram demonstrar a viabilidade de uma alternativa res-
tauracionista monárquica (33). Por outro lado, em sistemas políticos em que se
mantém a forma institucional monárquica e em que o sentimento republicano é
consideravelmente influente, como seja o caso espanhol ou australiano, a que-
rela prossegue.

Concluamos o nosso périplo pela teorização da República com uma rápida
passagem em revista dos principais argumentos em prol da solução monárquica,
nos nossos dias. São, essencialmente, dois conjuntos de argumentos que procuram
legitimar as monarquias constitucionais democráticas ocidentais.

Em primeiro lugar, e reduzida a polémica aparentemente a uma mera ques-
tão institucional, a defesa da forma monárquica passa pela sua função integra-
dora da comunidade política, através dos seus elementos simbólicos e pes-
soais (34). HERRERO DE MIÑON (35), afirma que ao invés do apelo republicano
ao entendimento humano e à razão, a realeza consegue invocar directamente os
sentimentos difusos e emocionais dos cidadãos e introduzir-se nos seus corações.
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(30) Neste sentido, NORBERTO BOBBIO, Estado, Governo, Sociedade — Para uma teoria
geral da política, 10.ª Edição, São Paulo, 2003, p. 106.

(31) JORGE MIRANDA, Ciência Política, p. 36.
(32) BOBBIO, Estado…, p. 107.
(33) A título de exemplo, veja-se no caso do Brasil, PAULO NAPOLEÃO NOGUEIRA DA SILVA,

Curso de Direito Constiucional, 3.ª Edição, Rio de Janeiro, 2003, pp. 175 ss.
(34) Assim, MIGUEL HERRERO DE MIÑON, Monarchie et développement démocratique, in

Pouvoirs, Revue Française d’Études Constitutionnelles et Politiques, n.º 78, 1996, Les Monar-
chies, p. 11.

(35) HERRERO DE MIÑON, idem, p. 12.
12 — F.D.U.L.
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Sendo certo que a primazia do coração sobre a razão é um facto incontestado na
sua opinião, a monarquia seria o único regime capaz de o alcançar (36).

Neste contexto, o Rei surge como símbolo e representante da unidade e
continuidade política do povo, cumprindo um papel que apenas figuras míticas
ou históricas podem desempenhar nas Repúblicas (37). O monarca vai encarnar
valores políticos tradicionais e colocar-se acima da luta partidária, tendencialmente
fracturante, assegurando uma total imparcialidade perante o jogo político.

Alguns autores (38), contudo, reconhecem a dificuldade em encaixar esta argu-
mentação na teoria constitucional racional-normativa do Estado de Direito demo-
crático e procuram desviar o seu valor para a dimensão estrita do simbólico. Ao
fazê-lo, estão de certa forma a reconhecer a falência de uma argumentação
lógica ou jurídica e a apelar a considerações quase transcendentes.

O outro argumento aduzido em sua defesa é a concepção de uma ideia de
republicanização ou democratização da monarquia nos tempos modernos, esba-
tendo as diferenças face às formas republicanas para alcançar a legitimação (39).
Todavia, não nos parece sustentável que estejamos na presença de verdadeiros
elementos republicanos, como verificaremos ao estudar as várias dimensões do
princípio: em causa, sim, estará apenas a consagração de um regime político
democrático.

1.5. Republicanismo e liberalismo

Mais recentemente, na sequência dos estudos históricos em torno do repu-
blicanismo clássico, particularmente a obra de J. G. A. POCOCK (40), alguns
autores propõem uma leitura alternativa, republicana, da teoria política e cons-
titucional dos Estados Unidos da América. Defendendo que John Locke e o libe-
ralismo individualista não devem ser apontados como fontes inspiradoras exclu-
sivas do constitucionalismo norte-americano, vários autores em diversos campos
académicos (41) (História, Ciência Política, Direito) procuram redescobrir o repu-
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(36) Não deixa de saltar à memória a imagem cinematográfica do Rei Artur discutindo
com um camponês anarquista, que o confronta com a falta de legitimidade de um regime político
assente apenas na irracionalidade da transmissão de uma espada por um ente superior, em Monty
Python and the Holy Grail…

(37) MANUEL FERNANDEZ-FONTECHA TORRES/ALFREDO PEREZ DE ARMIÑAN DE LA SERNA, La
Monarquia y la Constituicion, Madrid, 1987, p. 107.

(38) IDEM, idem, p. 124.
(39) IDEM, idem, p. 106, invocando PABLO LUCAS VERDÚ, Princípio de Ciencia Política, 1973,

tomo II, pp. 116-117.
(40) POCOCK, The Machiavellian Moment, cit.
(41) Assim, RICARDO LEITE PINTO, Uma introdução ao neo-republicanismo, in Análise

Social, vol. XXXVI (158-159), 2001, p. 465.
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blicanismo como filosofia política moderna, apresentando-o como modelo alter-
nativo (42) aos paradigmas liberais puros (43).

Como realça RICARDO LEITE PINTO, ensaiando uma síntese do pensamento
comum aos vários autores do neo-republicanismo, estamos perante uma cor-
rente que procura afirmar a presença dos valores republicanos na sociedade e polí-
tica actuais (44). Nessa axiologia republicana destacam-se principalmente a vir-
tude cívica, enquanto defesa das liberdades, prossecução do interesse público e
oposição à corrupção, a participação política e a razão dialógica, como processo
de alcançar uma definição consensual do interesse público.

Entre a doutrina portuguesa, e não obstante as raízes do republicanismo
em Portugal não beberem directamente na tradição norte-americana, como vere-
mos, encontramos já importantes trabalhos de recepção deste debate, entre os quais
avulta a dissertação de LEITE PINTO (45). Algumas importantes componentes
desta corrente devem, portanto, ser abordadas no debate jurídico-constitucional
português, nomeadamente no que respeita à modelação da virtude cívica na prá-
tica política e na edificação de um modelo de cidadania republicano.

2. EXPERIÊNCIAS REPUBLICANAS

Ao procurar demonstrar a diversidade conceptual e histórica do fenómeno
republicano, cumpre efectuar uma brevíssima digressão histórica pelas mais sig-
nificativas experiências republicanas. O nosso intuito é demonstrar a diversidade
de formas políticas que se denominaram ou receberam posteriormente a classi-
ficação de República procurando detectar pontos de contacto e de apartamento.

Em sede de periodização, a nossa opção resulta exclusivamente do tipo de
regimes republicanos com os quais deparamos, sendo de realçar, porém, que
a principal divisão das águas no estudo do republicanismo deve ocorrer no
século XIX, na sequência das Revoluções Atlânticas, maxime, as Revoluções
Americana e Francesa.

Se até esse momento a forma de governo republicana surge como a excep-
ção num contexto esmagadoramente monárquico (com a possível ressalva da
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(42) Por todos, vide, por exemplo, PHILIP PETIT, Republicanism: A Theory of freedom and
government, Oxford, 1999.

(43) Do outro lado do debate, defendendo a insuficiência do modelo republicano, vide
RICHARD FALLON, What is republicanism and is it worth reviving?, in Harvard Law Review,
vol. 102, 1989, pp. 1695 ss., ou JEFFREY C. ISAAC, Republicanism vs. liberalism? A Reconside-
ration, in History of Political Thought, vol. IX, n.º 2, Verão 1988, pp. 347 ss.

(44) RICARDO LEITE PINTO, idem, p. 469.
(45) RICARDO PINTO LEITE, O Momento Maquiavélico na Teoria Consitucional Norte-Ame-

ricana — Republicanismo, História, Teoria Política e Constituição, Lisboa, 1998.
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organização política grega do período clássico), após as jornadas de 1776 e 1791
entramos numa fase de verdadeira explosão das Repúblicas, conducente ao
actual predomínio deste modelo de organização política.

2.1. Antiguidade Clássica

2.1. A pólis grega é desde logo um marco na história das instituições polí-
ticas, na medida em que desenvolve, pela primeira vez, o conceito de cidadania,
enquanto legitimação para participar no processo decisório, à qual são inerentes
determinados direitos de natureza política e cívica. Por outro lado, encontramos
também, de forma inovadora, a institucionalização de estruturas relativamente com-
plexas de poder,

FINER realça que é esta a diferença substancial entre as monarquias de tipo
oriental e a inovação grega (46), designando ambas as realidades, respectivamente,
regime tipo-palácio e tipo-forum. O centro da vida política sai, portanto, dos
meandros da corte e da intriga palaciana que rodeia o soberano absoluto (e, fre-
quentemente, divino) e desce ao seio da vida social, da vida comunitária.

Um dado importante para que tal revolução possa operar reside, indiscuti-
velmente, na dimensão da unidade política que ora analisamos: o facto de
estarmos perante cidades-estados de reduzida área territorial é um dos factores
decisivos para o aparecimento desta nova realidade.

Não nos esqueçamos que, para efeitos da nossa análise histórica, há que
empregar o conceito de república no seu sentido mais restrito, enquanto forma
contrária à monarquia hereditária. Assim sendo, encontramos uma pletora de
formas políticas enquadravéis nesse conceito hiper-abrangente: desde a demo-
cracia ateniense, a formas oligárquicas ou aristocráticas de governo, passando
por formas de tirania que muito se aproximam de monarquias no sentido rigo-
roso (47). As classificações da PLATÃO e ARISTÓTELES que vimos, são disso bem
ilustrativas.

FINER vai ao ponto de afirmar expressamente estarmos sempre perante repú-
blicas (48). De facto, e deixando de lado a monarquia macedónica (considerada
mesmo pelos cidadãos das poleis como para lá das fronteiras do mundo grego)
o exemplo paradigmático de um regime monárquico, Esparta, só muito remota-
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(46) S. E. FINER, A História do Governo, vol. I, Lisboa, 2003, p. 360.
(47) Mesmo atendendo apenas ao exemplo paradigmático de Atenas encontraremos uma

diversidade de regimes políticos entre os séculos VI e IV a.C. Para além da forma democrática,
claramente predominante neste período, somos confrontados com outras formas de exercício do
poder, desde a Tirania de Pisístrato, ao período da oligarquia dos “Trinta Tiranos” que marca o
fim da Guerra do Peloponeso e para referir apenas alguns.

(48) FINER, op. cit., p. 357.
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mente corresponde à noção de monarquia característica das monarquias orientais
do seu tempo…

Geralmente, o poder monárquico das formas políticas da Grécia arcaica
vai-se fragmentando através da transformação progressiva do rei num magis-
trado eleito e da passagem dos seus poderes para conselhos de governo compostos
pelas aristocracias militares das urbes (49). Assim sendo, encontramos três ele-
mentos recorrentes na organização política da Grécia Clássica: o conjunto de
magistrados (investidos de poder executivo, ocupando a posição do monarca, nal-
guns casos até mantendo essa designação), o Conselho (de carácter oligárquico
e composição restrita) e a Assembleia dos cidadãos.

O caso ateniense é normalmente merecedor de maior destaque não só por se
tratar da maior e mais importante polis grega do período em estudo, mas porque
se trata da forma mais avançada de organização política e de desenvolvimento
da ideia de cidadania. A noção de isonomia, igualdade perante a lei de todos os
cidadãos, acaba por operar como um equivalente de democracia no sentido
moderno do termo (50), particularmente se associada à ideia de isegoria, ou seja,
a liberdade de expressão associada ao desempenho de direitos políticos (51).

Encontramos, pois, um processo decisório transparente, um sistema de
governo assente na lei em que impera o controlo do poder e são garantidos os
principais direitos de cidadania. Para além disso, o sistema constitucional ate-
niense dispõe ainda de mecanismos de controlo e responsabilização dos titula-
res das magistraturas (52), sublinhando o facto de se estar perante o desempenho
de funções públicas, no interesse comum da polis.

Do que ficou exposto, podemos ensaiar uma associação entre as primeiras
experiências republicanas e a ideia de limitação e organização do poder político.

O PRINCÍPIO REPUBLICANO

(49) Neste sentido, CLAUDE MOSSÉ, As Instituições Gregas, Lisboa, 1985, p. 11.
(50) MARIO MION, Athenian Democracy: politicization and constitutional restraints, in His-

tory of Political Thought, vol. VII, n.º 2, Verão 1986, p. 226.
(51) BLAIR CAMPBELL, Constitutionalism, rights and religion: the athenian example, in His-

tory of Political Thought, vol. VII, n.º 2, Verão 1986, p. 263.
(52) O sistema ateniense conhece diversas formas de controlo dos magistrados: a dokima-

sia permitia algum controlo sobre os magistrados seleccionados por sorteio, num processo de
alguma forma semelhante ao de investidura dos membro do Gabinete nos Estados Unidos, sujei-
tos a aprovação do Senado; a epicheirotonia permitia o controlo do magistrado durante o exercí-
cio do seu mandato; a euthyna consistia numa auditoria financeira no final do mandato; a eisan-
gelia traduzia-se numa forma de procedimento de impugnação do mandato do magistrado com
fundamento em traição, tentativa de golpe de Estado, corrupção, engano dos cidadãos ou sacrilé-
gio; finalmente a graphe paranomon permitia a responsabilizar judicialmente quem propusesse na
Assembleia a aprovação de legislação ou éditos contrários às leis fundamentais da polis atenienese;
Para mais desenvolvimentos vide BLAIR CAMPBELL e MARIO MION, op. cit.
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Independentemente do regime concreto instuído nas diversas poleis, todas recu-
sam a concentração do poder característica dos regimes monárquicos tradicionais,
e ensaiam formas de envolver classes mais ou menos amplas da população no
exercício do governo. É certo que estamos perante uma realidade assente na exis-
tência de extensas franjas da população sem direitos políticos ou submetidas a
um regime de escravidão, mas no que toca aos cidadãos da polis, estamos
perante sistemas políticos sofisticados e, na sua maioria, republicanos (seguindo
a concepção de FINER acima exposta).

2.2. O estudo da República Romana é essencial à compreensão dos fenó-
menos republicanos que lhe sucedem no tempo. Independentemente de consti-
tuir, ou não, uma verdadeira fonte de inspiração constitucional para futuros regi-
mes políticos republicanos, Roma vai constituir o mais importante referente
simbólico e ético desses regimes. O seu principal legado para a posteridade é,
desde logo, o próprio conceito com que trabalhamos e que procuramos definir,
a res publica.

Apesar da sua posterior expansão territorial, os quadros políticos e institu-
cionais romanos constroem-se ainda no momento histórico em que é apenas
uma cidade-estado. Instaurada em 509 a.C. com o derrube da monarquia, a
República vai manter uma considerável estabilidade interna, permitindo a con-
solidação das fronteiras, a hegemonia em Itália e a derrota de Cartago, única
potência do Mediterrâneo Ocidental com capacidade para ameaçar a sua supre-
macia. Apesar de ter de lidar com tensões sociais e políticas internas graves,
Roma consegue adaptar as suas estruturas institucionais e aligeirar o peso oli-
gárquico do regime mediante cedência à plebe, designadamente através da cria-
ção do tribunado da plebe (494 a.C.) ou da atribuição de força de lei às deli-
berações do concilium plebis, a assembleia da plebe (287 a.C.).

O resultado prático do sistema de governo afigurava-se particularmente
complexo, atenta não só a estrutura legal do seu funcionamento, como as pra-
xes institucionais que o acompanhavam. Um dos principais contributos de
Roma cifra-se no desenvolvimento da noção de magistratura, de desempenho de
funções pública em prol da comunidade e em atenção aos interesses colectivos.

Assim sendo, o quadro de magistrados (53) na República Romana, em ter-
mos muito genéricos abrangia: dois censores (com o encargo de elaborar as lis-
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(53) Para maiores desenvolvimentos vide FINER, op. cit., p. 426, P. WILLEMS, Le Droit Pub-
lic Romain, Louvain, 1888, pp. 157 ss., e NIALL RUDD/JONATHAN POWELL, Introduction and notes
to CICERO (The Republic and The Laws), Oxford, 1998.
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tas de cidadãos e de os classificar de acordo com a sua propriedade), dois côn-
sules (detentores do comando militar e das relações externas), oito pretores (54)
(desempenhando funções judiciais), oitos questores (com funções financeiras), qua-
tro edis (encarregados da administração da urbe) e dez tribunos da plebe (velando
pela posição dos plebeus perante o sistema político e a lei) (55).

Quanto aos órgãos deliberativos, há que considerar diversas assembleias
(comitia), com funções e composição variadas e também com relevância dis-
tinta em diferentes momentos históricos: comitia centuriata, comitia tributa e
concilium plebis. Os comitia centuriata, compostos por todos os cidadãos,
elegiam os cônsules, pretores e censores e deliberavam em matéria legislativa,
de declaração de guerra e de conclusão de tratados. Os comitia tributa, reu-
nindo também todos os cidadãos, desta feita organizados por tribos, elegiam os
questores e os edis e possuiam também autoridade legislativa. Finalmente, o
concilium plebis, com uma estrutura semelhante aos comitia tributa, detinham
a particularidade de estar reservados a plebeus. Consequentemente, cabia-lhes
a eleição dos tribunos da plebe e dispunham igualmente de poderes legisla-
tivos (56).

Para além das assembleias referidas há que considerar a peça fundamental
na engrenagem, o Senado, composto a título vitalício por trezentos (57) membros.
Apesar de remetido, na estrita letra da lei, a uma função consultiva dos magis-
trados, acabava, na prática, e mercê da preponderância dos seus membros na socie-
dade, por ser o órgão condutor da política romana.

O funcionamento do sistema assenta na manutenção de equilíbrio entre os
diversos órgãos referidos, com particular realce para a possibilidade dos magis-
trados de categoria superior poderem vetar as acções dos magistrados de cate-
goria idêntica ou inferior. Evita-se deste modo a concentração dos poderes ine-
rentes a um cargo num só indivíduo e assegura-se a interdependência entre
magistraturas diferentes. Já no que respeita às relações entre assembleias e
magistrados, esta salda-se na impossibilidade daquelas iniciarem os seus traba-
lhos sem a convocatória de um magistrado, limitando-se deste modo a sua liber-
dade de iniciativa legislativa.
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(54) A sua quantidade aumentou no decurso da história da República, tendo alcançado o
número de oito com Sila.

(55) Sem referir a Ditadura, magistratura extraordinária exercida no máximo por seis meses
em casos de grave crise para a República.

(56) A distinção primordial entre as duas figuras assentava também em quem as podia con-
vocar: o cônsul no caso das comitia tributa e os tribunos da plebe no caso do concilium plebis.

(57) Mais uma vez, o número varia no decurso da história da República.
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Parte do sucesso da República Romana reside, portanto, na sua combinação
dos vários segmentos sociais que compõem o corpo de cidadãos e que, como
vimos, espelhariam na perfeição a teoria do governo misto de POLÍBIO. O pro-
cesso político romano assenta numa tensa dialéctica entre o elemento aristocrá-
tico, inicialmente restrito aos patrícios, mas alargado aos plebeus com rendi-
mentos superiores, e a plebe. Apesar de alguns compromissos fundamentais
em que assenta a constituição institucional romana, tais como o papel dos comí-
cios, a figura do tribuno da plebe ou a eleição obrigatória de um plebeu para pelo
menos uma das magistraturas consulares, Roma não perderá nunca as suas carac-
terísticas oligárquicas, continuando a sua classe política a reduzir-se, no essen-
cial, a algumas dezenas de famílias (58) (59).

Aproximadamente a partir de 133 a.C. o sistema deixa de ser capaz de se
adaptar às novas circunstâncias políticas (reforma agrária, exigência de cidadania
dos habitantes da Itália, expansão territorial e consequente estatuto de única potên-
cia mediterrânica) e entra em declínio. A constituição de duas facções antagónicas
no seio da classe dirigente, populares e optimates, o crescimento da violência
política e das redes clientelares e a degeneração do sistema político conduzem, even-
tualmente, à guerra civil e à transformação da República em Principado.

2.2. Período Medieval

De seguida, são dignos de nota os regimes republicanos que emergem no
período medieval, produto do ressurgimento do fenómeno urbano a partir do
século XI. Conexo com o crescimento em importância económica dos centros
urbanos, surge um amplo movimento de autonomização municipal, com a for-
mação de comunas principalmente em Itália, Países Baixos e Alemanha. Con-
tudo, o grau de independência das colectividades locais dotadas de auto-governo
variava consideravelmente consoante a posição geográfica e as condicionantes polí-
ticas do local.

Enquanto as cidades-estados italianas alcançaram um estado de indepen-
dência de facto (60) e partiram ao alargamento dos seus domínios territoriais
contra as zonas rurais circundantes e cidades vizinhas, as cidades do Sacro-
-Império Germânico (Reichsstädte) nunca se tornaram juridicamente indepen-
dentes, permanecendo sob tutela directa do Imperador e confinadas às mura-
lhas da cidade.
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(58) Apesar de diversos exemplos de ascensão social, particularmente na fase final da
República.

(59) Assim, FINER, op. cit., p. 416.
(60) Com excepção de Veneza, que é independente, de jure.
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FINER (61) salienta que, enquanto as formas de governo das cidades italia-
nas viriam a acrescer algo à evolução da teoria e prática políticas, as repúbli-
cas alemãs e do norte da Europa não inovariam para além dos mecanismos de
organização comunal: assembleia de cidadãos (de rara reunião) e conselho de
governo presidido por um Bürgermeister. O impacto destas repúblicas do norte
na história europeia acaba por derivar da sua organização externa na Liga Han-
seática, aliança política, militar e mercantil, e não da sua organização política
interna.

Em Itália, porém, a situação é distinta. A luta entre o Papado e o Império
é, provavelmente, uma das principais causas da progressiva autonomização das
cidades italianas, conforme o controlo imperial se vai enfraquecendo, culmi-
nando na concessão generalizada de autonomia por Frederico Barbarrossa,
em 1183, às cidades da Lombardia.

Inicialmente confiado apenas às grandes famílias aristocráticas locais, o
poder vai progressivamente sendo partilhado com a população da cidade, atra-
vés de conselhos legislativos e magistrados eleitos. Um aspecto importante em
várias cidades passa por assegurar a rotação de funções públicas, reforçando a
igualdade política de todos os cidadãos e evitando a concentração de poderes em
algum sujeito ou grupo. Os traços mais importantes destes regimes são, pois, a
existência de eleições periódicas, a ausência de hereditariedade e a criação de
mecanismos de controlo e repartição do poder entre as várias magistraturas.

De todas as repúblicas italianas, destacaremos apenas o caso veneziano (62),
na medida em que adquiriu uma aura “mítica” por força da estabilidade do seu
sistema político e da sua expansão territorial e económica.

Inicialmente, o seu sistema político caracterizava-se por uma grande con-
centração de poderes no Doge e num reduzido número de grandes famílias
locais, transmitindo a sua posição institucional hereditariamente. A situação
começa a mudar com a afirmação progressiva da aristocracia veneziana e a cria-
ção de novos órgãos governativos destinados a partilhar e a controlar o exercí-
cio do poder.

O Grande Conselho é, em teoria, o verdadeiro titular da soberania na Repú-
blica Veneziana, cabendo-lhe o poder legislativo e a eleição de todos os magis-
trados. A reforma decisiva para o nascimento das principais características do
Estado Veneziano ocorre em 1297, com a chama serrata del Consiglio. Nesse
ano, a participação nos trabalhos do Grande Conselho deixa de estar aberta a todos
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(61) FINER, A História do Governo, vol. II, Lisboa, 2004, p. 1012.
(62) Vide CHARLES DIEHL, Venise — Une République Patricienne, Paris, 1918, pp. 81 ss.
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os cidadãos, passando a ser limitada à aristocracia e a alguns homens novos, a
eleger pelo tribunal dos Quarantia. Contudo, logo em 1322, os cidadãos a
seleccionar passam a ser apenas os descendentes de famílias já representadas no
Grande Conselho.

Apesar do seu carácter restritivo, o Grande Conselho permanecia dema-
siado numeroso para ser eficaz, surgindo, consequentemente, uma assembleia
deliberativa menos numerosa, o Senado, composto pelos principais magistrados
da cidade e por membros eleitos pelo Grande Conselho, num total de cerca de
300 membros. O Senado acabará por ser o centro da adminstração pública,
verdadeiro detentor do poder na República, gerindo matérias financeiras, fis-
cais, diplomáticas e militares.

Com funções de acompanhamento e preparação da acção do Senado, encon-
tramos uma assembleia ainda mais restrita, o Collegio, composto por 25 mem-
bros. Contudo, dentro deste último órgão encontramos ainda um outro, a Sig-
noria ou Pequeno Conselho, composto apenas de dez membros (o Doge, os
seus seis conselheiros e os três membros mais anttigos do supremo tribunal dos
Quarantia) e encarregado de auxiliar o Doge no desempenho das suas funções
governativas.

A forma mais clara de imaginar o sistema governativo veneziano é mediante
o recurso a um esquema de círculos concêntricos, com o Doge no centro e
envolvido sucessivamente pela Signoria, Collegio, Senado e Grande Conse-
lho (63). Apesar de se encontrar no centro do sistema (ou no topo da pirâmide,
se preferirmos outra imagem (64)), o Doge é remetido a uma posição de símbolo
faustoso da soberania, reinando sem governar (65).

O regime político veneziano colocou as funções governativas na mão de uma
minoria aristocrática, cerrando as portas a qualquer possibilidade de ascensão à
categoria de cidadão activo e evitando simultaneamente a concentração de pode-
res num só indivíduo. De facto, o único órgão singular da República, o Doge,
perde as suas prerrogativas originárias de efectiva chefia do Estado, sendo reme-
tido para uma posição institucional, representativa e simbólica.

Apesar do declínio em que entraria no século XVIII, a Sereníssima Repú-
blica só sucumbe perante a conquista francesa, em 1797. Ironicamente, um
paradigma de republicanismo cai às mãos de um outro modelo republicano… (66)
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(63) Fora deste esquema há apenas a considerar o Conselho dos Dez, tribunal extraordiná-
rio e órgão de vigilância e segurança da República, encarregado de assegurar a preponderância da
oligarquia através de poderes de investigação e instrução muito amplos. CHARLES DIEHL, Venise…,
pp. 108 ss.

(64) FINER, op. cit., p. 1051.
(65) Assim, CHARLES DIEHL, Venise…, p. 107.
(66) FINER, op. cit., p. 1080.
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2.3. Suíça
Cumpre referir, neste momento da nossa digressão histórica a singularidade

do republicanismo suíço (67), uma vez que é neste período que se encontram as
suas raízes. Mais uma vez, a querela das investiduras entre o Papa e o Imperador
é causa cimeira do reforço da autonomia local, em resposta ao enfrquecimento
da autoridade imperial. A importância estratégica da passagem de S. Gotthard
no quadro geográfico alpino contribui também para o desenvolvimento político
da região. Enquanto o Império vê com bons olhos que a passagem fique nas mãos
de autoridades locais (permanecendo, consequentemente, neutralizada) e reforça
a sua autonomia, na segunda metade do século XIII o interesse dos Habsburgos
por aquele território começa a impelir as comunas locais à união.

Em 1291, três cantões florestais (Uri, Schwyz e Unterwald) associam-se
numa aliança perpétua de ajuda mútua assente na defesa colectiva, na luta pelas
autonomias locais e na vontade de ultrapassar diferendos de vizinhança pela
arbitragem. A pressão dos Habsburgos vai contribuir pra a expansão da aliança:
entre 1332 e 1353 juntam-se-lhes Lucerna, Zurique, Glaris e Zug e Berna.
Até 1481, esta confederação de oito cantões assenta num conjunto de alianças
independentes entre si e em dois actos comuns a todos (de 1370 e 1393).

Entre 1481 e 1513, mercê do sucesso militar na luta pela autonomia, a
Confederação passa a treze cantões (Freiburg, Soleure, Basileia, Schaffhouse e
Appenzell). Contudo, para além dos cantões aliados, a Confederação abrange
ainda um número considerável de entes aliados e submetidos a protectorado,
alguns com forma republicana, outros com forma de governo monárquica (68).
Em 1499, na sequência de novo conflito armado, a Confederação é exonerada
dos seus laços com o Império, situação definitiva e juridicamente consolidada com
o Tratado de Vestefália em 1648.

Os órgãos comuns da Confederação são as Dietas, que assumem diversas for-
mas e competências. As mais importantes são, indubitavelmente, as Dietas
federais dos Treze Cantões, mas reúnem-se igualmente Dietas dos cantões que
administram bailios em comum e, a partir da Reforma, Dietas de natureza con-
fessional.

A estrutura política dos diversos Cantões também está longe de ser uni-
forme (69), cada ente adoptando um sistema de governação próprio e mantendo
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(67) A este propósito vide ANTOINE FAVRE, Droit Constitutionnel Suisse, Freiburg, 1970,
pp. 14 ss., THOMAS FLEINER, Switzerland: Constitution of the Federal State and the Cantons, in
Federalism and Multiethnic States: The case of Switzerland, Freiburg, 1996, pp. 69 ss.

(68) Entre os quais, o principado de Neuchâtel e as cidade de Genebra e Saint-Gall.
(69) Não há um corpo homogéneo de Direito Público ou Constitucional, antes vigoram os

sucessivos acordos de confederação e aliança, remontando ao período dos oito cantões. FAVRE,
Droit Constitutionnel…, p. 17.
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plena personalidade jurídica internacional: enquanto Zurique, por exemplo,
conhece importantes avanços democráticos, Genebra vai permitir a instalação
do regime político calvinista a partir da Reforma (70). Os cantões urbanos são,
em regra, do tipo oligárquico conhecido entre as repúblicas do norte da Europa.
Já no que toca aos cantões florestais, floresce um espírito de democracia directa,
em que as decisões são tomadas nas assembleias comunitárias e que muito con-
tribui para a originalidade do fenómeno político suíço (71).

O momento de transformação da realidade política suíça ocorre com as
invasões francesas que se seguem à Revolução e que impõe modelos de orga-
nização institucional estranhos à realidade suíça. Inicialmente, através da Cons-
tituição de 1798, centralizadora, que cria a República Helvética, una e indivisí-
vel, à semelhança da sua “irmã” francesa. Posteriormente, face à falência do
modelo importado, através do Acto de Mediação de 1803, documento que retoma
a estrutura federal, mas que não sobreviverá mais de uma década.

Em 1815, novo Pacto Federal é redigido, sob a forma de tratado interna-
cional, instituindo uma Confederação de Estados sem qualquer poder estatal
central (72). Os únicos órgãos centrais são um chanceler e um secretário de
Estado nomeados pela Dieta, e esta última continua a assumir natureza de con-
gresso dos governos cantonais. Não obstante tratar-se de um regresso à tradi-
ção helvética, a nova estrutura constitucional conhecerá viva contestação a par-
tir da década de 30 do século XIX, que culminará em guerra civil em 1847-48
e em nova Constituição em 1848.

A partir dessa data, a Suiça completa a passagem de estrutura confederal a
Estado federal, com consagração de verdadeiros orgãos federais (Assembleia
federal, Conselho federal) e uma repartição de atribuições entre Cantões e fede-
ração, que não viria a ser objecto de modificação nas duas revisões totais da Cons-
tituição de 1874 e 2000.

2.4. Repúblicas do século XVII

Até ao momento, os exemplos históricos de regimes republicanos que temos
analisado partilham uma característica comum, o facto de lidarmos com a orga-
nização política de cidades-estados (73). No decurso do século XVII somos
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(70) THOMAS FLEINER, Switzerland…, p. 70.
(71) FINER, op. cit., p. 1016.
(72) FAVRE, Droit Constitutionnel…, p. 22.
(73) É certo que Atenas, Roma e Veneza expandiram o seu domínio para lá das respectivas

muralhas, contudo tal não implicou uma concomitante expansão da categoria de cidadãos ou uma
sujeição dos novos territórios a sistema de governo da urbe. No caso ateniense, o seu “império”
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confrontados com dois “ensaios republicanos” em territórios de dimensões supra-
urbanas que revelam alguma valia para a nossa investigação: a República das Pro-
víncias Unidas dos Países Baixos e a efémera Commonwealth inglesa. Apesar
de ambas terem eventualmente sucumbido, e de estarmos hoje perante duas
monarquias constitucionais, cumpre deixar uma breve nota sobre as suas carac-
terísticas.

2.4.1. A experiência nos Países Baixos é um curioso exemplo de republi-
canismo pragmático e de oscilação entre momentos de maior e menor progres-
são de um sentimento de verdadeiro republicanismo.

Na génese desta realidade republicana encontramos os mecanismo de governo
local das províncias sob a suserania de Filipe II de Espanha (74). A separação
em relação aos Habsburgos ocorre através de um processo longo, marcado pelo
conflito armado (75) e despoletado pela intolerância religiosa e falta de sensibi-
lidade para a política local do monarca espanhol.

1579 é o ano decisivo para o desenho da nova realidade política, em que as
províncias do norte se organizam na União de Utrecht, uma aliança militar e de
política externa. Edificada em defesa dos privilégios tradicionais daquelas pro-
víncias, não estamos, porém, perante uma intenção de independência e, muito
menos, perante uma tentativa de criar uma nova entidade, sob a forma republi-
cana de governo (76).

Só em 1599 é que se começa a desenhar a formação da República. Como
refere RAIA PROKHOVNIK, os Países Baixos acabam quase inadvertidamente por
enveredar pela forma republicana (“by default, rather than by design”) (77).
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impunha-se através da Liga de Delos, confederação de cidades em que Atenas exercia um papel
dominante, mas nos quadros das relações externas. Na fase republicana, Roma governava as
suas províncias mediante designação de um magistrado investido de imperium e responsável
perante o Senado, mas não extende os direitos de cidadania fora da Itália e só o generalizou a todos
os habitantes da Península no século I a.C., após as Guerras Sociais. Finalmente, o caso Vene-
ziano é análogo ao romano — os território ultramarinos eram administrados sem a integração no
sistema de governo republicano da cidade.

(74) Na realidade, a suserania daquele monarca não se exercia sobre o conjunto das Pro-
víncias, mas a título individual em relação a cada uma delas, com regulação especial através de
cartas de privilégios e direitos.

(75) A Guerra dos 80 Anos, na designação da historiografia holandesa, desde o início da
revolta em 1568, até à Paz de Vestefália em 1648, com um período de tréguas entre 1609 e 1621.

(76) A rejeição da soberania espanhola só vai ocorrer dois anos após a formação da União,
com a Abjuração do domínio espanhol de 1581. Ainda assim, os Estados Gerais vão procurar
encontrar um substituto para o monarca espanhol como suserano, transferindo inicialmente essa
dignidade para o duque de Anjou e, mais tarde, para o favorito da rainha Isabel de Inglaterra, o
Conde de Leicester.

(77) RAIA PROKHVNIK, Spinoza and Republicanism, Londres, 2004, p. 72.
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Saber se posteriormente esse vai ser o estado final do regime, é questão ligei-
ramente diversa (78).

No plano teórico, por virtude da origem, de certo modo, não intencional, da
República, os intelectuais e estadistas holandeses não vão procurar fornecer uma
fundamentação teórica da nova realidade. A tónica do discurso político e do
ensino universitário continua a assentar na defesa dos privilégios e direitos con-
tidos nas cartas tardo-medievais, reiterando-se a justificação contra o governo tirâ-
nico, única verdadeira inovação do pensamento político da época nas Províncias
Unidas.

Apesar de uma prática republicana evidente, até 1650 toda a teoria política
holandesa vai ser essencialmente de cariz monárquico moderado, apesar de o sis-
tema de governo das Províncias Unidas apenas revelar uma característica menor
de natureza monárquica: a figura do Stadholder (79).

Os dois momentos mais marcada e verdadeiramente republicanos coincidem
precisamente com a abolição desta figura na maioria das Províncias. Com a
ascensão ao poder na Província da Holanda de Jan de Witt em 1653, a sua dou-
trina de verdadeira liberdade inaugura um período de verdadeiro republica-
nismo. Trata-se apenas de uma republicanização da prática e do discurso polí-
tico, uma vez que, com a excepção da abolição do Stadholder, o quadro
institucional permanece inalterado.

No topo da sua doutrina destacam-se ainda a reafirmação das particularidades
provinciais e seus direitos, a necessidade de equilibrar a posição de cada província
(apesar da evidente centralidade da Holanda) e a tolerância religiosa. No fundo,
trata-se de uma adaptação dos padrões tardo-medievais de governo vigentes.

Em 1672, perante a ameaça de invasão, é reintroduzida a magistratura de
Stadholder em todas as Províncias e de Witt abandona o poder. A casa de
Orange reassume o seu ascendente, que durará até 1702. Nessa data inaugura-se
um segundo período sem Stadholder, ao qual se seguirá novo predomínio dos
orangistas a partir de 1747, e que perdurará até à conquista pela França revo-
lucionária e criação da república satélite da Batávia. Note-se, porém, que a
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(78) Os autores que se debruçaram sobre este período encontram mesmo grandes dificuldades
em chegar a uma solução unânime quanto à data da fundação da República. Em cima da mesa
encontramos a data da União de Utrecht (1579), da Abjuração (1581), da inexistência de suserano
(1588), do reconhecimento da independência pela França e Inglaterra (1592), do reconhecimento
de facto por Espanha (1609), do reconhecimento de iure por Espanha com o Tratado de Veste-
fália (1648), do início do primeiro período sem Stadholder (1650) e do início do governo de Jan
de Witt (1653).

(79) Desempenhando originariamente o papel de vigário do monarca ausente, esta função de
teor predominantemente militar sobrevive com a passagem à independência. Apesar de se man-
ter na esfera da Casa de Orange, passa, contudo, a ser uma magistratura eleita pelos Estados das
várias províncias, para cada uma delas.
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natureza do regime político nesta derradeira fase da história das Províncias Uni-
das é já bem diferente: o Stadholder deixa de ser eleito pelos Estados Gerais, tor-
nando-se um título hereditário na casa de Orange e passando a ser obrigatória
para todas as Províncias a existência desta magistratura. Na prática, as Provín-
cias Unidas transformam-se numa monarquia limitada.

No balanço a fazer do republicanismo holandês, verifica-se que, acima de
tudo, prevalece um sentimento de continuidade com o passado: as províncias retêm
a sua soberania, os seus sistemas jurídicos e fiscais, as estruturas “federais” são
muito limitadas em termos de competências internas e os representantes aos
Estado Gerais não passam de núncios das comunidades locais. Vigorará sem-
pre uma relutância em aceitar abertamente a estrutura republicana do Estado, salvo
os períodos de maior republicanização (de Witt), mantendo-se sempre uma posi-
ção constitucional ambígua, divorciando-se a prática do discurso e teoria polí-
ticos (80).

2.4.2. De certa forma, o republicanismo em Inglaterra partilha de algu-
mas características da sua congénere holandesa, particularmente no que toca a
falta de intenções republicanas dos seus fundadores (81). Contudo, o contexto
inglês é marcado pela Guerra Civil e por uma radical alteração do quadro cons-
titucional, num contexto em que muitos dos intervenientes políticos assumem pro-
pósitos abertamente revolucionários (82).

As origens da efémera experiência republicana inglesa remontam ao conflito
entre Parlamento e monarca que conduziria o país à guerra civil na década de
40 do século XVII (83). Finda uma primeira fase da guerra civil em 1647, os
parlamentares e o rei procuram chegar a um compromisso e estabelecer uma
monarquia limitada, traduzida nos Heads of Proposals.

Contudo, a presença de diversas facções radicais advogando soluções mais
consentâneas com a ideia de soberania popular faz-se sentir já com alguma
intensidade. O mais importante destes grupos, os Levellers (84), imbuídos
de ideias republicanas, apresentam uma proposta alternativa de Constituição,
manifestamente mais democrática, o Agreement of the People, e conseguem

O PRINCÍPIO REPUBLICANO

(80) RAIA PROKHVNIK, op. cit., pp. 120, 124 e 157 ss.
(81) Neste sentido, RAIA PROKHVNIK, op. cit., p. 124, e AUSTIN WOOLRYCH, England without

a king (1649-1660), Londres-Nova York, 1983, p. 1.
(82) Sobre este período de história político-constitucional inglesa vide CHRISTOPHER HILL, The

century of revolution (1603-1714), Londres, 1974, e The World turned upside down — Radical ideas
during the English Revolution, Londres, 1991.

(83) Em traços gerais podemos resumir as posições conflituantes ao embate entre os ensaios
de absolutização do sistema político por parte do rei e a vontade da Câmara dos Comuns em
afirmar o seu papel constitucional.

(84) Vide CHRISTOPHER HILL, The world…, pp. 107 ss.
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submetê-la a discussão, em alternativa aos Heads of Proposals, em Outubro
de 1647 (85).

Reiniciada a guerra em Novembro de 1647, o debate constitucional é inter-
rompido. O momento decisivo ocorrerá entre os finais de 1648, quando o exér-
cito expurga centenas de partidários do rei e moderados da Câmara dos Comuns,
e Janeiro de 1649, quando Carlos I é executado por traição ao Commonwealth
de Inglaterra. Contudo, apenas em Maio desse ano são abolidas a monarquia e
a Câmara dos Lordes. Apesar de, pela primeira e última vez na história inglesa,
se instituir um governo republicano, a palavra republic não é utilizada: a Ingla-
terra passa a ser um Commonwealth and free state.

Uma vez que a mudança de regime não acarreta reformas democratizantes,
o novo poder desde logo perde o apoio dos Levellers. Na realidade, o Com-
monwealth não conseguirá passar de uma República sem republicanos ou pelo
menos sem republicanos com credibilidade e em número suficiente para poder
aspirar ao sucesso (86). Em 1653, os elementos mais moderados da nova situa-
ção, com Oliver Cromwell à cabeça, procedem à dissolução do que restava do
Parlamento e instituem o Protectorado. É redigido um texto constitucional, o
Instrument of Government, que confere a Cromwell o título de Lorde Protec-
tor, cria um Conselho de Estado com forte poderes executivos (e forte pre-
sença de membros do exército) e redefine a capacidade eleitoral em termos
moderados (87).

Apesar da eleição de novo Parlamento, nos termos do Instrument, o debate
constitucional não se vai dar por concluído. Em 1654, os novos deputados vão
procurar formular uma constituição alternativa, que merecerá como resposta de
Cromwell uma nova dissolução, em 1655 (88). Em 1657, o novo Parlamento
redige a Humble Petition and Advice, em que propõe a restauração de uma
monarquia limitada, na pessoa de Oliver Cromwell, a responsabilização do exe-
cutivo e do exército perante o Parlamento e uma Câmara Alta (89). Sob pres-
são do exército, Cromwell recusa a coroa, mas aceita o restante edifício insti-
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(85) O seu conteúdo consistia numa refundação do Estado mediante novo contrato social, um
aumento muito significativo da capacidade eleitoral, regularidade na convocação do Parlamento,
a soberania absoluta dos Comuns e tolerância religiosa. Apesar disso, as propostas dos Levellers
não eram as mais radicais, uma vez que acarretariam uma possível duplicação dos cidadãos com
direito de voto: o sufrágio universal masculino implicaria o seu quadruplicar. Vide CHRISTOPHER
HILL, The century…, pp. 119-120.

(86) Assim, AUSTIN WOOLRYCH, Commonwealth to Protectorate, Londres, 2000, p. 393.
(87) Ironicamente, o Instrument of Government apresenta-se muito semelhante ao compro-

misso traçado nos Heads of Proposals.
(88) Segundo CHRISTOPHER HILL, The century…, p. 125, a partir deste momento, a legitimidade

do Protectorado assenta, quase exclusivamente, na “ponta das baionetas” do exército.
(89) Que viria a ser criada com o nome pouco entusiasmante de The Other House…
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tucional. Apesar desta rejeição parcial, os resultados práticos da Humble Peti-
tion and Advice são equivalentes a uma monarquia limitada.

Cromwell viria a falecer em 1658, sendo sucedido por seu filho Richard.
Não dispondo de talento, prestígio ou influência no exército do seu pai, Richard
Cromwell retira-se em 1659, permitindo ao exército dominar a situação e entrar
de novo em conflito com o Parlamento. Perante uma situação em rápida dete-
rioração, em 1660, Monck, o comandante do exército na Escócia, desce a Lon-
dres e prepara o caminho para a Restauração dos Stuarts e para o fim da curta
experiência republicana inglesa.

Do exposto resulta que não há um programa político e ideológico coerente
e permanente em todo este período: no período que medeia entre a execução de
Carlos I e a restauração do seu filho Carlos II, a Inglaterra conhecerá dois siste-
mas de governo distintos, a república parlamentar do Commonwealth (1649-1653)
e o Protectorado (1653-1659) (90). Se recuarmos um pouco até 1647, verifica-
remos que são ainda mais numerosas as tentativas de consolidar um novo figu-
rino constitucional: as Heads of Proposals e o Agreement of the People (ambos
em 1647), o quadro institucional que sucede à execução do rei (1649), o Ins-
trument of Government (1653), as propostas parlamentares de 1654-55 e a Hum-
ble Petition and Advice (1657).

Finalmente, como os anos finais da República vêm demonstrar, a prática
constitucional tradicional tendia a impulsionar os agentes políticos na direcção
da monarquia ou quase-monarquia, forma política com a qual estavam preparados
para lidar. Este facto evidencia uma falta de debate teórico prévio sobre a orga-
nização republicana do poder, uma vez que as grandes obras republicanas só emer-
girão no decurso da revolução inglesa, e entre as quais avultam os trabalhos de
James Harrington ou de John Milton.

Em suma, a República inglesa dos anos de 1649-1660 oscilou entre uma
república aristocrática, o poder pessoal e a ditadura militar. O desaparecimento
da sua figura de proa em 1658, permitiria o regresso da monarquia, não tanto por
convicção de que se trataria da melhor solução, mas, provavelmente, por falta
de alternativa viável (91).

2.5. Revolução e República

Chegamos, enfim, ao período determinante para o progresso das ideias
republicanas e para a sua implantação em Estados de grandes dimensões. O con-
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(90) Três, se considerarmos o período confuso que sucede à saída de cena de Richard Crom-
well em 1659 e que perdura até à Restauração em 1660.

(91) Assim, RAIA PROKHOVNIK, op. cit., p. 125.
13 — F.D.U.L.
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tributo decisivo é dado pelas Revoluções Americana e Francesa e pela forma
como, pela primeira vez na história, transformam em prática a teoria política dos
séculos que as antecederam. Assim sendo, o progresso da ideias republicanas
é coincidente com o nascimento do Estado moderno e com o desenvolvimento
do liberalismo político.

Findo o debate constitucional, a opção republicana nos Estados Unidos não
mais será sujeita a discussão. Aliás, ao cortar os seus laços com o rei de Ingla-
terra, os colonos revoltosos sabiam que o caminho a seguir seria o do governo
republicano. A grande questão constitucional americana dos seus primeiros
cem anos de história será, indubitavelmente, a construção do federalismo: desde
o debate constitucional em Filadélfia aos campos de batalha da Guerra Civil, as
relações entre a União e os Estados constituirão o principal ponto de clivagem
política, em torno do qual as demais questões gravitarão.

Em França, porém, a opção entre República, monarquia ou bonapartismo
estará em aberto por muito mais tempo, conhecendo a República um lento pro-
cesso de implantação na consciência política colectiva, com vários avanços e retro-
cessos. Nas palavras de Adolphe Thiers, demorará mais de um século a tornar-se
no regime que “divide menos” (92).

No que toca à origem da I República, alguns autores crêem mesmo não se
tratar de um desígnio inicial dos revolucionários, que se bastariam com a intro-
dução de uma verdadeira monarquia limitada, nos termos da Constiuição
de 1791, mas de uma forma de preencher o vazio aberto pela abolição da
monarquia (93). A I República (1792-1804) está longe de constituir um projecto
político uniforme, antes ficando marcada pela experimentação constitucional e
pela procura da estabilidade política. Em bom rigor, não estamos perante uma
República, mas perante três: Convenção, Directório e Consulado traduzem con-
cepções políticas diferentes, oscilando entre o jacobinismo revolucionário e o
Terror da primeira, e a afirmação da autoridade a caminho do bonapartismo na
última (94).
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(92) Citado em OLIVIER DUHAMEL/YVES MÉNY, Dictionnaire Constittutionnel, Paris, 1992,
p. 921.

(93) OLIVIER DUHAMEL/YVES MÉNY, idem.
(94) Curiosamente, o processo de transformação da República Francesa em I Império,

em 1804, faz-se mediante um senatus-consulto com o seguinte teor: “Le Gouvernement de la Répu-
blique est confié à un Empereur, qui prend le titre d’Empereur des Français” (O Governo da
República é confiado a um Imperador que toma o título de Imperador dos Franceses) — artigo 1.º
do Sénatus-consulto de 18 de Maio de 1804. A referência à República nos documentos oficiais per-
manecerá até 1808!
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A II República (1848-1852), por seu turno, não conseguirá deixar uma
marca duradoura ou positiva no imaginário político, atenta a sua curta duração
e falência perante o golpe de Estado do seu primeiro e único Presidente, Luís-
-Napoleão Bonaparte (95).

Só com a proclamação da III República (1870-1940) a forma republicana
se instala definitivamente em França (96). Datam de então alguns dos mais
importantes traços da ideia republicana francesa, como o parlamentarismo e a lai-
cidade. A noção de uma tradição republicana francesa cria finalmente raízes,
mercê de uma sedimentação pacífica nos setenta anos seguintes.

O pós-guerra acarretará a restauração da legalidade republicana, sendo a
IV República (1944-1958), em muitos sentidos, uma continuação do funcionamento
institucional da sua antecessora. Já a passagem à V República, e a inauguração
do modelo semi-presidencialista é vista por alguns como uma variação conside-
rável, mesmo radical, em relação ao tradicional modelo político republicano.
Parece-nos, contudo, que o essencial da ideia republicana em França se encontra
já bem consolidado quando de Gaulle chega ao poder, e que o novo quadro ins-
titucional pouco altera no produto de uma evolução de mais de século e meio.

Tecidas estas breves considerações, não cabe neste estudo uma apresenta-
ção mais detalhada dos processos que levaram à constituição das duas repúbli-
cas, nem uma análise aprofundada das suas diferenças e semelhanças. Por um
lado, muito do que a Revolução Americana acrescentou ao fenómeno republicano
foi já referido ao analisarmos o republican revival e o pensamento de JAMES
MADISON que, não obstante o tratamento teórico da matéria, se pronunciava já
nos quadros da nova Constituição dos E.U.A. Por outro lado, teremos oportu-
nidade de desenvolver os principais aspectos do republicanismo francês ao abor-
darmos a chamada excepção francesa, pelo que para aí remetemos parte da
nossa exposição. Finalmente, descrever os sistemas políticos destes dois Estado
é matéria amplamente discutida e analisada nos principais tratados de Direito
Constitucional, pelo que nos abstemos também de seguir por essa via.

2.6. Vagas de republicanização

Após as Revoluções Atlânticas, a difusão de modelos políticos republicanos
torna-se imparável. De facto, e para concluirmos a nossa digressão histórica, deve-
mos procurar arrumar este processo em sucessivas vagas de republicanização.
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(95) Restaurado na dignidade imperial como Napoleão III e apresentando como máxima
da nova governação o mote L’Empire c’est la paix.

(96) E mesmo então, só em 1875, com a eleição de uma maioria republicana, é que se
consolida inquestionavelmente.
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Sublinhe-se, porém, que não podemos, nem pretendemos, abarcar de forma
exaustiva todos os processos políticos que originaram esta forma de governo.

A primeira “vaga republicana” após a Revolução Francesa (97), se é que
assim podemos denominar o fenómeno, é a que resulta do processo de inde-
pendência das colónias espanholas na América Latina nas segunda e terceira
décadas do século XIX. Podemos denominar esta vaga de primeiro republica-
nismo originário, uma vez que estamos perante Estados que nascem sob a forma
de República e que não conhecerão outro regime político (98).

As jornadas revolucionárias de 1848 oferecem outro momento de fervor
republicano por toda a Europa, mas apenas conduzem à proclamação da (efémera)
II República francesa, pelo que não é inteiramente acertado referir aqui uma
vaga republicana. Apesar da proximidade no tempo das proclamações da
III República francesa (1870) e da I República espanhola (1873), também não
nos parece ser possível identificar aqui um momento de difusão generalizada do
modelo republicano.

Assim sendo, uma segunda vaga de republicanização, desta feita no con-
tinente europeu, é a que a vai resultar da derrota das Potências Centrais na
I Guerra Mundial (99). A autodeterminação de diversos povos europeus, por um
lado, e as convulsões internas nos países derrotados vão contribuir para o qua-
druplicar das Repúblicas no Velho Continente (100).

O final do segundo conflito mundial vai marcar a terceira vaga na criação
de Repúblicas. Mais uma vez, é graças ao redesenhar do mapa geo-político
europeu e à queda das monarquias comprometidas com os regimes totalitários e
autoritários das décadas de 30 e 40 que resulta o derradeiro fenómeno genera-
lizado de passagem da monarquia à república na Europa (101).

Finalmente, a última grande vaga republicana na história contemporânea é

PEDRO DELGADO ALVES

(97) Não abarcamos o fenómeno das “República irmãs” da República Francesa (Repúblicas
Batávia, Helvética, Transalpina, Cispadana, Italiana, Parnotopeia), uma vez que se trata de uma
realidade efémera, que não sobrevive sequer à passagem ao I Império. No essencial, estamos perante
uma forma de consolidação de fronteiras e de expansão da influência francesa entre os seus vizi-
nhos, e não perante processos políticos autónomos.

(98) Assinala-se uma única excepção, o México, que por duas vezes conheceu tentativas a
instalação de um regime monárquico (Iturbide e Maximiliano).

(99) Sublinhe-se, aliás, que um dos factores decisivos para o armistício de 11 de Novem-
bro de 1918 foi a proclamação da República na Alemanha no dia 9. Assim sendo, pelo menos
no caso alemão, a mudança de regime não foi apenas uma consequência do fim da guerra, antes
foi uma das suas causas.

(100) Ascendem à independência como Repúblicas a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Poló-
nia, a Finlândia e a Checoslováquia e adoptam a forma institucional republicana a Alemanha, a
Áustria, a Turquia e a Rússia.

(101) Por vias diversas, adoptam a forma republicana de governo a Itália, a Hungria, a
Roménia, a Bulgária, a Jugoslávia e a Albânia.
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a que resulta dos processo de descolonização em África e na Ásia (102). Mais
uma vez, e salvo algumas excepções (103), estamos perante o segundo republi-
canismo originário.

Naturalmente, são inúmeros os casos de instituição de regimes republicanos
em todo este período que não se inserem nos movimentos descritos, e em que
o fenómeno de republicanização resulta de outras causas, estritamente internas
e não-contagiosas. Veja-se, a título de exemplo, o caso português em 1910,
ou o caso brasileiro em 1889 (104) (105).

A análise que acabámos de empreender aborda o problema das vagas de
republicanização através do conceito negativo de República enquanto não-monar-
quia. Contudo, entre os vários regimes que adoptam a forma institucional repu-
blicana encontramos formas políticas radicalmente diferentes daquilo que até
então se subsumia ao conceito de República. De facto, deparamos com novos
elementos na construção de Estados republicanos, distintos de todas as formas
clássicas conhecidas.

Em primeiro lugar, as repúblicas soviéticas, populares e democráticas de ins-
piração marxista-leninista acrescem ao nosso debate o papel do partido na
estrutura do poder político. De seguida, os fenómenos totalitários de tendência
nazi e fascista importam a centralidade do papel do líder na organização do
Estado (106). Finalmente, uma realidade bem mais recente, mas com potencial
de provocar profundas alterações na compreensão e teorização do fenómeno
estatal e das suas relações com a religião, que são as repúblicas islâmicas.
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(102) O caso do Médio Oriente é distinto, uma vez que os novos Estado Árabes nascem sob
a forma monárquica e apenas gradualmente se vão tornando Repúblicas. A única excepção à
excepção são os territórios sob protectorado francês (a Síria e o Líbano) que ascendem à inde-
pendência como Repúblicas.

(103) A Índia e alguns países do Commonwealth que mantêm a rainha Isabel II como Chefe
de Estado no momento da independência, mas que mais tarde adoptam a forma institucional repu-
blicana.

(104) Apesar da distinta vizinhança de ambos os países. Enquanto o Brasil é, até 1889, a
excepção monárquica num mar de Repúblicas, Portugal passa da regra à excepção, na Europa monár-
quica. De facto, e sem contar com o caso de San Marino, até praticamente ao final da I Guerra
Mundial, Portugal será uma das únicas três repúblicas europeias, para além da Suíça e da França.

(105) Outros casos que não se enquadram no esquema das vagas de republicanização são, por
exemplo, a China, a Espanha e a Irlanda antes da II Guerra Mundial e a Líbia, o Egipto, o Ira-
que, a Etiópia, o Irão e de novo a Grécia, depois da II Guerra Mundial.

(106) Patenteado que, face a um poder pessoal de tamanha dimensão, apenas num sentido
muito restrito se pode continuar a identificar uma forma institucional republicana. No caso ita-
liano, aliás, o fascismo preserva o regime monárquico até à primeira queda de Mussolini em 1943,
só então sendo instituído sob a forma republicana, e limitado ao norte de Itália como mera fachada
da ocupação militar alemã.



198

3. A EXCEPÇÃO FRANCESA

Ao invés do que sucede na maior parte dos países que abandonaram o
regime monárquico no decurso da sua história, a ideia republicana em França
adquiriu um papel central na construção do Estado e da vida política, chegando
mesmo ao ponto de ser assimilada à noção de Estado de Direito democrático. Mais
do que uma forma de organização do poder político, o conceito francês de Repú-
blica incorpora um sistema de valores impregnado pela história política do país
e que o afasta das definições clássicas e mais restritivas que considerámos (107).
Detenhamo-nos um pouco nesta particular concepção alargada de República.

Em sede jurídico-constitucional, o ponto de partida para a apreensão do
conceito passa pela leitura do artigo 89.º, n.º 5, da Constituição de 1958, que
indica o único limite material de revisão expresso no texto constitucional fran-
cês: a forma republicana de governo. Partindo de uma leitura menos generosa
do preceito, facilmente seríamos levados a concluir que o referido limite visa-
ria apenas a garantia da República na acepção negativa nossa conhecida: a de
regime político que rejeita a transmissão hereditária do poder. Contudo, a abor-
dagem da doutrina e jurisprudência francesas é outra, enveredando por uma
interpretação abrangente do artigo 89.º, n.º 5, da Constituição de 1958 constitutiva
da chamada excepção francesa (108).

Naturalmente, não pode deixar de ser tido em conta que estamos perante o
único limite material de revisão explícito do Direito Constitucional francês. Na
ausência de um preceito tão amplo como o do artigo 288.º da Constituição por-
tuguesa de 1976, a doutrina e jurisprudência retiram corolários semelhantes a par-
tir do referido artigo 89.º, reconduzindo à noção de República os elementos
estruturantes do Estado de Direito democrático carecidos de garantia em face do
legislador de revisão constitucional: liberdades públicas, separação de poderes,
indivisibilidade, laicidade, sufrágio universal e dimensão social.

Deste facto não retiramos, evidentemente, a causa cimeira da concepção
abrangente da ideia republicana em França, já que a denominada excepção fran-
cesa conhece raízes filosóficas, históricas e culturais bem mais acentuadas que
as raízes jurídicas. Contudo, o artigo 89.º, n.º 5, reveste particular importância
para interpretação jurídico-constitucional do princípio republicano, visto que não
encontramos no texto da lei fundamental outras referência expressas à garantia
e extensão do republicanismo.
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(107) Neste sentido, RAPHAËL HADAS-LEBEL, L’état de la république, in Pouvoirs, Revue
Française d’études constitutionnelles et politiques, n.º 100, La République, p. 96.

(108) Expressão utilizada por ANDRÉ VIOLA para exprimir a originalidade francesa na leitura
do princípio republicano. La notion de République dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel,
Paris, 2002, pp. 14 ss.
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Assim sendo, a interpretação dominante, e aquela que é sufragada pelo
Conselho Constitucional, procura relacionar a forma republicana de governo
com os valores fundamentais da tradição republicana, valores que se encontram
depositados no artigo 1.º da Constituição de 1958 e nos princípio fundamentais
reconhecidos pelas leis da República. Vejamos em que consistem.

O artigo 1.º da Constituição francesa preceitua que a “França é uma Repú-
blica indivisível, laica, democrática e social […]”. Através desta fórmula sin-
tetizam-se não só os princípios estruturantes do Estado francês, mas também o
quadro de valores que guia a república. A indivisibilidade aponta desde logo para
a soberania interna e externa. Tem sido, aliás, a partir deste conceito que se tem
orientado parte substancial do debate jurídico-constitucional em torno do processo
de integração europeia, bem como a admissibilidade de modificações na estru-
tura do Estado, conducentes a um aprofundamento da regionalização, ou mesmo
à instituição de um regime de autonomia aprofundado para a Córsega.

A dimensão democrática, plasmada na Constituição francesa nos termos da
máxima de Abraham Lincoln, como o “governo do povo, pelo povo e para o
povo”, é também assimilada ao conteúdo do princípio republicano, particularmente
no que respeita à protecção do sufrágio universal.

A ideia de República laica é, provavelmente aquela que mais marcada-
mente distingue a excepção francesa, na medida em que une de forma pratica-
mente incindível o princípio republicano e o princípio da separação do Estado
das Confissões. Mais do que em qualquer outro sistema constitucional, o res-
peito pelas crenças de todos e a estrita neutralidade do Estado em matéria
religiosa são uma marca distintiva da identidade da República Francesa.

Finalmente, a componente social da República traduz os deveres presta-
cionais do Estado, alargando o conteúdo da ideia republicana de forma a abran-
ger as conquistas do Estado Social de Direito.

Este último aspecto realça a imagem que referimos de um conceito repu-
blicano evolutivo que é produto de uma assimilação da experiência histórica fran-
cesa, da I à V República, aglutinando-se sob a ideia de República toda o
acervo principiológico do Estado moderno. O papel desempenhado pelos prin-
cípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República na construção do
conceito de forma republicana de governo é relativamente recente, ocorrendo
na sequência da decisão do Conseil Constitutionnel de 1971 que lhes reco-
nheceu dimensão constitucional fundamental (109). Entre os mais relevantes prin-
cípios traçados pelo Conseil Constitutionnel a partir dessa data contam-se
diversas manifestações de liberdades individuais (v. g. a liberdade de cons-
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(109) Vide o Comentário de LOUIS FAVOREU e LOÏC PHILIP, Les grands décisions du conseil
constitutionnel, Paris, 1984, pp. 224 ss.
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ciência, a liberdade de ensino, a independência dos professores universitários,
entre outras).

De certa forma, esta inovação jurisprudencial vem permitir uma leitura
mais abrangente do artigo 1.º, auxiliando o seu desenvolvimento noutras direc-
ções e conferindo idêntica protecção a manifestações legislativas dos seus prin-
cípios. É, contudo, de realçar que na génese desta construção encontramos uma
preocupação essencialmente subjectivista, de reforço das garantias individuais dos
cidadãos.

Esta concepção ampla de república encontra-se profundamente enraizada
na cultura jurídica francesa, transparecendo de forma evidente em várias obras
científicas. Tome-se o exemplo de MICHEL-HENRY FABRE, que no seu Princi-
pes Républicains de Droit Constitutionnel assimila todo o Direito Constitucio-
nal francês à divisa republicana “liberdade, igualdade e fraternidade”. Assim, à
liberdade este autor faz corresponder a ideia de separação de poderes, anali-
sando toda a organização do poder político a esta luz (110). À igualdade, recon-
duz a soberania popular, empreendendo o estudo do direito de sufrágio e do
papel das assembleias representativas (111). Finalmente, sob a égide da frater-
nidade, analisa as instituições positivas da república — Presidente da República
e parlamento — e examina as liberdades políticas e públicas dos franceses (112).

Este mesmo autor reitera, com uma expressiva imagem, que o termo Repú-
blica se inscreve “no frontão do […] templo constitucional” francês (113), pelo
que a procura do seu significado deve constituir uma prioridade do investigador
constitucional. Daí também que, na sua opinião, a noção mínima e negativa de
República como não-monarquia não seja satisfatória para a sua plena com-
preensão.

Também nos escritos de SERGE ARNÉ encontramos uma recondução à ideia
de República de elementos estruturais do Estado e de outros princípios jurídico-
-constitucionais. Procurando descortinar o espírito da V República francesa a par-
tir das diversas influências que contribuíram para a sua edificação, atribui ao ele-
mento republicano os principais aspectos de democracia política (sufrágio
universal, separação de poderes, responsabilidade do governo perante o parla-
mento, independência do poder judicial, supremacia da lei), as liberdades indi-
viduais e os direitos sociais (114).
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(110) MICHEL-HENRY FABRE, Principes républicains de droit constitutionnel, Paris, 1970,
pp. 71 ss.

(111) MICHEL-HENRY FABRE, idem, pp. 201 ss.
(112) MICHEL-HENRY FABRE, idem, pp. 315 ss.
(113) MICHEL-HENRY FABRE, idem, p. 3.
(114) SERGE ARNÉ, L´esprit de la Ve République, in Revue du Droit Public et de la Science

Politique, 1971, pp. 648 ss.
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É curioso notar a preocupação de muitos autores franceses com a natureza
da V República, particularmente aqueles que escrevem em momento mais pró-
ximo da aprovação da Constituição de 1958. De tal forma se encontravam
conexas com a República as concepções de um determinado tipo de separação
de poderes típica da III e IV Repúblicas (havendo mesmo quem se interrogue se
a III República não deve representar uma Idade de Ouro mítica do republicanismo
francês (115)) que o novo modelo organizacional gaullista levanta sérias reservas,
ao ponto até de ser questionada a natureza republicana do novo regime.

FABRE interroga-se, quanto à república gaullista, se não poderemos estar
perante um sub-produto do cesarismo (116). JACQUES CADART, pronunciando-se
embora na sequência da eleição presidencial de 1974, chega mesmo ao ponto de
qualificar o novo equilíbrio de poderes como uma monarquia constitucional
republicana (117). SERGE ARNÉ, para além dos elementos republicanos da
V República que referimos anteriormente, identifica também duas outras com-
ponentes daquele regime, que o afastam da pureza republicana. No seu enten-
der, teremos também que considerar determinados elementos monárquicos de teor
orléanista (dependência do Governo em relação ao Chefe de Estado, presidên-
cia e participação efectiva do Chefe de Estado nas reuniões do Conselho de
Ministros, necessidade de um parlamento dócil e apagado) e elementos bona-
partistas (apelos referendários) (118).

ANDRÉ VIOLA sublinha, contudo, que muitas das vertentes do princípio
republicano que acabámos de enumerar fazem parte do legado das revoluções libe-
rais (119). Consequentemente, trata-se de princípios que estão igualmente pre-
sentes em monarquias constitucionais como o Reino Unido, a Espanha ou a
Bélgica. Daí que alguns autores pretendam qualificar esses regimes monárqui-
cos como repúblicas coroadas ou monarquias republicanas. FABRE segue pelo
mesmo caminho quando afirma que com a Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão de 1789 a ideologia da República triunfou instantaneamente, ape-
sar de no plano das instituições positivas o seu percurso ter demorado quase um
século a ficar concluído (120). No fundo, este autor afirma que mesmo antes de
ser proclamada a República em 1792 a monarquia constitucional francesa já era
republicana por força do triunfo do ideário iluminista, aglutinando mais uma
vez as duas realidades sob a égide da República.
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(115) A este propósito vide ANDRÉ VIOLA, op. cit., pp. 49 ss.
(116) MICHEL-HENRY FABRE, op. cit., p. 4.
(117) JACQUES CADART, Institutions Politiques de Droit Constitutionnel, tomo II, 2.ª Edi-

ção, Paris, 1979, pp. 1242 ss.
(118) SERGE ARNÉ, op. cit., pp. 660 ss.
(119) ANDRÉ VIOLA, op. cit., p. 47.
(120) MICHEL-HENRY FABRE, op. cit., p. 319.
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Não podemos deixar de manifestar algumas reservas quanto a esta leitura
hiper-abrangente da ideia republicana. Estaremos verdadeiramente perante mani-
festações de republicanismo em sistemas monárquicos, ou será que os princípios
liberais e democráticos em causa são distintos da ideia republicana e valem por
si próprios? A resposta francesa vai no sentido da sua assimilação à República.
Quanto a nós, retomaremos esta questão na parte final da nossa investigação,
quando procurarmos a chave do relacionamento entre República e Democracia.

4. POLISSEMIA DA REPÚBLICA

Terminada a nossa digressão histórica e teórica, ficamos com um retrato
muito heterogéneo de vários conceitos possíveis de República. GOMES CANO-
TILHO relembra que estamos perante um conceito tradicionalmente polémico e
carecido de uma reflexão que vá para além de uma mera formulação negativa,
de regime político oposto à monarquia (121). No seguimento da exposição
daquele constitucionalista, há que realizar um levantamento dos sentidos possíveis
da palavra República, procurando sistematizar o que acabámos de expôr. Mais
do que compreender a faceta polémica do conceito, tentaremos expôr a sua
faceta polissémica (122).

4.1. Não-Monarquia

A primeira acepção de República a abordar é a que a caracteriza como
negação da forma monárquica. Como vimos, o debate dicotómico entre Repú-
blica e Monarquia é relativamente recente (123), remontando à classificação de
regimes políticos avançada por Maquiavel.

Ainda neste âmbito há que fazer algumas referências adicionais. Um sen-
tido possível desta acepção implica a negação de qualquer regime monárquico,
seja ele hereditário ou electivo: o que sobressai desta abordagem é a rejeição de
formas de soberania pessoal de carácter vitalício, sublinhando-se o repúdio de for-
mas de governo absolutas (124).
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(121) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, 5.ª Edição, Coimbra, 1992, p. 491.
(122) JOSEF ISENSEE, agrupa em quatro categorias os possíveis significados de República: Repú-

blica enquanto conceito de Estado, República enquanto forma de Estado, República enquanto
comunidade livre e República enquanto Estado ideal ou ideal de Estado, vide Republik — Sinnpo-
tential eines Begriffs, in Juristenzeitung, pp. 1 ss.

(123) Neste sentido, AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, Curso de Direito Constitucional
Brasileiro, vol. I, Rio de Janeiro, 1958, p. 166.

(124) Vide KLAUS STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Munique, 1977,
p. 432
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É um aspecto importante para a apreensão do princípio republicano no
Direito Constitucional português da actualidade, uma vez que desta reacção à here-
ditariedade e vitaliciedade da Chefia do Estado e Governo emergem as ideias de
elegibilidade e temporariedade dos titulares de magistraturas públicas (125).
Daqui poderemos mais tarde concluir que o princípio de renovação dos titula-
res dos cargos políticos não só integra o princípio republicano, como faz parte
integrante do núcleo restrito da ideia republicana.

Deparamo-nos, porém, com outras leituras, ainda mais restritivas desta acep-
ção negativa. Para alguns autores, o alcance do conceito de República limita-se
à Chefia de Estado (126), recusando daí retirar outros corolários quanto aos
demais titulares do poder do Estado ou mesmo quanto a eventuais limites à
renovação sucessiva de mandatos políticos. Na prática, reduz a opção pela
República a mero pormenor do desenho institucional de cada Estado.

4.2. Res publica — Coisa pública e Estado

Recorrendo à origem etimológia da palavra República retomamos também
outras acepções do conceito. Res publica surge como conceito oposto ao de res
privata, isto é, oposto ao conjunto de assuntos individuais de cada um. Nesta
perspectiva, visa delimitar a esfera pública, revelando os interesses ou domí-
nios próprios de toda a comunidade. Atenta esta oposição entre res publica e
res privata são frequentes duas leitura do conceito.

Em primeiro lugar, aquela que revela uma noção comunitária de bem
comum. Este é, sem dúvida, o sentido mais próximo das raízes latinas do con-
ceito, associando a República enquanto coisa pública à defesa dos interesses
colectivos e não a uma qualquer forma de organização de poder ou de criação
de um ente jurídico.

A outra possibilidade, menos abstracta que a anterior, permite uma identi-
ficação entre República e Estado, enquanto forma organizada da comunidade
política. ISENSEE sublinha, no entanto, que se trata apenas de uma das múltiplas
componentes da noção romana de Estado (127), não podendo por isso operar
uma equiparação absoluta entre os conceitos. Também aqui não estamos perante
uma associação entre República e uma qualquer forma de governo — neste
sentido República é apenas a estrutura jurídica adoptada para a prossecução dos
interesses comuns.
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(125) AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, op. cit., p. 168.
(126) Admitindo ser essa a posição dominante na doutrina alemã, WILHELM HENKE, Die

Republik, in Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, coord. JOSEF ISENSEE e
PAUL KIRCHHOF, Heidelberg, 1987, p. 867.

(127) JOSEF ISENSEE, op. cit., Janeiro de 1981, n.º 1, p. 3, nota 10.
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Em qualquer uma desta acepções, portanto, a significação clássica de res
publica é compatível com uma enorme variedade de regimes políticos.

4.3. Delimitação positiva do conceito

A noção de res publica que acabámos de observar é mais rica em termos
de conteúdo positivo do que a que vimos em primeiro lugar, circunscrita à
ausência de uma monarquia. Contudo, uma vez que continua a poder traduzir
várias formas de organização institucional do poder, incluindo formas de poder
monárquico (veja-se, por exemplo, a utilização do conceito por Jean Bodin ou
Immanuel Kant) dificulta a edificação de um critério de identificação positivo da
noção de República.

A abordagem francesa ao conceito é uma possibilidade de lhe dar um con-
teúdo que não se reporte exclusivamente à questão da Chefia de Estado, mas
torna-se de tal forma abrangente que dilui as fronteiras com outros princípios,
como o princípio democrático, a separação de poderes ou o princípio do Estado
de Direito. A leitura do republican revival é também rica em conteúdo axiológico,
mas tem a vantagem de apresentar contornos mais definidos.

Uma outra proposta de edificação de um conceito substantivo de Repú-
blica passa pela sua assimilação ao de Democracia. É certo que, até determinado
momento histórico, as aspirações democráticas estão umbilicalmente coligadas
com o movimento republicano, funcionando as duas realidades como sinóni-
mos, mas no presente deve ser ensaiada uma separação de águas e detectados os
pontos de conflito e convergência entre os dois conceitos. É matéria que abor-
daremos na parte final do nosso trabalho.

4.4. República como forma de governo

As várias experiências republicanas que estudámos revelam que uma tentativa
de identificar a noção de República através da associação a uma determinada
forma de organizar o poder político é utópica. Como vimos, quer as repúblicas
aristocráticas romana e veneziana, quer os modelos federais suíço e americano,
passando pelo jacobinismo uno e indivisível francês e pelas ditaduras autoritá-
rias do século XX, partilham, em alguma medida, da ideia de República. Mesmo
em termos teóricos, a República tanto surge como contraponto de democracia em
JAMES MADISON, como oposto de despotismo em KANT ou como regime distinto
da monarquia em MAQUIAVEL.

Nesta perspectiva, o único aspecto universalizável é aquele referido por
JORGE MIRANDA e que se traduz na ideia de forma institucional de governo, e que
podemos reconduzir à dimensão negativa, anti-monárquica que referimos ante-
riormente.

PEDRO DELGADO ALVES
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4.5. República e Ética

GOMES CANOTILHO acrescenta aos entendimentos possíveis da palavra Repú-
blica a sua apreensão num sentido ético, enfatizando o seu papel na edificação
de uma cultura cívica e política (128). Trata-se, como veremos, de uma ideia cara
ao republicanismo português. É a partir desta leitura que devemos enquadrar a
visão da res publica como “programa ético” (129) presente no pensamento de
Cícero, ou as recorrentes referências à virtude republicana em Maquiavel, Mon-
tesquieu ou Kant. Os laços com o republican revival estão, por isso, igual-
mente patentes nesta visão.

4.6. Conclusão

A resposta que procuraremos dar no final da nossa investigação não passa
pela opção entre um dos entendimentos analisados em detrimento dos demais.
O nosso propósito é identificar qual ou quais os sentidos possíveis da República
no contexto do Direito Constitucional português vigente, não o de elaborar um
conceito universal, imutável no espaço e no tempo. Estamos perante uma rea-
lidade que é, em grande medida, histórica e cultural e que traduz mais do que
uma mera questão de organização política: enquanto princípio, o princípio repu-
blicano é depositário de um conjunto de valores essenciais da comunidade polí-
tica e é nessa dimensão axiológica que deve ser apercebido.

II PARTE
REPÚBLICA E REPUBLICANISMO EM PORTUGAL

5. REPUBLICANISMO SEM REPÚBLICA

5.1. Antecedentes do movimento republicano

As primeiras referências de teor republicano em Portugal datam do início
da implantação do liberalismo. Não são, porém, correntes desenvolvidas nem pro-
gramas políticos articulados com vista à conquista do poder. É mais avisado fazer
referência a ecos de republicanismo do que falar propriamente no começo de um
movimento republicano organizado e coerente: as alusões que encontramos neste
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(128) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, 5.ª Edição, p. 496.
(129) JOSEF ISENSEE, op. cit., p. 3.
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período configuram-se bem mais como expressão de algum radicalismo momen-
tâneo em períodos mais exaltados do processo político (130). Apesar de encon-
trarmos alguma expressão de republicanismo entre as correntes mais radicais
do vintismo ou do setembrismo, são intenções utópicas e dominadas pelas ten-
dências mais moderadas dentro das respectivas facções. Assim sendo, até mea-
dos do século, o republicanismo não tem verdadeira expressão no contexto polí-
tico português, sendo sacrificadas as poucas vontades que militavam nesse
sentido à causa maior e premente, a instauração do liberalismo.

Só poderemos afirmar a existência de uma verdadeira corrente republicana
no contexto político que se segue à derrota definitiva do setembrismo na Guerra
da Patuleia. Sem dúvida entusiasmados pelo rebentar das revoluções europeias
de 1848, e, em particular, pela instauração da II República francesa, a primeira
geração de republicanismo metódico faz a sua aparição.

Desde logo, ocorre em 1848 o primeiro movimento conspirativo de cariz
republicano, a Conspiração das Hidras. Organizada pela Comissão Revolu-
cionária de Lisboa (também conhecida por Triunvirato Republicano), da qual
faziam parte José Estevão, Oliveira Marreca e António Rodrigues Sampaio, o
movimento envolveu a criação de juntas revolucionárias pelo país fora, com
especial destaque para a que se formou entre os estudantes de Coimbra. Ape-
sar dos objectivos, algo vagos, de mudança da vida política portuguesa, a Cons-
piração não passará de mera intentona insurreccional fracassada.

De maior relevo é o aparecimento em 1851 da obra de JOSÉ FÉLIX HENRI-
QUES NOGUEIRA, os Estudos sobre a Reforma em Portugal. Pela primeira vez
na história do pensamento político português encontramos uma obra sistemática
a defender a via da República (131). Intimamente influenciado pela experiência
francesa da “gloriosa revolução de Fevereiro de 1848”, momento inaugural da
“democracia moderna” e “fundada nos princípios sanctos, justos e humanita-
rios da liberdade, igualdade e fraternidade de todos os individuos e de todos os
povos” (132), HENRIQUES NOGUEIRA advoga algumas das ideias que marcaram o
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(130) FERNANDO CATROGA dá-nos conta de um desses exemplos, a sugestão do General
Marinho, militar liberal estacionada na ilha Terceira em 1829, que propõe a edificação de uma Repú-
blica dos Estados Portugueses Ultramarinos, agrupando todos os territórios do império Português,
o Brasil incluído. O Republicanismo em Portugal: da formação ao 5 de Outubro de 1910, 2.ª Edi-
ção, Lisboa, 2000, p. 11. Também é ilustrativo deste radicalismo republicano inconsequente um
episódio narrado por OLIVEIRA MARTINS no Portugal Contemporâneo. Na sequência dos tumul-
tos populares provocados pela saída de Saldanha do Governo em Julho de 1827, conhecidos pos-
teriormente sob a designação de Archotadas, o povo saiu à rua em Lisboa e Porto aclamando a
República e vitoriando Saldanha como primeiro cônsul electivo…

(131) CATROGA, idem, p. 11.
(132) JOSÉ FÉLIX HENRIQUES NOGUEIRA, Estudos sobre a reforma em Portugal, Coimbra,

1923, p. 7.
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debate político da II República francesa, combinando-as com algum do legado
vintista e setembrista. Os traços principais do seu pensamento, marcado por um
acentuado romantismo, assentam na defesa de um republicanismo federalista e
municipalista no que toca à organização do poder político (traço que se deve,
certamente, ao facto de se poder considerar discípulo de Herculano) e pon-
tuado já por algum ideário proto-socialista (de inspiração em Fourier e Louis
Blanc).

Apesar destas últimas referências, até à decada de 70 do século XIX não
ocorrerá qualquer tentativa significativa de organização ou, muito menos, de
transformação em movimento partidário.

5.2. Organização e programas do republicanismo português

A historiografia portuguesa debate a data de fundação do Partido Republi-
cano, situando-a alguns em Março de 1876 (133) e optando outros autores, como
é o caso de FERNANDO CATROGA, por remeter esse facto para momento poste-
rior (134). Independentemente do momento exacto em que se formaliza a orga-
nização do movimento em Portugal, cumpre assinalar que o republicanismo
começa a ganhar novo alento em finais da década de 60 do século XIX, conhe-
cendo francos progressos na década de 70.

Internamente, o clima era de considerável instabilidade política — a revolta
da Janeirinha em 1867 e o golpe de estado de Saldanha em 1870 (a “Salda-
nhada”) são ilustrativos desse facto. No plano internacional, como vimos, esta-
mos perante uma fase de algum fulgor republicano: para além da proclamação
da III República francesa, também em Espanha, na sequência da abdicação de
Amadeu de Sabóia em 1873, se optava pela forma de governo republicana.

Surge então em cena uma nova geração de republicanos, defensora de ten-
dências mais socializantes. A vitalidade do movimento republicano vai detec-
tar-se na profusão de periódicos (A República, O Republicano, Gazeta Demo-
crática), centros eleitorais e clubes republicanos. Na década de 70 do século XIX
são essencialmente três as correntes ou facções dentro do movimento republicano
(democratas, moderados e federalistas), correntes essas que procuram dotar-se de
formas de organização e de programas políticos mais estruturados. O que ver-
dadeiramente nos interessa para a compreensão da noção de República no Direito
Constitucional português vigente é, precisamente, o conteúdo programático e
ideológico destas diversas formações.
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(133) LOPES D’OLIVEIRA, História da República Portuguesa. A Propaganda na Monarquia
Constitucional, Lisboa, 1947, pp. 33-34, citado in FERNANDO CATROGA, op. cit., p. 13.

(134) FERNANDO CATROGA, op. cit., pp. 35 ss.
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Em 1873 ocorre a fundação do Centro Federal de Lisboa. Trata-se da cor-
rente mais radical de todas as tendências republicanas (135), onde militam Teó-
filo Braga e Manuel de Arriaga. Depois de um ensaio de unificação no Centro
Republicano Democrático de Lisboa em 1876, voltam a cortar com a facção
dos democratas e criam o Centro Republicano Federal (1879). Em termos pro-
gramáticos, podemos fazer um apanhado geral da sua orientação ideológica atra-
vés do programa do Centro Federal de Lisboa de 1873. Aí destacam-se, natu-
ralmente, a defesa do federalismo (municipal, ibérico e europeu), o reconhecimento
de direitos fundamentais dos cidadãos portugueses, o sufrágio universal para
homens e mulheres maiores de 18 anos, a consagração do mandato parlamentar
imperativo e, com grande destaque, o laicismo (secularização do registo civil, casa-
mento, educação laica e gratuita).

Por um lado, esta corrente afasta-se da concepção jacobina de Estado uni-
tário. Por outro lado, de todas as correntes republicanas, é aquela que maiores
afinidades apresenta com o socialismo emergente. A principal divergência em
relação a estes reside, precisamente, na questão do regime, aspecto central e
prioritário dos federalistas, e secundarizado pelos socialistas, a quem mais preo-
cupava a reforma económica e a melhoria das condições sociais do que a forma
monárquica ou republicana do Estado.

A facção democrática, onde pontua Elias Garcia, é mais pragmática do que
a sua congénere federalista, abdicando por vezes de questões de princípio por
motivos tácticos, o que lhe merecerá por vezes a designação de “oportunista”.
O seu primeiro programa (igualmente de 1873) estabelece várias pontos de con-
tacto com as demais correntes republicanas, mas diverge também nalguns aspec-
tos essenciais, nomeadamente no que toca à salvaguarda da soberania nacional.
Admite, é certo formas de governo local, mas fá-lo com a ressalva de que sejam
realizadas dentro dos limites da Nação.

Em 1876 ensaia-se um compromisso unificador entre as várias facções
republicanas, compromisso esse que está na origem do Centro Republicano
Democrático de Lisboa. É aqui que alguns autores pretendem identificar o
momento do nascimento do Partido Republicano, tese refutada por FERNANDO
CATROGA, atenta a sobrevivência de estruturas locais autónomas, a desagrega-
ção interna e o espírito de desconfiança reinantes, que conduzirá mesmo a
expulsões e cisões de federalistas e democratas (136). Em bom rigor, o Centro
Republicano e Federal de Lisboa não passa de uma fusão passageira do repu-
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(135) CATROGA, op. cit., p. 23.
(136) Para além da formação do Centro Republicano Fedral que já referimos, em 1878 um

grupo de dissidentes da facção dos democratas cria o Centro Republicano de Lisboa.
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blicanismo lisboeta, sem grande expressão no resto do país e sem grande futuro
imediato.

Será, contudo, a partir do programa democrático que se construirá o com-
promisso fundador do Partido Republicano Português, já que dele constam o
reconhecimento de direitos naturais (igualdade civil e política, liberdade, governo
do povo e pelo povo, justiça democrática), a noção parlamentarista do Governo
como delegação do poder legislativo, o fomento da educação popular obrigató-
ria e a liberdade de consciência

Finalmente, os moderados, na linha das orientações da geração histórica
de 1848, organizam-se na União Republicana em 1873 e lançam um manifesto
ao país, ainda que sem a estrutura de programa político (137). Ciosa da pureza
do movimento republicano, esta corrente olhava com desconfiança as tácticas
“oportunistas” do grupo de Elias Garcia, mas demarcava-se também do radica-
lismo dos federalistas.

Apesar das cisões do final da década de 70 começarem a provocar um
ligeiro declínio da actividade republicana, diversos acontecimentos do início da
década de 80 permitem caminhar no sentido da unificação e da fundação do
Partido Republicano Português. FERNANDO CATROGA, aponta alguns dos facto-
res decisivos para o ragrupamento (138): a utilização das comemorações camo-
nianas de 1880 como factor de propaganda anti-monárquica, decréscimo das
condições de vida das populações, a polémica em torno da dotação da Casa
Real e o novo fôlego da campanha republicana contra a “influência jesuítica” atra-
vés da celebração do centenário do Marquês de Pombal.

Em 1883, delegados de centros republicanos de todo os país procedem à uni-
ficação e organização definitiva do Partido Republicano Português, aprovando-se
estatutos e elegendo-se o primeiro Directório, a primeira direcção nacional do
movimento republicano em Portugal. Estavam, pois, dados os passos decisivos
para a criação de um partido político na acepção moderna do conceito, partido
esse que pretendia assumir-se como interclassista e anti-sistema. Curiosamente,
só em 1891 viria a ser aprovado o primeiro (e único) Programa do Partido
Republicano Português (139). Uma vez que vai ser este o manifesto que conduzirá
o partido até ao 5 de Outubro de 1910 e que, de alguma maneira, enquadrará o
debate na Assmbleia Nacional Constituinte em 1911, detenhamo-nos um pouco
na sua análise.
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(137) CATROGA, op. cit., p. 24.
(138) CATROGA, op. cit., pp. 33-36.
(139) O Programa foi redigido por Manuel de Arriaga, Teófilo Braga, Homem Cristo, Ber-

nardino Pinheiro, Azevedo e Silva e Jacinto Nunes e foi aprovado no Congresso do PRP de
Janeiro de 1891 (escassas semanas antes, portanto, da revolta republicana do Porto).

14 — F.D.U.L.
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Assumindo como principais objectivos a reforma da organização do poder
político e garantia dos direitos e liberdades fundamentais, o programa republi-
cano vai procurar conciliar as várias tendências ideológicas expressas nos mani-
festos da década de 70, realçando os aspectos comuns e tentando minimizar as
divergências (140).

No que toca à organização política do Estado, uma vez que se tratava do
principal pomo de discórdia entre federalistas e democratas, o compromisso
alcança-se nos seguintes termos: se por um lado se sublinha a opção nacionalista
do movimento republicano, admite-se, contudo, algumas cedências ao federalismo
no que respeita à organização administrativa e à função legislativa. O pro-
grama de 1891 vai inscrever na plataforma política do PRP a criação de uma
Federação de Municípios (organizada a nível superior em Assembleias Provin-
ciais) e de uma Federação de Províncias com competência legislativa e reu-
nindo em Assembleia Nacional (141).

Herdado também dos programas federalistas, encontramos consagrada a
defesa dos direitos das mulheres, apesar de não estarmos já perante uma taxa-
tiva referência à sua capacidade eleitoral como no programa do Centro Federal
de Lisboa de 1873.

Em termos económicos, o programa inovava timidamente em relação aos seus
antecessores: cooperativismo e revisão das pautas aduaneiras. Já no plano social,
o PRP procurava um social-republicanismo capaz de alcançar maior solidariedade
entre capital e trabalho, recusando o liberalismo extremo, mas evitando tam-
bém os radicalismos dos socialismos revolucionários (142).

Indubitavelmente, o principal objectivo comum a todas as vertentes ideo-
lógicas do PRP assentava na vontade de assegurar a laicização da sociedade,
empreendendo a necesssária revolução cultural e política. Não é, pois, de estra-
nhar que o programa do Partido tenha optado por reforçar e radicalizar o anti-
clericalismo, utilizando-o como factor de congregação interna. No momento
histórico em que nos encontramos, é também possível detectar já algumas
influências provenientes da III República francesa. Assim sendo, são enumeradas
todas as medidas indispensáveis à realização dos propósitos secularizadores do
PRP: registo civil obrigatório, secularização dos cemitérios, abolição dos jura-
mentos religiosos e, sobretudo, a criação de um ensino primário obrigatório,
gratuito e laico. E obviamente, a coroar o programa político encontrava-se a ques-
tão fulcral, a forma de governo republicana!
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(140) Neste sentido, CATROGA, op. cit., p. 57.
(141) Vide TRINDADE COELHO, Manual…, pp. 667-668.
(142) IDEM, idem, p. 669.
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Se às referências do programa que agora analisámos acrescentarmos as con-
siderações do Grupo Republicano de Estudos Sociais, formado em 1896 por
um conjunto de descontentes (143) com algumas opções do programa e da prá-
tica do PRP em matéria social, ainda muito afastada, em seu entender, do ideal
de emancipação dos trabalhadores, chegaremos facilmente a uma conclusão
semelhante à de FERNANDO CATROGA, quanto à natureza da ideologia republicana.
Nas palavras daquele autor o republicanismo começa a transformar-se numa
“espécie de síntese entre a social-democracia à alemã e o respeito pela plura-
lidade dos interesses à inglesa” (144).

6. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA REPÚBLICA

A 5 de Outubro de 1910, finda a jornada revolucionária da Rotunda e pro-
clamada a República nos Paços do Concelho da capital, cumpria agora transformar
o programa político do PRP no novo quadro jurídico-constitucional do Estado por-
tuguês. Chegamos, pois, a um momento fulcral da nossa investigação, o momento
em que cumpre descortinar em que termos se procedeu à juridificação do con-
ceito de República no Direito Constitucional português.

6.1. Fontes

Ao nível das fontes do novo texto constitucional, a doutrina é unânime em
apontar a influência de diversos textos constitucionais estrangeiros. Em pri-
meiro lugar, avulta a Constituição brasileira de 1891 (145), como é bem patente
na leitura do projecto inicial apresentado pela Comissão redactora. Apesar de
ser uma das influências mais marcantes no trabalho dos constituintes portugue-
ses, evidente, por exemplo, na forma como o projecto inicial se limitava por vezes
a reproduzir ipsis verbis algumas disposições daquele texto constitucional e na
atenção que lhe dedica MARNOCO E SOUZA no seu comentário (146), a Constituição
republicana brasileira não deve ser cunhada de fonte principal do texto português.
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(143) Com um total de 68 membros, o Grupo de Estudos Sociais contava com as presenças,
entre outros, de Teófilo Braga, Guerra Junqueiro, Manuel de Arriaga e Afonso Costa.

(144) CATROGA, op. cit., p. 62.
(145) Neste sentido, MARNOCO E SOUZA, Constituição Política da República Portuguesa

— Comentário, Coimbra, 1913, p. 6, JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, tomo I,
6.ª Edição, Coimbra, 1997, pp. 285-286, RICARDO LEITE PINTO, Algumas hipóteses sobre a “repú-
blica” e o “republicanismo”, in Perspectivas Constitucionais, vol. III, Coimbra, 1998, pp. 212-213,
FERNANDO CATROGA, op. cit., pp. 162-163, e DOUGLAS WHEELER, Republican Portugal — A poli-
tical History, Madinson, 1978, p. 76.

(146) MARNOCO E SOUZA, op. cit., pp. 6-9.



212

Seguimos, pois, a leitura de JORGE MIRANDA (147), que limita o cunho daquela
Constituição a alguns aspectos individuais da lei fundamental portuguesa, entre
os quais avultam a fiscalização judicial da constitucionalidade, a cláusula aberta
de direitos fundamentais, o habeas corpus, a equiparação de direitos entre por-
tugueses e estrangeiros, o regime de estado de sítio, entre outras. Relevante será
também a solução bicameral, mas trata-se de matéria que abordaremos adiante.

No que toca à influência da Constituição suíça partilhamos igualmente o
entendimento deste constitucionalista: no quadro de um modelo federalista, como
aquele que ainda sobrevivia residualmente no programa do PRP, as soluções
da Confederação Helvética seriam de extrema utilidade. Porém, e como vere-
mos de seguida, o federalismo foi precisamente um dos elementos do programa
de 1891 a ser abandonado pela Constituição.

Sem prejuízo dos elementos que colheu nos sistemas brasileiro e suíço,
alguns deles de considerável relevo na organização do poder político, o espírito
da Constituição de 1911 está mais próximo do modelo jacobino da III República
francesa. Contudo, esta opção vai implicar o afastamento de alguns aspectos tra-
dicionais do republicanismo português, ainda parte do seu programa político.
Cumpre, portanto, identificar o rasto do legado programático do movimento
republicano e aferir em que medida foi recebida no novo texto constitucional.

6.2. Constituição e Programa Político

Será excessivo afirmar que o legislador constituinte optou por ignorar a
existência do programa político republicano, programa esse que já entrara no seu
vigésimo ano de existência quando a Assembleia Nacional Constituinte reúne pela
primeira vez, em Junho de 1911, mas não será certamente temerário sustentar que
optou por deixar para as calendas gregas diversas fatias da sua plataforma polí-
tica e que erradicou definitivamente outras tantas. Senão vejamos.

Em primeiro lugar, o federalismo foi das primeiras propostas tradicionais a
ser deixada à porta da nova Constituição. Tratava-se, como vimos, de um ele-
mento fundador do republicanismo português, remontando a Henriques Nogueira
e à geração de federalistas da década de 70 do século XIX. É certo que o pro-
grama de 1891 já atenuara significativamente a sua relevância, reduzindo-o a uma
expressão quase estritamente municipalista e abandonando as ideias universalistas
e iberistas.

A Constituição de 1911 dará a machadada final na corrente federalista,
consagrando a forma unitária do Estado no seu artigo 1.º A influência da noção
francesa de República una e indivisível, o fracasso do ensaio federalista da I Repú-
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(147) JORGE MIRANDA, Manual…, tomo I, p. 286.
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blica espanhola, associados ao crescente nacionalismo do PRP na fase final da
monarquia constitucional são decisivos para este desfecho. Ficava definitivamente
escolhida a forma de Estado-Nação jacobina (148), apesar dos protestos de alguns
constituintes.

Em compensação, dotou-se o poder local de uma maior autonomia, através
da exclusão de qualquer ingerência do poder executivo nos corpos administra-
tivos, da criação do referendo local e da representação de minorias nos execu-
tivos municipais (149) (artigo 66.º da Constituição de 1911).

Imediatamente conexa com a questão do federalismo, surge a questão do
modelo de soberania a consagrar na Constituição. Também aqui a opção dos
constituintes se vai afastar do programa e propaganda republicanas, que advo-
gavam a reafirmação da soberania popular em detrimento da solução postulada
nas constituições monárquicas. FERNANDO CATROGA, aponta a recepção dos tra-
balhos de Emídio Garcia, académico positivista republicano, e de Teófilo Braga,
como motivo decisivo desta opção (150).

A principal reviravolta dos republicanos de 1910-11 em relação ao seu pro-
grama acabará por ser a do destino do sufrágio universal. A reforma do sistema
eleitoral consistia num elemento absolutamente essencial da propaganda repu-
blicana e um aspecto charneira do combate à falta de democracia do regime da
monarquia constitucional — atente-se à polémica em torno da lei eleitoral monár-
quica de 1901, a Ignóbil Porcaria, e ao período de boicote eleitoral do Partido
Republicano na década de 90 do século XIX. De qualquer forma, as principais
opções em sede eleitoral não foram tomadas pela Constituinte, mas pelo Governo
Provisório, apesar de aquela se ter pronunciado a respeito da restrição do sufrá-
gio aos cidadãos alfabetizados.

A justificação dos republicanos passou por reafirmar a crença inabalável no
potencial democrático do sufrágio universal, ressalvando, porém, a impossibili-
dade de o realizar antes de ser debelado o mal da iliteracia entre a população por-
tuguesa. É certo que a justificação para o carácter restrito do sufrágio deixava
de ser censitária e passava a assentar no grau de instrução dos cidadãos, de
forma parcialmente coerente com os desideratos republicanos em sede de edu-
cação e de revolução cultural nas mentalidades dos portugueses.

Igualmente sem contemplação no novo quadro eleitoral ficou a promessa do
voto feminino, apesar de a esse respeito o programa de 1891 não a consagrar de
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(148) CATROGA, op. cit., p. 173.
(149) Vide GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 6.ª Edição,

Coimbra, 2002, pp. 166-167, e RICARDO LEITE PINTO, op. cit., p. 218.
(150) CATROGA, op. cit., pp. 168-169. Emídio Garcia partilhava a convicção de que, sendo

o povo uma entidade orgânica, careceria de ser previamente organizado em Nação para que
pudesse exercer a soberania.
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forma explícita, como o programa federalista de 1873, apenas se referindo à
necessidade de adoptar medidas de educação progressiva da mulher tendentes à
sua participação política futura.

Entre outros aspectos do programa do PRP que foram arrumados na gaveta
da história pelos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte conta-se também
o unicameralismo que, como já vimos, foi afastado por influência da Constitui-
ção brasileira (151) e algumas intenções mais arrojadas no domínio social, que se
poderiam extrair do programa de 1891 e que remontavam às correntes federa-
listas.

6.3. República laica

Entre os demais aspectos centrais do republicanismo português, a laicidade
será sem dúvida aquele que conhecerá a mais cabal consagração no novo qua-
dro constitucional. O lema seguido sintetiza-se na máxima de Emídio Garcia:
“Igrejas livres no Estado indiferente” e os novos titulares do poder político
procurariam segui-lo à letra.

Os primeiros passos dados no sentido de implantar a política religiosa do
programa do Partido Republicano foram dados pelo Governo Provisório. Pela
pena do Ministro da Justiça, Afonso Costa, são publicadas a Lei da Separação
(20 de Abril de 1911), pedra basilar das novas relações entre o Estado e as
Confissões Religiosas, e uma série de diplomas tendentes a secularizar o Estado:
a lei que aboliu os juramentos religiosos (19 de Outubro de 1910), a lei que extin-
guiu a Faculdade de Teologia de Coimbra (14 de Novembro de 1910), Lei do
Divórcio (25 de Dezembro de 1910), a lei de expulsão das ordens religiosas e
a Lei do registo civil (ambas de 18 de Fevereiro de 1911) e a lei que consagrou
a laicidade do ensino (29 de Março de 1911).

Será perante um quadro legal já consideravelmente extenso e preciso que os
deputados constituintes vão consagrar, pela primeira vez na história do consti-
tucionalismo português, a separação entre o Estado e a Igreja e a liberdade de
consciência e religião sem limitações (artigo 3.º da Constituição de 1911).

O projecto de laicização da sociedade não podia deixar de contemplar a
dimensão pedagógica, a edificação de uma escola laica destinada a educar o
“homem laico”, sem superstições e dotado de espírito científico e progressista.

PEDRO DELGADO ALVES

(151) Sublinhe-se que uma das questões que mais debate suscitou durante os trabalhos da
Assembleia Nacional Constituinte foi a do sistema de governo. Sob influência, mais uma vez, da
Constituição brasileira, os deputados dividiram-se entre os partidários da adopção de um regime
presidencialista semelhante ao da lei fundamental brasileira e aqueles que, na linha da tradição fran-
cesa da III República, optavam por defender o parlamentarismo. Contudo, trata-se de um aspecto
em relação ao qual o programa republicano do PRP nada assinalava.
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6.4. Caracterização da República Portuguesa

Expurgada de tantos elementos que compunham a sua base doutrinal, qual
então o retrato da República Portuguesa? Cumpre antes de mais não confundir
as realidades em análise: o facto de a Constituição Política da República Por-
tuguesa de 1911 não corresponder ao programa ou às expectativas de muitos repu-
blicanos portugueses não significa que estejamos perante soluções não-republi-
canas ou resquícios monárquicos. O que pretendemos realçar neste périplo
histórico são os elementos constitutivos do republicanismo português. Nalguns
casos podemos traçar essas raízes aos movimentos e propostas republicanas do
último quartel do século XIX (a laicidade, por exemplo), mas muitas dos ele-
mentos constitutivos da ideia de República apenas se manifestam, precisamente,
com a proclamação da mesma em 1910 e com a aprovação do texto constitu-
cional.

Se desaparecem alguns elementos que aproximavam o republicanismo por-
tuguês do social-republicanismo utópico ou do federalismo de algumas corren-
tes da II República francesa ou do constitucionalismo suíço, tal vai acarretar
uma maior proximidade com outras experiências republicanas, nomeadamente a
da III República francesa. Tal proximidade é tão-mais evidente se fizermos
uma leitura da soberania nacional da República unitária à luz da concepção de
unidade e indivisibilidade daquele regime político francês.

Apesar de ter ficado àquem do que prometia e proclamava, mantendo em
vários domínios a lógica liberal (maxime, nos domínio económico e social, onde
se verificam apenas alguns modestos avanços) a I República introduz dados
novos no panorama jurídico-constitucional. Em primeiro lugar, a forma repu-
blicana de Governo e o fim de todos os privilégios fundados no nascimento ou
conferidos a título vitalício — esse foi o seu legado republicano por excelência.
Mas para além disso, o republicanismo introduziu parte da sua mundividência no
código genético do constitucionalismo português, avultando a laicidade e a liber-
dade religiosa e uma nova visão do papel do Estado na educação e na formação
dos cidadãos. Estes dois aspectos traduzem uma importante dimensão cívica e
revelam uma vontade de mudar mentalidades por parte do novo regime.

Apesar de termos algumas reservas em associar de forma imediata o tipo de
republicanismo da I República ao debate entre republicanismo e liberalismo em
voga nos Estados Unidos, como o faz LEITE PINTO (152), concordamos com este
autor quando sublinha a intenção republicana de fomentar uma cidadania cons-
ciente e participativa, cujo ponto de partida residia na formação escolar, laica,
pública e obrigatória.
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(152) RICARDO LEITE PINTO, Algumas hipóteses…, p. 220.
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6.5. República democrática

Finalmente, antes de encerrarmos a análise do processo da constitucionali-
zação do ideário republicano, há que deixar uma breve nota sobre uma discus-
são, de que nos dá conta MARNOCO E SOUZA (153), travada na Assembleia Nacio-
nal Constituinte a propósito da consagração ou não da expressão “República
democrática” no artigo 1.º da Constituição, solução essa que constava do projecto
inicial concebido pela comissão de redacção. Trata-se, sem dúvida, de um
debate com muito interesse para o nosso estudo, uma vez que a problemática arti-
culação entre os princípios republicano e democrático é uma das interrogações
que levantámos e que procuraremos resolver no final da investigação.

Levantam-se de novo as dificuldades que analisámos a propósito do conceito
de República. Os deputados que se opunham à expressão “República demo-
crática” partiam de um conceito de república democrática enquanto sinónimo de
democracia directa, na linha do que expusemos a propósito destas noções quando
analisamos os escritos de MADISON no Federalista. Já outra corrente dentro da
Assembleia contrapunha que República democrática seria aquela em que a sobe-
rania pertence ao povo, contrapondo-a a outras formas possíveis de regime repu-
blicano, designadamente o aristocrático. Encontravam-se ainda vozes discor-
dantes ou pelo menos pouco convencidas da utilidade do conceito, dando-o por
excessivamente vago para fundar a organização política do país.

A questão acabaria por terminar com a não inclusão da referência à Repú-
blica democrática, mas é elucidativa da confusão terminológica reinante. É, por
um lado, claro que ambos os conceitos apresentam uma polissemia considerável
e é também patente que mesmo nos meios mais politizados não ocorrera ainda
uma sedimentação de qualquer dos sentidos possíveis do termo. É também ine-
gável que o movimento republicano assumia um carácter democrático, no sen-
tido da democracia enquanto processo representativo e de formação da vontade
do Estado.

O que alguns deputados temiam era que se enveredasse por uma leitura da
democracia no sentido da democracia directa, o que, face à simpatia nutrida
por muitos republicanos pelo modelo suíço, não estaria tão fora de questão
quanto isso (MARNOCO E SOUZA relata, aliás, a consagração do referendo local
como uma inspiração suíça e alude a este facto ao comentar o artigo 1.º). Tam-
bém subjaz a este debate a questão, que de resto já analisámos, da oposição
entre a soberania popular e a soberania nacional — os defensores desta última
via teriam motivos para pensar que a referência ao carácter democrático da
República inviabilizaria a sua consagração.
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(153) MARNOCO E SOUZA, op. cit., pp. 9-11.
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7. REPÚBLICA SEM REPUBLICANOS

A queda da I República Portuguesa, operada pelo golpe de Estado de 28 de
Maio de 1926 vem inaugurar um período peculiar no que respeita à ideia e ao
princípio republicanos. Desde logo, a própria composição heterogénea das for-
ças que desencadeiam o 28 de Maio assinala a falta de clareza do momento: ao
lado de republicanos conservadores interessados em acalmar a situação política
do País para prosseguir com o regime em moldes menos exaltados e mais mode-
rados, encontramos personalidades com tendências autoritárias e, nalguns casos,
assumidamente monárquicas.

A passagem ao Estado Novo vai ajudar a clarificar algumas dúvidas deri-
vadas do complexo mosaico de forças e interesses que compõem a base de
apoio da Ditadura Militar, mas deixará patente uma ambiguidade e um desen-
contro entre a forma e a substância no que respeita ao carácter republicano do
Estado.

O primeiro aspecto a reter é o de que a forma do Estado permanece repu-
blicana: a Chefia de Estado continua investida num Presidente da República,
transitando até para a Constituição de 1933 as inelegibilidades que atingiam os
parentes até ao 6.º grau da família real portuguesa (artigo 74.º). Assim sendo,
está garantida a acepção mínima, negativa, de república, a sua dimensão não-
monárquica.

Contudo, há que salientar que não estamos perante uma opção convicta,
antes perante uma solução pragmática para a questão da Chefia de Estado.
JORGE MIRANDA sublinha, aliás, que um dos compromissos em que assenta a
organização política do Estado Novo é entre república e monarquia, criando-se
uma figura de Presidente da República decalcada da do monarca constitu-
cional (154).

Pelo menos até à morte de Carmona (155) é um compromisso que não sus-
cita contestação interna: os republicanos apoiantes do regime ficam descansados
quanto ao assunto, enquanto aos monárquicos é permitido algum espaço para aspi-
rarem a uma restauração a médio prazo. Só nessa data se manifestam em
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(154) JORGE MIRANDA, Manual…, tomo I, p. 298.
(155) Na medida em que a sua legitimidade política ainda depende em parte de ter sido

nomeado por Carmona, Salazar terá um tipo de relação diferente com o primeiro Presidente do
Estado Novo do que com os seus sucessores. Ao contrário de Craveiro Lopes e Américo Tomaz,
cuja escolha é fruto de uma decisão de Salazar, de quem dependem em certa medida, Carmona
dispõe de legitimidade autónoma dentro do movimento do 28 de Maio e de legitimidade demo-
crática directa (apesar de muito sofrível…), prévias à chegada ao poder de Salazar e à edificação
do Estado Novo. Anos mais tarde, também Marcello Caetano se encontrará em semelhante posi-
ção perante Américo Tomaz.
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Congresso da União Nacional algumas vozes a clamar pelo regresso à monar-
quia — contudo, o seu momento já passara e o Estado Novo permanecerá uma
república até à sua queda.

Por outro lado, a própria ideia de República plasmada no texto constitucional
nada tem que ver com aquela que estudámos no capítulo anterior. O Estado Novo
assume-se como República corporativa, afastando-se da tradição do republicanismo
português, indo beber a dimensão corporativa ao modelo de Estado do fascismo
italiano. Ao classificar a forma do Estado português, FEZAS VITAL opta por
descrevê-la como uma república sui generis, de tendências corporativas (156).

Se observarmos a questão fora do plano estritamente jurídico, a distinção
entre a I República e o Estado Novo é ainda mais evidente. A prática política
do salazarismo é manifestamente anti-republicana, sublinhando o corte com o
regime político que o precedeu e com o seu sistema de valores. Como sublinha
LEITE PINTO (157), tal confronto de mundividências é ainda mais evidente se
observarmos a forma como a oposição ao salazarismo se assume como her-
deira e continuadora da tradição republicana, operando uma identificação com a
I República que chega por vezes a assumir uma dimensão mítica.

III PARTE
O PRINCÍPIO REPUBLICANO

NA CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA DE 1976

Percorridos todos os elementos históricos, filosóficos e jurídicos que auxi-
liam a compreensão da evolução da ideia e da prática republicanas em Portugal,
cumpre agora proceder à interpretação do princípio no quadro do Direito Cons-
titucional vigente.

8. ENQUADRAMENTO NA TIPOLOGIA DOS PRINCÍPIOS CONS-
TITUCIONAIS

Sem pretender desenvolver nesta sede os aspectos metodológicos relati-
vos à função e natureza dos princípios no ordenamento jurídico-constitucio-
nal, não podemos deixar de tecer uma breve caracterização da questão antes de
procedermos ao enquadramento do princípio republicano. Guiando-nos pela
obra de ROBERT ALEXY, podemos sucintamente caracterizar os princípios como
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(156) FEZAS VITAL, Direito Constitucional, Lisboa, pp. 359 ss.
(157) LEITE PINTO, Algumas hipóteses…, pp. 222-224.
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normas jurídicas que incorporam mandados de optimização, que podem ser
cumpridos em diferentes graus, atendidas as possibilidade jurídicas e fácticas de
cada caso (158). A sua flexibilidade permite a realização de operações de har-
monização e ponderação em caso de conflito entre princípios (159), como poderá
ser o nosso caso, na relação entre o princípio republicano e o princípio demo-
crático.

No que respeita à classificação dos princípios constitucionais, a multipli-
cidade de tipologias é infinita, cada autor apresentando uma sistematização
própria, seguindo critérios variados (160). Na doutrina constitucional portu-
guesa, a arrumação proposta por JORGE MIRANDA salienta uma importante ver-
tente da realidade principiológica — a sua conexão com os limites materiais do
poder constituinte (161). Conquanto os limites materiais de revisão constitucional
traduzam a ideia substancial de Direito de um determinado sistema consti-
tucional, é imprescindível atender a essa qualidade na sua disposição. Assim
teremos:

a) Princípios axiológicos fundamentais — correspondentes aos limites
transcendentes do poder constituinte. Estamos perante valores que se
impõe mesmo ao legislador constituinte originário por via da sua força
jusnaturalística;

b) Princípios político-constitucionais — correspondem aos limites ima-
nentes ao poder constituinte e aos limites específicos de revisão cons-
titucional, na medida em que traduzem, as opções fundamentais da
Constituição material, sem revestir, porém, a força valorativa dos prin-
cípios da alínea anterior. É nesta categoria que JORGE MIRANDA inclui
o princípio republicano;

c) Princípios constitucionais instrumentais — correspondem à estrutura-
ção do sistema constitucional (162);
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(158) ROBERT ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, 1993 (tradução da
edição alemã de 1986 — Theorie der Grundrechte), pp. 86 ss. Já as regras jurídicas são normas
que apenas comportam uma aplicação ou uma não aplicação, operando num esquema de tudo
ou nada.

(159) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 6.ª Edição, Coim-
bra, 2002, pp. 1147-1148.

(160) JORGE MIRANDA realça até o facto de estarmos sempre perante classificações possíveis
que não devem ser tomadas com excessiva rigidez. Manual…, tomo IV, p. 258.

(161) JORGE MIRANDA, Manual…, tomo IV, pp. 257-258.
(162) Apesar de não ser esta a sede própria para desenvolver o assunto, pensamos que se

poderá levantar a possibilidade de, nos quadros desta classificação, admitir uma quarta categoria,
residual, englobando outros princípios constitucionais substantivos que não traduzam a ideia subs-
tancial de Direito da Constituição material. A viabilidade desta categoria dependerá de uma não
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Contudo, também uma das construções de GOMES CANOTILHO nos merece
especial atenção (163). Atendendo já à articulação entre os diferentes princí-
pios, o constitucionalista coimbrão procura estruturá-los hierarquicamente. Não
obstante a tipologia de JORGE MIRANDA também permitir ordenar a força jurídica
de determinado princípio em relação a outro, maxime na colisão entre princípios
axiológicos fundamentais e os demais, não está directamente vocacionada para
a abordagem quase “piramidal” que agora vamos expor (164).

De facto, CANOTILHO sugere a existência de princípios estruturantes, “cons-
titutivos e indicativos das ideias directivas básicas de toda a ordem constitu-
cional” (165). Estes princípios, na medida em que funcionam como autênticas
“traves-mestras jurídico-constitucionais” seriam densificados com recurso a
outros sub-princípios constitucionais, que denomina princípios constitucionais
gerais. Por seu turno, estes são ainda susceptíveis de nova concretização atra-
vés de princípios constitucionais especiais, por seu turno densificáveis por regras
constitucionais.

Trata-se de uma abordagem geométrica, partindo de um elevado grau de abs-
tracção ao nível dos princípios estruturantes até a um nível mais concreto, no
plano das regras constitucionais. É de extrema importância reter esta abordagem
no momento de apresentar as nossas conclusões a respeito do princípio repu-
blicano. Aliás, o próprio CANOTILHO o qualifica expressamente como princípio
estruturante da ordem constitucional (166).

Em suma, importa reter das obras dos dois eminentes constitucionalistas a
qualificação do princípio republicano como princípio político-constitucional, de
acordo com JORGE MIRANDA, e como princípio estruturante da ordem constitu-
cional, no seguimento da lição de GOMES CANOTILHO.
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recondução desses princípios à categoria de princípios político-constitucionais e à certeza de que
estamos perante verdadeiros princípios ao invés de regras gerais. Uma possibilidade a conside-
rar seria a exigência de interesse específico na competência legislativa das Regiões Autónomas antes
da revisão constitucional de 2004, se não se entender estarmos perante uma mera regra. Mas uma
vez que não é esse o tópico da nossa análise e que esta dúvida não apresenta implicações no estudo
do princípio republicano, deixamos apenas esta breve consideração.

(163) GOMES CANOTILHO oferece também uma tipologia de princípios, mais próxima da de
JORGE MIRANDA, que distingue princípios jurídicos fundamentais, princípios políticos constitu-
cionalmente conformadores, princípios constitucionais impositivos e princípios garantia. Direito
Constitucional e Teoria…, pp. 1150-1153.

(164) Sublinhe-se que o que está em causa na colisão de princípios não é, de forma alguma,
a prevalência de um sobre o outro, apenas se pretendendo a concordância prática entre as normas
em choque. A classsificação que agora apresentamos visa, acima de tudo, facilitar a interpreta-
ção dos diversos princípios, reduzindo as possibilidades de colisão e auxiliando a sua ponderação.

(165) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria…, p. 1159.
(166) IDEM, idem.
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9. DIMENSÕES DO PRINCÍPIO REPUBLICANO

Como acabámos de constatar, o elemento republicano na Constituição da
República Portuguesa de 1976 assume foros de princípio estruturante do orde-
namento jurídico-constitucional português. Nem por isso, contudo, o seu con-
teúdo se encontra condensado numa única norma jurídica fundamental, antes
deparamos com manifestações variadas do princípio ao longo do texto consti-
tucional. GOMES CANOTILHO (167) aponta como referências expressas do princípio
republicano os artigos 1.º, 2.º, 11.º e 288.º, alínea b), mas, como veremos, é
muito mais vasto o seu alcance. Sublinhe-se apenas, a título de exemplo, os pre-
ceitos relativos ao Presidente da República. Se, como vimos, a única acepção
consensualmente universal de República é aquela que a qualifica como o regime
político no qual a Chefia de Estado não compete a um monarca hereditário,
também as normas que instituem a elegibilidade do primeiro magistrado do
Estado comungam de natureza republicana prima facie.

Acompanhando parte do pensamento de GOMES CANOTILHO e de RICARDO
LEITE PINTO procuraremos descortinar as várias manifestações do princípio repu-
blicano na actual Constituição, elencando as referências expressas e as normas
que implicitamente traduzem o seu conteúdo.

9.1. Referências iniciais

As primeiras referências à República no texto constitucional são aquelas
que constam do seu primeiro artigo. O artigo 1.º determina que “Portugal é uma
República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade
popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.”
GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA (168) sublinham, contudo que o termo
República não significa apenas, nem principalmente, a forma do regime político,
sendo sim utilizado no sentido de colectividade política, enquanto res publica.
Essa é, aliás, a orientação que expressamente fez vencimento na 1.ª Comissão
da Assembleia Constituinte (169).

Contudo, a opção pela referência à República não é desprovida de conse-
quências em sede de escolha de uma forma institucional de governo. Apesar de
não se encontrar expressamente especificado em qualquer artigo da Constituição,
o princípio republicano encontra-se latente em diversas disposições, entre as
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(167) CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria…, p. 1159.
(168) GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada,

3.ª Edição, Coimbra, 1993, p. 58.
(169) Vide VITAL MOREIRA, A Formação dos Princípios Fundamentais da Constiuição (Tra-

balhos preparatório inéditos), in Estudos sobre a Constituição, vol. III, Lisboa, 1978, p. 35.
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quais avulta o primeiro artigo da Constituição. JORGE MIRANDA (170) aponta
ainda para o facto de não estarmos perante um acto de constituição de Portugal
em República, mas apenas perante uma reiteração da proclamação ocorrida em 5
de Outubro de 1910. Existe, portanto, uma continuidade jurídica quanto à forma
republicana de governo que, apesar do intervalo autoritário de cinquenta anos,
retoma a sua dimensão e valores originários com a nova Constituição.

9.2. Forma republicana de governo

Como temos por vezes realçado ao longo desta investigação, o mínimo
denominador comum do conceito de República é aquele que a identifica com o
regime político não-monárquico, em que o Chefe de Estado não é vitalício nem
hereditário. Assim sendo, não podemos deixar de incluir entre as decorrências
do princípio republicano na Constituição portuguesa de 1976 a opção do legis-
lador constituinte pela forma institucional de governo republicana (171), traduzida,
naturalmente, na instituição de um Presidente da República e no respectivo
regime jurídico-constitucional.

Ao procurar definir a função do Presidente no sistema constitucional por-
tuguês, o artigo 120.º da CRP comete-lhe, antes de quaisquer outras caracte-
rísticas, a representação da República Portuguesa. Daí que não seja arriscado
qualificar o Presidente como o magistrado republicano, por excelência, a recep-
ção ao mais alto nível da pirâmide institucional, protocolar e simbólica do
Estado da ideia de República. Daí que se possa retirar da sua função de guar-
dião da Constituição uma forte dimensão de guardião da República e dos seus
valores.

GOMES CANOTILHO refere-se, aliás, a uma legitimidade republicana do Pre-
sidente da República, derivada da sua eleição por sufrágio popular universal (172)
e patente no propósito dos constituintes em evitar referências à expressão Chefe
de Estado. Pretende-se destarte uma imagem distinta do Chefe Supremo da
Nação, própria do constitucionalismo monárquico, acentuando pelo contrário o
papel do Presidente enquanto representante da respublica (173). A necessidade
de preservar a integridade da simbologia republicana da figura do Presidente
era ainda mais vincada nos anteriores textos constitucionais, ao excluirem a
capacidade eleitoral passiva dos descendentes e parentes dos monarcas portugueses
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(170) JORGE MIRANDA, O Artigo 1.º e o Artigo 2.º da Constituição, in Estudos sobre a Cons-
tituição, vol. II, Lisboa, 1978, p. 9.

(171) De acordo com a noção de forma institucional de governo proposta por JORGE MIRANDA,
Ciência Política…, p. 36.

(172) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 6.ª Edição, p. 615.
(173) IDEM, idem.
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(artigo 40.º, alínea a), da Constituição de 1911 e artigo 74.º da Constituição
de 1933) (174).

A transitoriedade do exercício da função presidencial e, consequentemente,
da representação da República, encontra-se delineada na proibição de reelegibi-
lidade do Presidente da República para um terceiro mandato consecutivo ou de
eleição no quinquénio subsequente ao segundo mandato consecutivo (artigo 122.º).
Sem prejuízo de posterior desenvolvimento desta matéria, cumpre sublinhar que
se trata do único limite à reelegibilidade de um titular de órgão político plasmada
na Constituição (175), confirmando a intenção de evitar qualquer personalização
do poder, através da identificação da chefia do Estado com determinado cidadão.

9.3. Unidade e indivisibilidade

A ligação entre o princípio republicano e a unidade e indivisibilidade da sobe-
rania é, no essencial, um legado da tradição republicana francesa. Entendemos
que no nosso Direito Constitucional actual os vínculos entre a unidade e indi-
visibilidade por um lado e o princípio republicano, por outro, são relativamente
ténues. Em primeiro lugar, e como tivemos ocasião de constatar, a recepção do
modelo centralizador da República jacobina é relativamente tardio no movi-
mento republicano português e só em 1911 consegue afogar definitivamente as
tendências federalizantes de algumas correntes.

Outro aspecto que diminui consideravelmente o impacto do princípio da uni-
dade e indivisibilidade é a ausência de diversidades étnicas, culturais e linguísti-
cas dentro do território nacional, ao invés do que sucede, por exemplo, em França.
Enquanto a afirmação do princípio para lá dos Pirinéus tem uma finalidade polí-
tica clara de reforçar a centralização e esbater as diferenças regionais (com pro-
jecção ao nível das minorias linguísticas, por exemplo), entre nós não acarreta
consequências que não resultem já das características geográficas e culturais do país.

Assim sendo, na falta de um conteúdo ideológico, desnecessário entre nós, a
indivisibilidade da República acaba por ser assimilada pelos conceitos de sobera-
nia, independência nacional e integridade territorial. A unidade, por seu turno, deve
reconduzir-se ao princípio do Estado unitário, plasmado no n.º 1 do artigo 6.º
da CRP e bem distinto na sua actual redacção (176) do padrão de rigidez francês.
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(174) Apesar de, como vimos, a manutenção do referido dispositivo na Constituição de 1933
se encontrar despida da carga ideológica que comportava na Constituição de 1911.

(175) Se não se considerar de natureza exclusivamente política, como o não fazemos, o Tri-
bunal Constitucional.

(176) O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime auto-
nómico insular e os princípios da subsidariedade, da autonomia das autarquias locais e da des-
centralização democrática da Administração Pública.
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A indivisibilidade e a unidade reconduzem-se à protecção da integridade ter-
ritorial e da independência do Estado. Nesse sentido, aliás, parece apontar a
norma que os eleva a limite material de revisão constitucional, a alínea a) do
artigo 288.º da CRP, uma vez que abrange simultaneamente a independência
nacional e a unidade do Estado. Mesmo se tivermos em conta apenas os pri-
meiros artigos da Constituição, cumpre relembrar que a referência à República
soberana no artigo 1.º da CRP chama à colação o conceito de República enquanto
res publica. Daí que, ao referir-se à soberania una e indivisível, o constituinte
tem em mente a comunidade política, independentemente da forma de organização
que venha a assumir, isto é, independentemente da opção pela forma republicana
de governo.

Ainda a este propósito há que afirmar que uma leitura idêntica àquela que
este paradigma tem conhecido em França dificilmente seria compatível com a
actual Constituição Portuguesa, atento o grau de autonomia da Regiões da Madeira
e Açores, particularmente no domínio legislativo. Este facto torna-se ainda mais
evidente no rescaldo da 6.ª Revisão Constitucional que revolucionou as compe-
tências legislativas das Regiões Autónomas e, de certo modo, quebrou a “unidade
principiológica” da legislação portuguesa, ou seja, a necessária conformidade da
legislação regional com os princípios fundamentais da leis gerais da República.

De tal forma a ideia de unidade e indivisibilidade não pode ter uma leitura
semelhante à francesa, que GOMES CANOTILHO (177) refere expressamente que a exis-
tência de corpos territoriais autónomos é também um dos dados para os quais
aponta o princípio republicano em Portugal. Estamos perante uma visão muito
pouco francesa do preceito, se nos é permitida a expressão, particularmente se aten-
dermos às reservas que tem merecido em França o processo de descentralização
e, particularmente, a possibilidade de autonomia legislativa limitada para a Córsega.

Para além desta dimensão interna de proibição de federalização do Estado,
a doutrina aponta para a dimensão externa da unidade e indivisibilidade da
República, enquanto proibição de dissolução em organizações supranacionais (178).
Tal referência só vem confirmar o entendimento que perfilhamos em relação
ao divórcio entre princípio republicano e unidade e indivisibilidade. O objecto
desta segunda vertente da questão pode reconduzir-se, pura e simplesmente, a um
debate em torno dos conceitos de soberania e independência nacional, em nada
sendo tributário de alusões à República.

Em suma, deparamos com uma realidade que no Direito português se deve
ter por autónoma do princípio republicano e que acarreta, a nível interno, uma
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(177) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria…, p. 229.
(178) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 497, e RICARDO LEITE PINTO, Algumas

hipótese…, p. 231.
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proibição de transformação do Estado em federação e, a nível externo, uma
proibição de dissolução em Estado unitário (ou federal) (179). Este é um caso
em que não são, de todo, importáveis os conceitos desenvolvidos no âmbito da
experiência republicana francesa.

9.4. Laicidade

O princípio da laicidade é, inegavelmente, o principal elemento inovador
introduzido pela republicanismo na tradição constitucional portuguesa. GOMES
CANOTILHO (180) e RICARDO LEITE PINTO (181) colocam-no entre as diversas
dimensões do princípio republicano e dedicam-lhe especial atenção. Em França,
como vimos, e conjuntamente com a ideia de unidade e indivisibilidade da
República, a laicidade é um elemento absolutamente incontornável no conceito
de República.

A miríade de problemas recentes e a centralidade do princípio da laicidade
no Direito Constitucional português da actualidade impedem-nos de aprofundar
a temática e impelem-nos a tecer considerações de ordem geral (182).

De facto, podemos procurar sintetizar o complexo de elementos introduzi-
dos pelo princípio da laicidade no nosso Direito Constitucional em quatro aspec-
tos nucleares: separação do Estado das Confissões Religiosas, neutralidade do
Estado, secularização da vida pública e liberdade religiosa dos cidadãos.

Dentre os vários corolários do princípio da laicidade, encontramos no pen-
samento republicano uma particular centralidade na edificação da Escola Laica,
enquanto espaço de formação para a cidadania, em ambiente secular e de igual-
dade entre discentes. A questão da educação religiosa nas escolas públicas tem
sido amplamente debatida na vigência da Constituição de 1976 e deu azo a
duas intervenções do Tribunal Constitucional.

Contudo, há que determinar se ainda nos encontramos perante uma mani-
festação do princípio republicano ou se nos encontramos mais uma vez perante
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(179) A propósito desta última hipótese, GOMES CANOTILHO admite que a participação em
Estado federal europeu possa não acarretar uma violação do princípio da unidade e indivisibili-
dade da soberania. Direito Constitucional, pp. 497-498.

(180) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 498.
(181) RICARDO LEITE PINTO, Algumas hipóteses…, p. 228.
(182) Para o estudo das relações entre o Estado e as Confissões Religiosas vide JÓNATAS

MACHADO, Liberdade Religiosa numa Comunidade Constitucional Incluiva, Coimbra, 1996,
MANUEL AFONSO VAZ, Regime das Confissões Religiosas, in Perspectivas Constitucionais, org. JORGE
MIRANDA, vol. III, 1998, MÁRIO BIGOTTE CHORÃO, Ensino da Religião e Moral, in Concordata entre
a Santa Sé e a República Portuguesa, Coimbra, 2001, JORGE MIRANDA, A Concordata e a Ordem
Constitucional Portuguesa, in Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, Coimbra, 2001,
PAULO ADRAGÃO, A Liberdade Religiosa e o Estado, Coimbra, 2002.

15 — F.D.U.L.
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um princípio autónomo, merecedor de análise específica e independente das
considerações que temos vindo a tecer.

Como temos vindo a referir ao longo do nosso trabalho, a impossibilidade
de edificar um conceito universal de República impele-nos a procurar determi-
nar qual o seu alcance nos quadros do Direito Constitucional vigente em Portugal.
O princípio da laicidade é ilustrativo de que nem sempre os fenómenos repu-
blicanos lhe estão associados e que, na maioria dos países ocidentais, ele tende
a afirmar-se como elemento estruturante do Estado de Direito, independente-
mente de forma institucional de governo.

Mesmo nos regimes republicanos em que deparamos com uma separação
entre Estado e Confissões Religiosas são muito diversificados os graus de sepa-
ração e as formas de exteriorização dessa separação. A título de exemplo,
observemos o Brasil e os Estados Unidos da América. No primeiro caso, é o
próprio preâmbulo constitucional que, não obstante a consagração da laicidade
no corpo da Constiuição, reclama a protecção de Deus (183). No segundo caso,
refira-se apenas a recente polémica em torno do Pledge of Allegiance, o juramento
de fidelidade aos Estados Unidos prestado pelos jovens em idade escolar em que,
para além das referências à justiça, liberdade e indivisibilidade da República se
encontra a menção a “one Nation, under God…”

Em suma poderemos perguntar se, face à considerável diversidade de rela-
ções possíveis entre o regime político e a laicidade, esta não se terá entretanto
tornado principio estruturante com força própria? Pensamos dever responder cau-
telosamente pela afirmativa.

De facto, os múltiplos aspectos em que se decompõe a laicidade são autó-
nomos em relação à forma institucional de Governo adoptada por determinado
Estado. Porém, e em primeiro lugar, a nossa análise do princípio republicano
não se limita à discussão em torno da instiuição de um regime político não-
-monárquico, pretendendo antes descobrir o verdadeiro impacto da ideia repu-
blicana na Constituição Portuguesa.

Em segundo lugar, o facto de no nosso sistema jurídico-constitucional os dois
princípios, republicano e da laicidade, coexistirem, compele-nos a descobrir
quais as relações que se estabelecem entre ambos. Por outro lado, a génese da
separação do Estado e da Igreja em Portugal aponta também para a necessi-
dade de se atender ao contributo do republicanismo nesse processo.

Finalmente, o facto de reconhecermos a plena “independência” do princípio
da laicidade e as necessidades científica, didáctica e prática de que ele consti-
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(183) Curiosamente, o Partido Social-Liberal brasileiro moveu uma acção directa de incons-
titucionalidade contra a Constituição do Estado do Acre por omissão de uma referência a Deus no
seu Preâmbulo, reveladora de incongruência com o Preâmbulo da Constituição Federal. Vide
NAGIB SLAIBI FILHO, Direito Constitucional, Rio de Janeiro, 2004, p. 163, nota 26.
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tua objecto de estudo autónomo, não erradicam as suas raízes histórico-culturais
da ideia republicana. De facto, ambas as realidade quinhoam um mesmo sistema
axiológico.

Assim sendo, cumpre recorrer ao modelo de ordenação de princípios cons-
titucionais na procura de respostas. Face a um princípio estruturante como o é
o princípio republicano, a laicidade deve ser qualificada de princípio consti-
tucional geral, densificador do primeiro, com ele coexistindo nessa base de
sub-ordenação.

9.5. Símbolos Nacionais

Alguns autores abordam a temática dos símbolos nacionais no âmbito da aná-
lise do princípio republicano, procurando apresentá-los enquanto tradução figu-
rativa dos ideais republicanos da Revolução de 1910. A Constituição de 1976
é a primeira a aludir expressamente aos símbolos nacionais no seu texto (184).

GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA (185) realçam que, em primeira linha,
estamos perante símbolos da colectividade política, da República no sentido
perfilhado pelo artigo 1.º da Constituição. Contudo, defendem igualmente que
a sua recepção no texto constitucional visa igualmente acolher a componente repu-
blicana como elemento essencial da nova Constituição. ANTÓNIO ARAÚJO aponta
mesmo para uma legitimação histórica da Constituição de 1976, que demonstra
deste modo a sua fidelidade à corrente democrático-republicana do constitucio-
nalismo português (186).

Escrevendo sozinho, GOMES CANOTILHO é mais assertivo na associação
entre a Bandeira e o Hino Nacional e a simbologia do movimento republicano.
Já não será tanto a ideia de República enquanto colectividade política, enquanto
res publica, mas sim a República enquanto programa político e ideológico que
estará em presença.

RICARDO LEITE PINTO (187), por seu turno, defende que a principal via de
conexão entre os símbolos nacionais e o princípio republicano reside na sua
associação à unidade e indivisibilidade da República soberana.

Contudo, como vimos anteriormente, cremos que as noções de unidade e
individibilidade no actual quadro constitucional português merecem uma leitura
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(184) É frequente encontrarmos disposições semelhantes em Constituições estrangeiras.
A título de curiosidade refira-se apenas a Constituição de Timor-Leste, que não só descreve por-
menorizadamente a Bandeira Nacional no seu artigo 15.º, como a eleva a limite material de revi-
são constitucional (revisível por referendo nacional, porém) no artigo 156.º, n.º 1, alínea i).

(185) GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição…, p. 98.
(186) ANTÓNIO DE ARAÚJO, A Nação e os seus símbolos, in O Direito, 2001, p. 202.
(187) RICARDO LEITE PINTO, Algumas hipóteses…, p. 230.
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menos rígida e menos dependente da ideia republicana, podendo ser elevadas à
categoria de princípio jurídicos autónomos, ainda que historicamente associados
a algumas formas de republicanismo. Assim sendo, também partilhamos opinião
análoga em relação aos símbolos nacionais.

Por um lado, é inegável o poder simbólico e a associação da Bandeira e do
Hino Nacional aos valores da Revolução Republicana de 1910 — não se tratasse,
afinal, da bandeira do Partido Republicano Português… Contudo, a dimensão
nacional, o enraizamento cultural na consciência colectiva que tais símbolos
adquiriram nas nove décadas que se seguiram à implantação do regime repu-
blicano em Portugal, conduzem a alguma neutralização ideológica. De certa
forma, estamos próximos da posição que referimos em primeiro lugar, e que
associa Hino e Bandeira Nacionais prima facie à colectividade política.

Convém, porém, realçar que tal entendimento não conduz a uma descarac-
terização dos símbolos republicanos ou a um desaparecimento do seu substrato
axiológico. Estamos, pelo contrário, perante uma coexistência pacífica de diver-
sos significados, uma justaposição dos valores republicanos e da identidade cul-
tural portuguesa.

Pelo menos no que respeita ao Hino Nacional, a análise da sua génese e da
sua letra são reveladoras de um dado curioso. Não obstante a sua utilização pela
propaganda republicana, o conteúdo da letra é perfeitamente neutro de uma
perspectiva ideológica e bem mais assertivo de uma mensagem nacionalista,
pontuada por alusões históricas e revivalistas.

Outra é, por exemplo, a realidade no expoente simbólico do republicanismo
francês, A Marselhesa, que proclama à cabeça da primeira estrofe a luta contra
a tirania e invoca a protecção da liberdade na terceira. Apesar da evidente
colagem do Hino Nacional ao modelo francês, patente desde logo no seu título,
não deparamos com qualquer referência “republicana”, ligada à tríade igual-
dade, liberdade e fraternidade ou a qualquer outra componente remotamente
associada ao programa republicano. De facto, é pela Pátria que cumpre marchar,
marchar, não pela República ou pela liberdade…

A única questão controversa que se tem suscitado a este respeito reporta-se
à natureza do Decreto da Assembleia Nacional Constituinte de 18 de Junho
de 1911, que confirmou a bandeira verde-rubra e A Portuguesa como Bandeira
e Hino Nacionais portugueses, respectivamente. Deparamos, essencialmente,
com três respostas diferentes a esta interrogação.

Alguns autores perfilham a existência de uma recepção formal (188) do
Decreto da Constituinte de 1911, pelo que o seu conteúdo teria de se conside-
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(188) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria…, p. 1120, e GOMES CANOTI-
LHO/VITAL MOREIRA, Constituição…, p. 99.
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rar intocável, não podendo ser objecto de modificação por legislação ordinária.
Contudo, o Decreto da Constituinte não é o único diploma que regula a aparência
externa dos símbolos nacionais, já que, quanto ao Hino, releva ainda a Resolu-
ção do Conselho de Ministros de 16 de Julho de 1957. Será então esta Reso-
lução objecto de idêntica recepção formal? E se assim for, é possível nova
intervenção legislativa na configuração dos símbolos nacionais que, sem os subs-
tituir por outros, proceda a alterações de pormenor?

Outros autores sustentam o valor consuetudinário das disposições do Decreto
de aprovação do Hino e da Bandeira nacionais (189). Todavia, face à recepção
operada pelo artigo 11.º da CRP, parece-nos que o valor daqueles símbolos dei-
xou de se afirmar por via de um costume secundum constitutionem.

Assim sendo, entendemos ser mais acertada a tese que sustenta a sua recep-
ção material. A Constituição identifica quais os símbolos nacionais, sem pro-
ceder à sua definição. Naturalmente, o Decreto de 1911 e a Resolução do Con-
selho de Ministros de 1957 são dados importantes na sua interpretação, mas
não devem ser considerados como formalmente recebidos. De certa forma apro-
ximamo-nos da posição da ANTÓNIO DE ARAÚJO ao rejeitar a necessidade de
qualquer “mediação jurídica”, valendo os símbolos nacionais por via da iden-
tificação histórica entre a bandeira verde-rubra e o 5 de Outubro de 1910 (190).

A elaboração do regime dos símbolos nacionais faz parte da reserva de com-
petência absoluta da Assembleia da República, nos termos da alínea s) do
artigo 164.º da CRP. Trata-se de uma inovação introduzida pela revisão consti-
tucional de 1997 pelo que esta matéria ainda se encontra disciplinada pelo Decreto-
-Lei n.º 150/87, de 30 de Março. Como referem GOMES CANOTILHO e VITAL
MOREIRA, trata-se de definir o se, o quando e o como usar os símbolos nacionais.

ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO e MÁRIO BRITO FERNANDES (191) levantam a este
respeito uma dúvida importante, relativamente ao âmbito dos poderes da Assem-
bleia da República quanto aos símbolos nacionais. Sendo indiscutível que em
relação ao Hino e à Bandeira, indicados no artigo 11.º da CRP, a Assembleia ape-
nas pode disciplinar a sua utilização e, eventualmente, alguns pormenores da
sua configuração (192), é duvidosa a possibilidade de conferir idêntica digni-
dade a outros símbolos por via de legislação ordinária (193).

O regime constitucional dos símbolos nacionais prevê ainda a protecção
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(189) JORGE MIRANDA, Manual…, tomo II, pp. 47-48.
(190) ANTÓNIO DE ARAÚJO, A Nação…, p. 211.
(191) ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO/MÁRIO JOÃO BRITO FERNANDES, Comentário à IV Revisão

Constitucional, Lisboa, 1999, p. 410.
(192) Não é inimaginável, nem inadmissível que se procedam a ajustes na dimensão ou cor

da Bandeira ou na forma de execução do Hino.
(193) No mesmo sentido, ANTÓNIO DE ARAÚJO, A Nação…, p. 216.
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contra aproveitamento partidário, por via da proibição de emblemas com eles con-
fundíveis, constante do artigo 51.º, n.º 3, da CRP. Mais uma vez nos parece não
estarmos perante uma especial manifestação do princípio republicano ou de uma
especial forma de protecção do ideário republicano por si mesmo, mas apenas
perante a garantia de separação entre a esfera partidária e a esfera estatal. Pre-
tende-se evitar a confusão deliberada entre os símbolos de toda a comunidade polí-
tica e a propaganda de uma corrente política determinada.

Finalmente, cumpre deixar apenas uma breve nota quanto à protecção penal
dos símbolos nacionais (194). O n.º 1 artigo 332.º do Código Penal contempla
com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias quem ultra-
jar a República, a Bandeira ou o Hino Nacionais, as armas ou emblemas de
soberania portuguesa.

Naturalmente, no que toca ao bem jurídico tutelado, a doutrina não contempla
especificamente aspectos relativos à presença de valores republicanos naqueles
símbolos. As várias hipóteses normalmente contempladas (195) envolvem o res-
peito devido pelos símbolos da soberania, independência, unidade e integridade
nacionais, o sentimento nacional, a paz pública (atenta a colocação sistemática
do preceito no Código Penal) e a segurança interna do Estado (196). A partir daqui
podemos reforçar o que expusemos anteriormente quanto aos símbolos nacionais:
não obstante a componente republicana e a sua origem histórica, eles “emanci-
param-se” e espelham também outros valores.

Em suma, fica evidenciado o valor proclamatório do artigo 11.º da Cons-
tituição no que toca aos valores republicanos, mas, em bom rigor, não estamos
perante uma manifestação exclusiva do princípio republicano, atento o seu signi-
ficado como símbolos nacionais.

9.6. Fiscalização da constitucionalidade

RICARDO LEITE PINTO (197) é o único autor que inclui a fiscalização da
constitucionalidade entre os traços específicos do regime republicano português.
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(194) A este respeito vide JOÃO RAPOSO, O Crime de “ultraje aos símbolos nacionais” nos
direitos português e norte-americano, in Estudos em Homenagem ao Conselheiro José Manuel Car-
doso da Costa, Coimbra, 2004.

(195) IDEM, idem, pp. 815-817.
(196) Não deixa no entanto de susbsistir a dúvida quanto à bondade jurídica da via da cri-

minalização do ultraje aos símbolos nacionais. Preocupa-nos nomeadamente saber se tal opção é
compatível com a protecção da liberdade de expressão, ou seja, saber se a criminalização do ultraje
aos símbolos nacionais enquanto manifestação de um pensamento deve ser admissível nos quadros
do Direito Constitucional português. Para mais desenvolvimentos e para uma análise da questão
no direito norte-americano, JOÃO RAPOSO, op. cit., e ANTÓNIO DE ARAÚJO, op. cit., pp. 218-223.

(197) RICARDO LEITE PINTO, Algumas hipóteses…, p. 232.
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Recebida por influência da Constituição Brasileira de 1891, a fiscalização judi-
cial da constitucionalidade aproximaria o sistema português do modelo de judi-
cial review norte-americano, evidenciando um traço particular do republica-
nismo dos Estados Unidos.

Parece-nos, contudo, que os mecanismos de fiscalização da constituciona-
lidade não devem ser reconduzidos ao princípio republicano, ainda que entendido
este muito latamente. Por um lado, a fiscalização da constitucionalidade é um
elemento perfeitamente autónomo do sistema constitucional português, bebendo
influências bem mais abrangentes que o republicanismo norte-americano, nomea-
damente o modelo austríaco de fiscalização concentrada ou o modelo francês de
fiscalização preventiva.

Por outro lado, o princípio republicano traduz antes de mais um determinado
conjunto de valores de organização da sociedade e da vida política, enquanto a
fiscalização da constitucionalidade se insere, primordialmente, no complexo de
instrumentos de garantia da Constituição, marcados por preocupações de natu-
reza técnico-jurídica e não por considerações de ordem ideológica ou axiológica.

É inegável que a entrada da fiscalização da constitucionalidade no Direito
português se faz pela mão dos constituintes republicanos de 1911. Tal não é,
porém, e salvo melhor opinião, argumento suficiente para reconduzi-la ao ideá-
rio republicano.

9.7. Princípio da renovação

Vejamos de seguida outra importante manifestação do princípio republi-
cano no sistema jurídico-constitucional português, o princípio da renovação dos
titulares de cargos políticos, consagrado expressamente no artigo 118.º da CRP,
e objecto da recente revisão constitucional de 2004. Como veremos, trata-se igual-
mente do único exemplo de uma vertente do princípio republicano a ter susci-
tado a intervenção do Tribunal Constitucional.

Antes de mais, é curioso verificar a grande diversidade de designações que
esta realidade tem assumido. GOMES CANOTILHO, por exemplo, refere-se-lhe
em diferentes passagens da sua obra, e ao que nos parece indistintamente,
como princípio da temporariedade do exercício de cargos políticos, princípio
da periodicidade do sufrágio, princípio da não vitaliciedade do cargo e prin-
cípio da renovação dos titulares de órgãos políticos. Com excepção da perio-
dicidade do sufrágio, que pode não acarretar limites à sucessiva renovação
dos titulares dos órgãos a eleger, todas as demais designações traduzem uma
mesma ideia.

Esta pluralidade de nomenclaturas é, desde logo, reveladora da presença
de diversos influxos constitucionais na configuração deste sub-princípio, nos
termos da classificação acima exposta.

O PRINCÍPIO REPUBLICANO
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9.7.1. O princípio da renovação constitui um elemento tradicional de diver-
sas experiências republicanas. Não obstante a sua presença nas Repúblicas da
Antiguidade Clássica, RICARDO LEITE PINTO sublinha que o impulso decisivo
para a sua chegada ao constitucionalismo moderno é dada pelo pensamento
renascentista italiano, atentas especialmente as experiências das Repúblicas de
Veneza e Florença (198). Este autor realça ainda que, também entre os pensa-
dores republicanos ingleses do século XVII, com particular destque para James
Harrington, se afirma a ideia da “rotation in office”, como via predominante de
redução da corrupção e de assegurar a virtude cívica.

De facto, as próprias raízes teóricas da limitação no poder dos titulares de
órgãos decisórios encontram-se desde logo no pensamento de ARISTÓTELES. No
livro III da Política, o Estagirita critica com veemência o desejo crescente das
classes políticas em ocuparem a título permanente os cargos públicos, afirmando
mesmo que se assemelham a “homens doentes” que apenas recuperam “a saúde
quando estão em funções” (199). No seu entender, a alternância entre governar
e ser governado constitui um sintoma de que o regime político está instituído em
prol do interesse comum. Cada qual zelará pelo interesse de todos quando lhe
couber desempenhar funções públicas, esperando em retribuição apenas que os
seus concidadãos procedam de igual forma.

Mais recentemente, James Madison dedica igualmente algumas secções dos
Federalist Papers da sua autoria à discussão da possibilidade de consagrar na
Constituição limites à reelegibilidade dos magistrados públicos. Vai, contudo,
pronunciar-se em sentido contrário ao que temos apresentado, aduzindo diversos
argumentos interessantes em defesa da sua posição.

Antes de mais, Madison entende que a duração do mandato dos magistra-
dos executivos deve ser estabelecida em prazos razoáveis, compatíveis com a
necessidade de assegurar a sua independência e estabilidade e evitar um cresci-
mento desmedido da ambição do titular do cargo (200). No que respeita à pos-
sibilidade de reeleição, Madison é favorável à ausência de restrições, permi-
tindo ao povo aprovar a conduta do magistrado e mantê-lo no lugar caso decida
pela utilidade de prolongar a sua gestão (201). De facto, este autor entende que
a exclusão temporária ou perpétua da titularidade de determinada função pode
acarretar efeitos perniciosos.

Em primeiro lugar, poderá diminuir a motivação do magistrado para o bom
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(198) RICARDO LEITE PINTO, Tradição republicana e estatuto dos políticos: o princípio da
renovação (Breve Nota ao Artigo 118.º da Constituição da República Portuguesa), in Francisco
Salgado Zenha — Liber Amicorum, Coimbra, 2003, pp. 600-605.

(199) ARISTÓTELS, Política, 1279a 10-15, Edição bilingue, Lisboa, 1998, pp. 209-211.
(200) JAMES MADISON, Federalista n.º 71, Lisboa, 2003, pp. 437-440.
(201) IDEM, Federalista n.º 72, p. 442.
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comportamento e até tentá-lo a usurpar o poder, que de outra forma não poderia
manter. Por outro lado, priva a comunidade da experiência do magistrado e, em
casos de excepção ou de emergência impede a chegada ao poder dos mais capazes.
Finalmente, pode estar em causa a própria estabilidade da administração, sujeita
a sucessivas alterações de titulares e, consequentemente, de projectos e medidas.

Como podemos constatar, a ideia republicana de limitação de mandatos
pode colidir com considerações de diversa natureza entre as quais objecções
conexas com a preservação do poder decisório dos eleitores, evidenciando alguma
contradição entre os princípios republicano e democrático.

9.7.2. Consequentemente, não é de estranhar que deparemos com diversos
exemplos históricos e de Direito Comparado reveladores da vontade de limitar
a reelegibilidade dos principais titulares de cargos públicos. Naturalmente, a fun-
ção que mais cautelas suscita é precisamente a Chefia de Estado, visto que é nessa
sede que se joga a natureza republicana do regime e se torna imperativo evitar
quaisquer tentativas de personalização e de associações ao ideário monárquico

As duas Constituições portuguesas anteriores consagram neste domínio
soluções inversas. Enquanto o artigo 42.º da Constituição de 1911 proíbe a
reeleição sucessiva do Presidente da República (certamente por influência directa
da Constituição Brasileira de 1891), a Constituição de 1933 não estabelece
quaisquer limites à renovação do mandato do Chefe de Estado (202).

Entre as várias experiências estrangeiras relevantes encontramos duas moda-
lidades de restrições à reelegibilidade do Presidente da República. Por um lado,
deparamos com Constituições que consagram apenas limites à reeleição suces-
siva: para além do caso português (artigo 123.º, n.º 1, da CRP), podemos refe-
rir a República Federal da Alemanha (artigo 54.º, n.º 2, da Lei Fundamental) e
a maioria dos países africanos de língua oficial portuguesa (artigo 79.º, n.º 3, da
Constituição de São Tomé e Príncipe, artigo 118.º, n.os 5 e 6, da Constituição de
Moçambique, artigo 133.º da Constituição de Cabo Verde, artigo 66.º, n.º 2, da
Constituição da Guiné-Bissau). Por outro lado, encontramos textos constitu-
cionais que estabelecem um limite absoluto de mandatos presidenciais: entre
outros, destacam-se o Brasil (artigo 14.º, § 5.º (203)) e os Estados Unidos da
América (22.º Aditamento à Constituição (204)).
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(202) Na linha, aliás, do que já afirmámos àcerca da falta de republicanismo do Estado
Novo. De facto, a instituição Presidencial na vigência do texto constitucional de 1933 asseme-
lha-se mais à uma entronização das Forças Armadas no “posto” de monarca desprovido de pode-
res políticos do que a uma verdadeira magistratura republicana.

(203) Desde a Emenda Constitucional n.º 16/1996, abrangendo todos os chefes de executivo,
a nível federal, estadual e municipal.

(204) Até à sua entrada em vigor em 1951 a Constituição dos E.U.A. não impunha qualquer
limite à reeleição do Presidente. Contudo, uma praxe constitucional iniciada por George Washington
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Já enquanto princípio geral expressamente consagrado ou apenas implici-
tamente aflorado já são menos frequentes os textos constitucionais que se refe-
rem à necessidade de renovação de titulares de órgãos políticos. Podemos apon-
tar a este respeito às Constituições do Brasil (artigo 14.º, § 4.º), Cabo Verde
(artigo 121.º) e Timor Leste (artigo 64.º).

9.7.3. A sede jurídico-constitucional do princípio da renovação encontra-
se no artigo 118.º da CRP, objecto de alteração na revisão constitucional de 2004.
Detenhamo-nos um pouco na sua evolução.

Não obstante algumas propostas de alteração da sua redacção no decurso de
alguns processos de revisão constitucional, o referido preceito sobreviveu incó-
lume às cinco primeiras revisões constitucionais. Tendo apenas sido renumerado
na sequência da 4.ª Revisão Constitucional (1997), o artigo 118.º determinava que
“ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político de âmbito
nacional, regional ou local”.

No seu projecto de Constituição, publicado em 1975, JORGE MIRANDA (205)
apresentava uma disciplina mais pormenorizada da matéria em análise e abordava
explicitamente a questão da limitação de mandatos. Em primeiro lugar, propu-
nha a criação de uma proibição de renovação sucesiva indefinida de todos os car-
gos políticos (n.º 1 do artigo 259.º do projecto). De seguida, estipulava a pos-
sibilidade de apenas uma reeleição consecutiva do Presidente da República
(n.º 2) e apenas cinco reeleições consecutivas dos Deputados à Assembleia da
República (n.º 3). Finalmente, determinava que o desempenho de funções no
Governo durante doze anos consecutivos ou dezasseis interpolados acarretaria um
período de inibição de quatro anos (n.º 4).

Infelizmente, a solução aprovada pela Assembleia Consituinte viria apenas
a consagrar a fórmula mais parca que hoje consta do n.º 1 do artigo 118.º, e que,
consequentemente, tem merecido leituras restritivas por parte da doutrina e juris-
prudência.

GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA (206), por exemplo, afirmavam estar-
mos perante uma mera proibição de exercício a título vitalício de qualquer cargo
político. De acordo com estes autores, o princípio da renovação não exigia a
designação por tempo determinado dos titulares de cargos políticos, desde que
assegurada a possibilidade de remoção a qualquer momento. Defendiam igual-
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limitava a dois o número total de mandatos de cada Presidente. A referida praxe viria a ser que-
brada por Franklin Roosevelt, eleito por quatro vezes para a Presidência do país, respectivamente
em 1932, 1936, 1940 e 1944.

(205) JORGE MIRANDA, Um projecto de Constituição, Braga, 1975, pp. 121-122.
(206) GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da Repúiblica Portuguesa Anotada,

3.ª Edição, Coimbra, 1993, p. 546.
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mente os autores coimbrões que não ficava proibido o exercício de funções
por toda a vida, desde que ocorram sucessivos actos de renovação do man-
dato. De certa forma, o princípio da renovação ficava esvaziado do seu prin-
cipal conteúdo, podendo ser facilmente reconduzido ao princípio da periodici-
dade do sufrágio, constante do artigo 113.º, n.º 1, da CRP. Era essa, aliás, a
opinião de GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA (207). Estamos, indubitavel-
mente, perante realidades intimamente entrosadas, mas parece-nos que a leitura
do princípio da renovação deve ser mais abrangente. O que está verdadeiramente
em causa, em nosso entender, não é uma mera renovação do mandato, uma
relegitimação do titular do órgão perante o eleitorado — para tanto bastariam
os princípios gerais de direito eleitoral e a já referida exigência de periodicidade.
A renovação decorrente da tradição e do ideário republicanos exige uma ver-
dadeira modificação subjectiva das pessoas que ocupam os cargos políticos,
como forma de assegurar a virtude cívica e a ausência de personalização do
poder (208).

Ainda assim, somos forçados a concordar parcialmente com esta leitura do
regime jurídico constitucional anterior à sexta revisão, na medida em que a pró-
pria letra do preceito não permitia ir mais longe. Assim sendo, é irrecusável o
argumento de que do artigo 118.º da CRP não resultavam efeitos imediatos e auto-
máticos para além da proibição da ocupação vitalícia de cargos públicos. As
demais consequências do princípio, entre as quais avultam os limites à reelegi-
bilidade só poderiam resultar de determinação expressa do texto constitucional
ou, em alternativa, de lei ordinária.

É precisamente quanto a esta última possibilidade que discordamos dos
autores citados. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA (209) sustentam que, uma
vez que a Constituição não proíbe expressamente a reeleição, salvo no caso do
Presidente da República, a lei não poderá fazê-lo nos demais casos, uma vez que
tal implicaria o estabelecimento de inelegibilidades fora das condições consti-
tucionalmente admissíveis (210). Idêntica posição foi adoptada pelo Tribunal
Constitucional no Acórdão n.º 364/91, de 23 de Agosto de 1991 (211). Ocupemo-
-nos um pouco da sua argumentação.
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(207) IDEM, idem.
(208) No mesmo sentido, RICARDO LEITE PINTO, Tradição republicana…, pp. 607-608.
(209) IDEM, idem.
(210) Curiosamente, na edição anterior da sua obra conjunta, GOMES CANOTILHO e VITAL

MOREIRA referem a propósito dos fundamentos para a impossibilidade de segunda reeleição con-
secutiva do Presidente da República que eles podem colocar-se analogicamente em relação à
figura do presidente da Câmara Municipal, in Constituição da República Portuguesa — Anotada,
2.ª Edição, 1985, vol. II, p. 101.

(211) Publicado no Diário da República, I Série-A, n.º 193, de 23-8-1991.
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Em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade foi requerido
pelo Presidente da República ao Tribunal Constitucional que se pronunciasse
sobre a constitucionalidade de uma alteração à lei eleitoral das Autarquias Locais
que determinava a inelegibilidade dos Presidentes de Câmara Municipal para
um quarto mandato consecutivo. O TC pronunciou-se no sentido da inconsti-
tucionalidade da referida norma, rejeitando aqueles que, no seu entendimento,
seriam os eventuais fundamentos jurídicos da limitação.

Em primeiro lugar, os juízes do Palácio Ratton procederam a uma leitura
extremamente restritiva do princípio republicano, remetendo-o a uma mera proi-
bição de designação vitalícia de titulares de órgãos políticos. Assim sendo,
entenderam não estar em causa a sua aplicação ao caso da reelegibilidade dos
Presidentes de Câmara, cujo mandato era renovado periodicamente, reprodu-
zindo a argumentação de GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA a que aludimos
anteriormente. Atento o carácter excepcional das restrições à capacidade elei-
toral passiva, o Tribunal entendeu igualmente não ser procedente uma fun-
damentação da inelegibilidade para quarto mandato consecutivo com base no
artigo 50.º, n.º 3, da CRP, mesmo no que respeita à possibilidade aberta por aquele
preceito de estabelecimento de inelegibilidades destinadas a assegurar a “isen-
ção e independência do exercício dos respectivos cargos”.

Em segundo lugar, o Tribunal recusou qualquer analogia com a proibição
de reeleição para terceiro mandato sucessivo do Presidente da República. Enten-
dendo que, face à eleição directa do Presidente da República, o risco de “pes-
soalização do poder” decorrente da permanência demasiado longa no cargo é con-
siderável, o TC ajuizou que tal perigo não existiria no caso dos Presidentes de
Câmara Municipal. Por um lado, o autarca não gozaria de idêntica posição ins-
titucional, capaz de o dotar de um grau de ascendência comparável ao do Chefe
de Estado. Por outro lado, o Presidente de Câmara não seria eleito directa-
mente, antes se tratando apenas do cidadão que encabeça a lista mais votada para
a Câmara Municipal.

Salvo o devido respeito, não podemos seguir a argumentação aduzida pelos
juízes do Tribunal Constitucional. Primeiramente, e como temos vindo a desen-
volver, não partilhamos o entendimento restritivo do princípio republicano nesta
vertente da renovação. O que se procura não é garantir a periodicidade do
voto, uma decorrência do princípio democrático que encontra a sua sede noutro
dispositivo constitucional, mas sim assegurar a abertura a todos os cidadãos do
acesso à magistratura em condições de igualdade de oportunidade e de impedir
a permanência indeterminada no poder dos mesmos indivíduos para lá de um
período razoável de tempo. São exigências de virtude cívica e de desapego ao
poder, noções marcadamente republicanas e que sublinham a dimensão pública
do exercício de funções políticas, a sua dimensão de serviço à comunidade e não
a de ocupação profissional.

PEDRO DELGADO ALVES



237

De seguida, parece-nos que são em tudo análogas as posições do Presi-
dente da República e do Presidente da Câmara (212), com uma potencial agra-
vante neste último caso. Enquanto a posição jurídico-constitucional do Presidente
da República se consubstancia num papel politicamente conformador (213),
dotado essencialmente de poderes de controlo e de representação do Estado, o
Presidente de uma Câmara Municipal dispõe de verdadeiro poder executivo (não
obstante o seu exercício ser, em regra, colegial). O risco de instalação de redes
clientelares altamente personalizadas em torno de um autarca são, pois, bem
mais elevadas do que em relação ao Presidente da República. E, cumpre não
esquecer, a preocupação em assegurar a virtude cívica dos actores públicos tem
como reverso a luta contra a corrupção e o tráfico de influências, bem como a
negação do carreirismo político (214).

O argumento de que o Presidente da Câmara não passa do primeiro candi-
dato da lista mais votada também não é inteiramente convincente. Desde logo a
leitura do sistema eleitoral não deve ser alheia a considerações de natureza estri-
tamente políticas, como a crescente personalização do processso eleitoral autárquico
em torno do candidato a Presidente da autarquia, e deverá precisamente prestar espe-
cial atenção a este fenómeno ao procurar remediar os seus efeitos nocivos. Por
outro lado, mesmo de uma óptica estritamente jurídica, a escolha do Presidente da
Câmara aproxima-se de uma eleição directa num aspecto essencial: o cidadão
que encabeça a lista mais votada é automaticamente eleito Presidente da autarquia,
independentemente da correlação de forças políticas na Câmara Municipal.

Finalmente, a interpretação que damos ao artigo 50.º, n.º 3, da CRP, par-
ticularmente atenta a sua conexão sistemática com o princípio da renovação que
agora estudamos, oferece fundamento bastante para a restrição à capacidade
eleitoral passiva constante do decreto da Assembleia da República enviado para
fiscalização preventiva pelo Presidente. JORGE MIRANDA, em anotação à deci-
são do Tribunal Constitucional sublinha este aspecto: para além de o artigo 118.º
ser suficiente para fundar a restrição, a persistência das mesmas pessoas nos
órgãos do poder local apresenta o perigo de vir a restringir a liberdade de esco-
lha dos eleitores, a isenção e a independência do exercício dos cargos autár-
quicos que o artigo 50.º, n.º 3, pretende acautelar (215).

JORGE MIRANDA procede ainda a uma precisão adicional quanto à possibi-
lidade de impor limites à reelegibilidade de titulares de órgãos políticos. O cons-
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(212) A actual lei das autarquias locais determina mesmo que o Presidente da Câmara é
um órgão autárquico em sentido próprio, dotado de competências específicas.

(213) Neste sentido, GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição,
6.ª Edição, p. 619.

(214) JORGE MIRANDA, Princípio Republicano e poder local, in O Direito, 1992, p. 465.
(215) JORGE MIRANDA, idem, p. 466.
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titucionalista da escola de Lisboa esclarece que cumpre distinguir consoante os
órgãos em causa: se estivermos perante titulares de órgãos políticos do Estado,
cujo estatuto jurídico se encontre definido, no essencial, pela Constituição, não
será possível a criação de limites por via legislativa; se, contudo, se tratar de titu-
lares de outros órgãos do Estado ou de outras pessoas colectivas públicas, cujo
estatuto conste de lei ordinária, a liberdade de conformação do legislador é
maior, apenas se encontrando vinculado às normas constitucionais relativas à
restrição de direitos fundamentais.

Concordamos com JORGE MIRANDA quanto a este último aspecto e subs-
crevemos também as suas críticas à orientação que fez vencimento no referido
Acórdão do Tribunal Constitucional. Contudo, ainda a propósito desta decisão
cumpre destacar as dificuldades em distinguir se estamos primordialmente perante
uma emanação do princípio republicano ou perante uma manifestação do prin-
cípio democrático, questão a que procuraremos responder no final desta secção.

9.7.4. O quadro jurídico no qual se moveu a nossa análise até este momento
é o que resultava da versão originária do texto constitucional. Na revisão cons-
titucional de 2004 a alteração do artigo 118.º viria a ser colocada de novo à apre-
ciação dos Deputados à Assembleia da República, constando de dois dos projectos
de revisão constitucional. Desta feita, a alteração viria a ter lugar.

O projecto de revisão n.º 5/IX, apresentado por deputados da Juventude
Socialista, acrescentava uma oração final no corpo do artigo, determinando o esta-
belecimento pela Constituição ou pela lei da “duração dos mandatos e limites
à sua renovação sucessiva”. O projecto de revisão n.º 3/IX, apresentado con-
juntamente pelo PPD/PSD e pelo CDS-PP, transformava o corpo do artigo em
n.º 1 e aditava um n.º 2 ao artigo, preceituando que “a lei pode estabelecer
limites à renovação sucessiva de mandatos para o exercício de cargos políticos
ou de altos cargos públicos, com natureza executiva e duração certa”. Após
alcançado o consenso entre as forças políticas necessárias à obtenção de maio-
ria de aprovação, viria a ser um teor bastante próximo do deste último projecto
a ser vertido no texto da Constituição. Assim sendo, o novo n.º 2 do artigo 118.º
da CRP tem a seguinte redacção:

“A lei pode determinar limites à renovação sucessiva de mandatos
dos titulares de cargos políticos executivos.”

Acresce ainda que a nova alínea b) do n.º 6 do artigo 168.º passa a deter-
minar a aprovação das normas destinadas a disciplinar o diposto no referido
n.º 2 do artigo 118.º por maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde
que superior à maioria absoluta dos Deputados em efectividade de funções, ele-
vando a matéria ao patamar mais elevado do consenso parlamentar.
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Analisemos, então o novo regime jurídico-constitucional do princípio da
renovação. Antes de mais, sublinhe-se que a jurisprudência do Tribunal Cons-
titucional que acabámos de estudar acaba por ficar obsoleta perante os novos
desenvolvimentos. Se entendíamos já em sede do regime jurídico anterior ser
possível introduzir limites à renovação ilimitada de mandatos autárquicos, pen-
samos que agora a questão deixará inevitavelmente de ser controversa: o novo
n.º 2 do artigo 118.º da CRP vem habilitar o legislador ordinário a introduzir os
referidos limites.

Comecemos por nos debruçar sobre os destinatários da nova disposição.
Em causa está a possibilidade de limitar a reelegibilidade (ou re-nomeação) de
titulares de cargos políticos executivos.

O primeiro passo a dar é o que envolve a definição de cargo político.
Quanto a este aspecto, a doutrina é unânime em apontar para o conceito cons-
tante do artigo 117.º da CRP (216). Assim sendo, serão de considerar cargos polí-
ticos todos aqueles aos quais estão constitucionalmente confiadas funções polí-
ticas (217). De alguma utilidade na detecção do elenco completo destes órgãos
é a Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, que estabelece o regime jurídico da respon-
sabilidade criminal dos titulares de órgãos políticos. De forma não exaustiva
podem elencar-se: Presidente da República, Deputados à Assembleia da Repú-
blica, membros do Governo, conselheiros de Estado, membros dos governos e
assembleias regionais, Representantes da República para as Regiões Autóno-
mas, membros dos órgãos autárquicos, Deputados ao Parlamento Europeu, Gover-
nadores Civis, entre outros.

De seguida, cumpre restringir este elenco aos titulares de órgãos políticos
executivos. Ficamos deste modo com o quadro dos cargos susceptíveis de limi-
tação de mandatos: membros do Governo, dos Governos Regionais, das Câma-
ras Municipais e das Juntas de Freguesia. Quanto aos Governadores Civis,
sendo certo que se encontram igualmente abrangidos pela previsão da norma, a
questão não se coloca nos mesmos termos. Não sendo um órgão cujo titular é
designado por eleição, não se levantam os problemas de restrição da capaci-
dade eleitoral passiva que temos vindo a analisar.

Como afirmámos anteriormente, e apesar da orientação diversa do Tribunal
Constitucional, defendemos que a maioria dos órgãos políticos contemplados
pela nova redacção do artigo 118.º já seriam susceptíveis de limitação de man-
datos, pelo que o novo preceito pouco terá inovado. A única verdadeira alteração
substancial coloca-se ao nível dos membros do Governo, cujo estatuto consti-
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(216) Neste sentido, GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição…, p. 546, e RICARDO
LEITE PINTO, Tradição…, p. 606.

(217) GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição…, p. 542.
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tucional decorre da Constituição, tornando-se agora possível introduzir limites à
sua nomeação ad infinitum.

Permanece, porém, a dúvida em torno dos demais cargos políticos não-
executivos que elencámos. Continuará a ser possível a introdução de limita-
ções nos termos descritos anteriormente? No que toca aos Deputados à Assem-
bleia da República a resposta continua a ser negativa, pelas razões aduzidas por
JORGE MIRANDA e que continuamos a subscrever — na falta de habilitação cons-
titucional expressa, o seu estatuto é o que consta do texto da Constituição não
podendo a lei ordinária introduzir outras exigências. Já no que toca aos demais
membros de assembleias deliberativas (Parlamento Europeu, deputados regionais,
municipais e paroquiais) o problema é de mais difícil resolução.

De acordo com a orientação do Tribunal Constitucional a resposta deve
continuar a ser negativa. Contudo, parece-nos que a argumentação invocada
pelo TC, só por si, deve continuar a ser considerada insuficiente para arrematar
a questão.

Será, todavia, possível continuar a invocar a argumentação contrária, em face
de uma habilitação constitucional expressa apenas para órgãos executivos? Uma
leitura a contrario do n.º 2 do artigo 118.º da CRP conduzirá a uma resposta nega-
tiva. O legislador de revisão constitucional apenas pretendeu contemplar os
titulares de órgãos políticos com competências executivas, deixando implicitamente
de fora todos os demais.

Uma dúvida que daí decorre é a sua articulação com o preceito do artigo 50.º,
n.º 3, da CRP, dispositivo que não foi objecto de alteração e que continua a habi-
litar o legislador ordinário a proceder à restrição da capacidade eleitoral passiva
nos casos em que se afigure necessário para salvaguarada da isenção e inde-
pendência dos eleitos ou a liberdade de escolha dos eleitores. Como conjugar
sistematicamente os dois preceitos?

Em nosso entender, a solução pode passar pela abordagem dos valores
que se pretendem salvaguardar nos dois casos. O artigo 50.º, n.º 3, ao procu-
rar garantir a veracidade das escolhas dos eleitores, encontra-se, de certo modo,
na órbita do princípio democrático e das exigências do sufrágio livre e uni-
versal.

O artigo 118.º, por seu turno, ao impor a rotation in office, ocupa-se dos efei-
tos provocados na coisa pública pelo desempenho prolongado de funções polí-
ticas por um mesmo indivíduo, procurando evitar a personalização do poder e
a profissionalização daquilo que deve ser um serviço à comunidade.

No novo quadro jurídico-constitucional, porém, apenas a dimensão de rota-
tion in office, de assegurar a renovação subjectiva dos titulares de órgãos polí-
ticos se encontra limitada aos órgãos executivos. Se exigências de liberdade de
escolha dos eleitores exigirem a limitação de mandatos de membros de órgãos
deliberativos, o legislador ordinário, elaborado o respectivo juízo de ponderação
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entre os valores em presença e devidamente fundamentada a sua decisão, nos qua-
dros do artigo 50.º, n.º 3, poderá criar limites à sua reelegibilidade.

Parece-nos que ao agir ao abrigo do n.º 2 do artigo 118.º da CRP, no caso
dos cargos políticos executivos, atenta a finalidade de assegurar a renovação
dos seus titulares por força do princípio republicano, o legislador ordinário estará
dispensado de proceder a tal fundamentação.

No caso dos deputados ao Parlamento Europeu a questão pode ainda tornar-se
mais complexa, por força da harmonização parcial da legislação eleitoral por via
de Directivas Comunitárias.

Finalmente, cumpre apenas observar qual a competência de aprovação e a
forma que deverão revestir as eventuais leis ordinárias que introduzirem os refe-
ridos limites à renovação sucessiva de mandatos dos titulares de cargos políti-
cos executivos. No que respeita aos órgãos executivos autárquicos, estaremos
necessariamente perante Lei Orgânica (artigo 166.º, n.º 2, da CRP) cabendo a
competência exclusiva da sua aprovação à Assembleia da República (artigo 164.º,
alínea l), da CRP). Trata-se, porém, de legislação que carece de aprovação por
dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos
Deputados em efectividade de funções (artigo 168.º, n.º 6, da CRP).

No que respeita aos membros do Governo a questão é algo mais complexa,
face à competência exclusiva do Governo em matéria da sua própria organiza-
ção e funcionamento, preceituada no n.º 2 do artigo 199.º da CRP. Não se tra-
tando de titulares do órgão designados por eleição, não há qualquer possibilidade
de intervenção da Assembleia a esse título. A dúvida reside precisamente em
saber se a Assembleia da República pode legislar a este respeito. De facto,
parece não se inserir no espírito do sistema político português uma intervenção
legislativa da Assembleia em matéria de organização do Governo.

Não nos parece, contudo, que esteja em causa a orgânica do Governo, antes
se está perante uma matéria relativa apenas à sua composição subjectiva. Aliás,
a intervenção do Governo nesta matéria parece-nos, essa sim, inadequada: tra-
tando-se de matéria para-constitucional, deve caber à competência legislativa
parlamentar. Para além disso, a Lei Orgânica do Governo deve ocupar-se da sua
organização e funcionamento e não do seu processo de constituição (questão
essa que é prévia) e muito menos do processo de constituição de futuros exe-
cutivos.

O resultado prático da limitação de mandatos dos membros do Governo
consubstancia-se numa redução da possibilidade de escolha de Ministros por
parte do Primeiro-Ministro e, eventualmente, do Presidente da República, no
que respeita à escolha do Primeiro-Ministro. As únicas disposições relativas à
nomeação de membros do Governo são as que constam das normas constitucionais
relativas ao processo de formação do executivo e de nomeação e exoneração de
Ministros e Secretários de Estado (artigos 133.º, alíneas f), g) e h), e 187.º,
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n.º 2, da CRP). Nada obsta, contudo, a que a Assembleia da República se
ocupe, por via legislativa, desse processo, especialmente em face de uma norma
habilitadora como o artigo 118.º, n.º 2, desde que o não faça em contradição com
os preceitos constitucionais.

Apesar de poder suscitar alguma estranheza uma intervenção da Assem-
bleia da República, parece-nos que ela se insere na sua reserva absoluta de com-
petência legislativa, ao abrigo do artigo 164.º, alínea m) — estatuto dos titula-
res dos órgãos de soberania. Não se tratando, em bom rigor, de uma questão
específica relativa ao estatuto dos membros do Governo, a leitura daquele pre-
ceito deve abranger aquela realidade. No que toca à forma da eventual legislação
consagradora de uma limitação de mandatos no Governo, ela não se encontra-
ria sujeita a exigências especiais, ou seja, não estaria sujeita à forma de Lei
Orgânica. É certamente matéria a repensar em futura revisão constitucional,
articulando o processo legislativo com as novidades em sede de princípio da
renovação introduzidas pela 6.ª Revisão Constitucional.

9.7.5. Face ao novo quadro constitucional, tornou-se possível dar o passo
seguinte e introduzir na legislação ordinária limites à renovação sucessiva de man-
datos de titulares de cargos políticos executivos, solução que a intervenção juris-
prudencial restritiva do Tribunal Constitucional em 1991 vinha travando. Logo
no início da X Legislatura, em 2005, deram entrada três iniciativas com o refe-
rido propósito: dois projectos de lei, de autoria de Deputados do Bloco de
Esquerda, relativos, respectivamente, à limitação de mandatos dos eleitos locais
em órgãos de natureza executiva (Projecto de Lei n.º 34/X (218))e à duração do
exercício de funções de Primeiro-Ministro e Presidente de Governo Regional
(Projecto de Lei n.º 35/X (219)), e uma proposta de lei do XVII Governo Cons-
titucional, abrangendo quer a limitação de mandatos de presidentes de órgãos exe-
cutivos autárquicos, quer o limite máximo de exercício de funções de Primeiro-
-Ministro e de Presidente de Governo Regional (Proposta de Lei n.º 4/X (220)).
Detenhamo-nos um pouco em relação a estas inciativas.

Apesar dos objectivos prosseguidos serem os mesmos, o âmbito da legislação
proposta e a técnica legislativa adoptada não foram exactamente coincidentes. Os
projectos do Bloco de Esquerda caracterizavam-se por uma limitação temporal
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(218) Diário da Assembleia da República, II Série-A, de 22 de Abril de 2005, disponível em
anexo. A técnica legislativa adoptada em relação aos eleitos locais passou no projecto do BE por
alterar a própria Lei Eleitoral para os Órgãos das Autarquias Locais (Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14
de Agosto).

(219) Diário da Assembleia da República, idem, disponível em anexo.
(220) Diário da Assembleia da República, II Série-A, de 28 de Abril de 2005, disponível em

anexo.
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de oito anos (dois mandatos autárquicos no caso dos eleitos locais), não prevendo
qualquer regime transitório para os eleitos com mandatos em curso. No que res-
peita aos cargos políticos locais abrangidos, o projecto do BE não se limitava aos
presidentes dos executivos municipais ou paroquiais, instituindo uma regra geral
de inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo de todos os eleitos
locais em órgãos executivos.

A proposta de lei do XVII Governo Constitucional apresentava um quadro algo
distinto: o limite temporal colocava-se na fasquia dos 12 anos para Primeiro-
-Ministro e Presidentes de Governos Regionais (artigo 2.º da proposta) e de três
mandatos sucessivos para os presidentes dos órgãos executivos das autarquias
locais (artigo 3.º da proposta). Para além disso, a proposta consagrava expressa-
mente um regime transitório salvaguradando a conclusão dos mandatos em curso
e a possibilidade de nova reeleição para todos os titulares de órgãos executivos com
três ou mais mandatos já cumpridos no momento da entrada em vigor da nova lei.

Uma vez que a matéria em causa carecia de aprovação por maioria de dois
terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos Depu-
tados em efectividade de funções (221), a solução que viria a chegar às páginas
do Diário da República acabou por se saldar num compromisso susceptível de
reunir a necessária maioria de aprovação.

Qual então o regime plasmado na Lei n.º 46/2005, de 29 de Agosto (222)?
Em primeiro lugar, restringiu-se o âmbito de aplicação do diploma aos presidentes
dos órgãos das autarquias locais, deixando de fora da reforma as propostas rela-
tivas ao Primeiro-Ministro e aos Presidentes dos Governos Regionais (223). Em
segundo lugar, optou-se claramente pelo modelo dos três mandatos sucessivos,
constante da proposta do Governo (n.º 1 do artigo 1.º).

De seguida, cumpre sublinhar que a nova lei salvaguarda expressamente a
impossibilidade de assunção das respectivas funções no quadriénio imediata-
mente subsequente ao último mandato consecutivo (n.º 2 do artigo 1.º), obs-
tando desta forma a “soluções imaginativas”, através de eleições intercalares
provocadas ou de recurso a candidaturas em segundo lugar na lista para a
Câmara ou Assembleia de Freguesia e subsequente renúncia do primeiro can-
didato. É igualmente vedada a possibilidade de reeleição no quadriénio seguinte
em caso de renúncia ao mandato (n.º 3 do artigo 1.º, consagrando uma solução
idêntica àquela plasmada no n.º 2 do artigo 123.º da Constituição em relação ao
Presidente da República).
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(221) Nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 168.º, como vimos, a matéria em causa carece
de maioria agravada de aprovação.

(222) Disponível em anexo.
(223) Em relação aos Presidentes dos governos regionais, a questão poderia colocar uma

dúvida interessante quanto à eventual presença de matéria da reserva de Estatuto.
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Finalmente, salvaguardou-se a possibilidade de eleição para um quarto man-
dato sucessivo aos autarcas que no momento da entrada em vigor se encon-
trassem a cumprir, pelo menos, o terceiro mandato (parte final do n.º 1 do
artigo 1.º) (224). Contudo, a opção pela admissibilidade de quarto mandato
sucessivo para os titulares de mandatos em curso acaba por redundar numa pos-
sibilidade de, pelo menos, um quinto mandato consecutivo, devido à data de
entrada em vigor da referia lei. Tendo sido aprovada pela Assembleia da Repú-
blica em 28 de Julho e publicada em 29 de Agosto, a entrada em vigor da Lei
n.º 46/2005 é, porém, fixada em 1 de Janeiro de 2006 (artigo 2.º).

Tendo em conta que os novos limites não se aplicam às eleições para os
órgãos das autarquias locais a realizar em 9 de Outubro de 2005, isto significa
que um autarca a cumprir o seu terceiro mandato consecutivo em 1 de Setem-
bro de 2005 pode ser reeleito para um quarto mandato no acto eleitoral do
mês seguinte e que, nos termos do regime transitório previsto na parte final do
n.º 1 do artigo 1.º da nova lei ainda pode ser reeleito para mais um (225) (226).
Os efeitos práticos das inelegibiliddes decorrentes da muito aguardada lei de limi-
tação de mandatos autárquicos, que poderia ter a potencialidade de funcionar
como verdadeira “lei-meteorito”, extinguindo os muitos dinossáurios autárqui-
cos em exercício, apenas se farão sentir, portanto, nas eleições autárquicas
de 2013. Assim sendo, o impacto do “meteorito” far-se-á com algum efeito retar-
dador…

Aprovada finalmente a Lei que procede à limitação de mandatos autárqui-
cos, fazendo uso da habilitação constitucional expressa do n.º 2 do artigo 118.º
da Constituição, qual então o balanço a fazer do novo regime jurídico? Sem pre-
juízo das críticas já apontadas em relação ao diferimento no tempo da entrada
em vigor dos limites à reeleição, a nova legislação peca ainda por defeito em rela-
ção ao seu âmbito subjectivo de aplicação: por um lado, continua a deixar de fora
os demais eleitos locais com funções executivas (227), e por outro lado, não vai
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(224) A eventual natureza retroactiva da nova lei foi um dos aspectos mais debatidos publi-
camente no decurso da discussão dos projectos na Assembleia da República. Chegou mesmo a
ser defendido que a única solução que não padeceria de qualquer invalidade por essa via impli-
caria a desconsideração dos mandatos já completados no momento da entrada em vigor da nova
lei. A fórmula que vingou acabou por consagrar o referido regime transitório para os eleitos
locais com 3 mandatos já concluídos ou em vias de conclusão, mas a solução não era indispen-
sável para assegurar a constitucionalidade da lei.

(225) A parte final do preceito alude a “pelo menos, o 3.º mandato”.
(226) Nos casos dos autarcas a exercer mandatos desde 1976, estaremos mesmo perante a pos-

sibilidade de chegar a um número record de 10 mandatos consecutivos (eleições em 1976, 1979,
1982, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005 e 2009).

(227) Assim sendo, uma vereador responsável por pelouros com a importância das Finanças
Municipais ou pelo do Urbanismo pode continuar a ser reeleito sem qualquer limitação.
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abarcar os demais titulares de cargos políticos executivos, a saber, os membros
do Governo da República e os membros dos governos regionais.

Há, contudo, que realçar a importância da nova legislação no aprofunda-
mento, ainda que incompleto, do princípio republicano na nossa ordem jurídica.
Os passos dados com a Lei n.º 46/2005 são consideráveis. Em primeiro lugar,
porque logra finalmente ultrapassar as muitas resistências instaladas no seio das
principais formações partidárias e impor, ainda que com efeitos retardados, o prin-
cípio da rotation in office a nível autárquico. Em segundo lugar, a nova lei
consolida uma mera hipótese admitida pelo texto constitucional, tornando muito
difícil o retrocesso neste domínio, especialmente se tivermos em conta a expres-
siva maioria de Deputados necessária para proceder à sua alteração (dois terços
dos Deputados presentes desde que superior à maioria absoluta dos Deputados
em efectividade de funções) e o consenso público em torno da bondade das
soluções nela plasmadas. Finalmente, o diploma pode sempre ser analisado na
perspectiva de “lei-piloto”, susceptível de ver o seu âmbito subjectivo de apli-
cação alargado a outros titulares de cargos políticos executivos.

9.7.6. Analisado o novo quadro constitucional do princípio da renovação,
cumpre analisar a única excepção com consagração no texto da Constituição, ou
seja, a designação vitalícia dos antigos Presidentes da República para o Conse-
lho de Estado, constante do artigo 142.º, alínea f), da CRP.

RICARDO LEITE PINTO entende estarmos perante uma auto-ruptura constitu-
cional, à semelhança da norma que ressalva as leis incriminadoras dos agentes
da PIDE/DGS (artigo 295.º da CRP), sem no entanto se pronunciar em termos
definitivos sobre a presença de uma situação regra-excepção ou pela necessidade
de emitir um juizo de invalidade em relação ao preceito disciplinador da com-
posição do Conselho de Estado. Vejamos se é possível solucionar o problema.

Em primeiro lugar, cumpre referir que os preceitos relativos ao Conselho de
Estado apenas foram introduzidos no texto da Constituição na sequência da
1.ª Revisão Constitucional, em 1982. Assim sendo, poder-se-ia eventualmente
discutir a validade do preceito sob a perspectiva da preterição de limites mate-
riais de revisão constitucional. Uma vez que não pretendemos antecipar o estudo
deste ponto e que ele não releva para a solução do problema, sublinhemos o
aspecto decisivo a respeito desta modificação constitucional.

De facto, a primeira revisão constitucional não deve ser entendida como tendo
natureza absolutamente idêntica à das cinco subsequentes, na medida em que, por
força do artigo 286.º, n.º 1, da CRP (na versão originária) seguia um regime dis-
tinto e se destinava a pôr termo a um período transitório de militarização do pro-
jecto constitucional (228). Assim sendo, as alterações destinadas a proceder à liqui-
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(228) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria…, p. 209.
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dação do Conselho da Revolução, instituindo quer o Tribunal Constitucional, quer
o Conselho de Estado, devem tomar-se num sentido quasi-originário, enquanto
manifestações de um poder constituinte que ainda não é inteiramente derivado.
Por esta via é possível sustentar a admissibilidade da introdução de uma norma
aparentemente derrogatória do princípio da renovação, sem que tal acarrete uma
inconstitucionalidade (229).

Por outro lado, o facto de estarmos perante um órgão meramente consultivo
do Presidente da República, desprovido de poderes decisórios (230) e com fun-
ções residuais no sistema político, atenua em grande medida a dimensão da der-
rogação introduzida ao princípio da renovação (231).

9.7.7. Uma nota final a respeito do princípio da renovação prende-se com
a sua eventual recondução ao princípio democrático (232), ao invés de consistir
numa manifestação do princípio republicano. Parece-nos que não é essa a lei-
tura mais adequada do preceito. Inegavelmente, a renovação convive intimamente
com a periodicidade do voto, corolário do princípio democrático.

Porém, e como já tivemos ocasião de referir, o que o princípio da renova-
ção postula, particularmente após a 6.ª Revisão Constitucional, não é uma mera
proibição de designação vitalícia dos titulares de órgãos do poder, mas uma
efectiva renovação subjectiva desses titulares.

Certamente o princípio democrático impõe a necessidade de garantir uma
escolha livre dos eleitores e daí a norma do artigo 50.º, n.º 3, prever a criação
de inelegibilidades para esse efeito. Se é certo que alcançamos um resultado prá-
tico idêntico ao do princípio da renovação, os propósitos de ambas as disposi-
ções são distintos. Num caso, tutela-se a livre formação da vontade dos eleitores,
no outro a rotatividade do exercício de funções públicas. Daí também decorre
que a parte final do próprio artigo 50.º, n.º 3, ao anunciar o designío de assegurar
isenção e independência no exercício de cargos electivos, se deve reconduzir tam-
bém à ideia de renovação e ao princípio republicano.

PEDRO DELGADO ALVES

(229) No sentido de uma derrogação superveniente dever ser sancionada com a inconstitu-
cionalidade, JORGE MIRANDA, Manual…, tomo II, pp. 157-159.

(230) Mesmo em relação ao Presidente da República interino, o Conselho de Estado apenas vê
aumentado o leque de situações em que é obrigatória a sua audição, continuando a inexistir qualquer
condicionamento da decisão do Presidente, nomeadamente mediante exigência de parecer favorável.

(231) O projecto de revisão constitucional 3/IX, apresentado pelo PPD/PSD e pelo CDS-PP,
ao propor a instituição de um Senado, com intervenção no processo legislativo e composto, a
título vitalício, por antigos Primeiros-Ministros, Presidentes da República e Presidentes da Assem-
bleia da República, já constituiria, se aprovado, uma violação da proibição de designação vitalí-
cia de titulares de órgãos políticos plasmada no artigo 118.º e protegida, como veremos, pelo
limite material de revisão constitucional constante da alínea b) do artigo 288.º da CRP.

(232) Neste sentido, GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria…, p. 306.
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Atrevemo-nos mesmo a identificar um conflito entre os princípios repu-
blicanos e democráticos quanto a esta matéria. Nos casos em que a liberdade
de escolha dos eleitores não esteja em perigo e que, consequentemente, não exista
esse fundamento para uma restrição da capacidade eleitoral passiva dos titula-
res de órgãos políticos, o princípio da renovação não deixa de requerer a limi-
tação de mandatos, precisamente porque serve outros fins. Numa semelhante
situação, o princípio republicano da renovação vai coarctar a possibilidade dos
eleitores reconduzirem os actuais titulares do poder, comprimindo de certa
maneira o funcionamento do sistema democrático, em homenagem a outras
considerações.

Assim sendo, parece-nos útil indicar aquelas que, em nosso entender, são as
quatro principais vertentes do princípio da renovação, consagrado no artigo 118.º
da Constituição de 1976:

i) Em primeiro lugar, uma componente didáctico-cívica de fomento da
participação dos cidadãos na vida da res publica e de rejeição de con-
cepções carreiristas do fenómeno político. Ao impor a rotatividade no
exercício de funções públicas, a Constituição procura alargar o espectro
de actores públicos e permitir a todos cumprir o seu direito e dever de
participação política.

ii) Em segundo lugar, uma reafirmação da igualdade cívica e política de
todos os cidadãos, através da demonstração de que todos têm de ser
governados para poderem governar, e vice-versa. A titularidade de car-
gos públicos fica deste modo caracterizada como uma assunção tem-
porária de deveres em prol da colectividade e não como uma investidura
numa qualidade distinta e superior.

iii) Em terceiro lugar, a garantia da natureza institucional do cargo, preve-
nindo qualquer tentativa de personalização e de confusão de esferas
públicas e privadas: findo o mandato, o antigo titular do cargo reas-
sume a sua posição na sociedade.

iv) Finalmente, em quarto lugar, uma garantia contra a instalação e per-
manência junto dos centros do poder de redes clientelares potenciado-
ras de fenómenos de corrupção, desvio de poder e caciquismo. De
todas as vertentes do princípio esta é, sem dúvida, a que assume um pen-
dor mais profiláctico.

9.8. Estatuto dos titulares de cargos políticos

Outro aspecto esencial do princípio republicano, e com fortes ligações a
ponto que acabámos de desenvolver, é o seu papel na configuração do estatuto
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dos titulares de órgãos públicos. JORGE MIRANDA (233) coloca no topo das carac-
terísticas do princípio republicano a concepção de todos os cargos do Estado e
de outras pessoas colectiva públicas em moldes de estatuto jurídico, através do
desenho de situações funcionais. A recusa de qualquer construção baseada em
direitos subjectivos ou em privilégios de qualquer natureza é um vector estru-
turante de qualquer Estado republicano. Um conceito de função pública, assente
na prossecução do interesse público e do bem comum (234), impõe a necessidade
de conceber um regime jurídico dos seus titulares apto a assegurar a clara sepa-
ração entre esferas públicas e privadas na pendência dos mandatos.

Trata-se, portanto, em primeiro lugar, de uma preocupação em garantir a isen-
ção e independência no desempenho de tarefas públicas, apartando influências
externas e impermeabilizando o sistema face ao risco da corrupção e das teias
de influências. Daí ser possivel reconduzir, em parte, o sistema de inelegibili-
dades e de incompatibilidades de exercício de determinadas funções públicas
ao princípio republicano.

Para além das inelegibilidades previstas no artigo 50.º, n.º 3, da CRP, que já
estudámos, entre nós a sede constitucional deste princípio geral encontra-se no
artigo 117.º, n.º 2, da CRP, determinando a edificação de um sistema de deveres,
responsabilidades, incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. Nalguns
casos, é a própria Constituição a traçar as coordenadas gerais de tal regime em rela-
ção aos titulares de alguns órgãos do Estado, como é, designadamente, o caso
dos Deputados (artigo 154.º da CRP), mas grande parte desta matéria encontra-se
disciplinada em legislação ordinária avulsa. A título de exemplo, refiram-se o
Regime Jurídico de Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos Polí-
ticos e Altos Cargos Públicos, aprovado pela Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto, ou
Novo Regime de Incompatibilidades, aprovado pela Lei n.º 12/96, de 18 de Abril.

Em segundo lugar, a ideia de res publica implica igualmente uma respon-
sabilização dos titulares de cargos públicos pelos resultados da sua gestão. Uma
vez que estamos perante o desempenho de actividades em prol de toda a comu-
nidade política, esta tem de deter mecanismos de prestação de contas e de con-
trolo dos actores políticos (235). A responsabilização (civil, criminal ou disciplinar)
dos agentes políticos também comunga dos valores republicanos, se é que não
são mesmo predominantes.

Mais uma vez, encontramos no três números do artigo 117.º da CRP o
enquadramento jurídico-constitucional desta matéria, sem prejuízo de referências
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(233) JORGE MIRANDA, Princípio Republicano e poder local, p. 465.
(234) Assim, GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria…, pp. 227-228.
(235) Neste sentido, JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, São

Paulo, 2001, p. 108.
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específicas em relação a alguns órgãos de soberania, v. g. a responsabilidade cri-
minal do Presidente da República (artigo 130.º da CRP). Também nesta sede
releva a legislação ordinária, com particular destaque para a Lei n.º 34/87, de 16
de Julho, que estabelece o Regime Jurídico dos Crimes de Responsabilidade
dos Titulares de Cargos Políticos.

Todavia, está igualmente em jogo uma dimensão ética do fenómeno público,
assegurando-se que o desempenho de funções em benefício da colectividade
não redunde na criação de situações de vantagem para os antigos titulares de car-
gos públicos. Importa garantir que ninguém será prejudicado pelo facto de se
ter dedicado à coisa pública, mas é igualmente vital assegurar que não se edi-
fique uma classe distinta de cidadãos, com direitos não conferidos aos demais,
em virtude do desempenho passado de funções políticas (236).

Em todos estes aspectos da vida política de um cidadão, desde a sua desig-
nação para o desempenho de uma função pública ao término dessa função e, em
certos casos, em momentos posteriores a esse, o princípio republicano faz apelo a
um modelo ético próprio, assente na virtude cívica e no serviço à comunidade. Ver-
dadeiramente complexa é saber até que ponto esta ética republicana é juridificá-
vel, isto é, traduzível em normas jurídico-constitucionais vigentes, o que nos leva-
ria à vaexata quaestio das relações entre Ética e Direito. Infelizmente, trata-se de
matéria vastíssima, que não podemos desenvolver no âmbito desta investigação.

9.9. Protecção do regime republicano — notas conclusivas
Uma vez que nos aproximamos do fim da nossa análise das diversas dimen-

sões do princípio republicano no Direito Constitucional português, cumpre deter-
minar qual o grau de protecção conferido pela lei fundamental em sede de revi-
são constitucional aos vários aspectos mencionados. De facto, a alínea b) do
artigo 288.º da CRP consagra como limite material de revisão constitucional a
forma republicana de governo, disposição que remonta ao artigo 82.º da Con-
situição de 1911. Procuremos então determinar qual o âmbito de protecção
conferido por esta norma, socorrendo-nos de algumas experiências estrangeiras.

9.9.1. Antes de iniciarmos a interpretação da alínea b) do artigo 288.º há
que referir que a forma republicana de governo é o limite material expresso de
revisão constitucional mais comum em Direito Comparado. Nalguns casos é
mesmo o único a ser formulado. Detenhamo-nos nalguns casos de relevo (237).
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(236) Neste sentido, JORGE MIRANDA, Princípio Republicano e poder local, p. 465.
(237) Para além dos que iremos referir, atente-se, por exemplo aos artigos 139.º da Consti-

tuição Italiana, 130.º, alínea a), da Constituição da Guiné-Bissau, 285.º, alínea b), da Constitui-
ção de Cabo Verde e 154.º, alínea c), da Constituição de São Tomé e Prinícipe.
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A Constituição dos Estados Unidos da América é pioneira na afirmação
de um limite material, ao garantir aos Estados a forma republicana de governo
no n.º 3 da Secção III do artigo IV. Em bom rigor, não estamos verdadeiramente
perante a formulação de um limite material da revisão da Constituição federal,
antes se trata de um mecanismo de garantia dos sistemas políticos dos Estados
federados. De qualquer forma, o entendimento de forma republicana de governo
tem sido feito nos termos em que a expressão vingou no constitucionalismo
norte-americano, ou seja, enquanto sinónimo de democracia política representa-
tiva, dotada de separação de poderes nos quadros de um sistema de checks and
balances.

Outro caso interessante é o brasileiro. Por força do plebiscito de 1993,
destinado a determinar a forma e o sistema de governo, não encontramos entre
os limites materiais de revisão a forma republicana de governo (artigo 60.º, § 4.º).
Contudo, ao abrigo do artigo 34.º/VII, a União pode intervir nos Estados para
assegurar a observância do princípio republicano. Esta aparente contradição
valorativa resolve-se facilmente se tivermos em conta que, face aos resultados
do plebiscito e à consolidação jurídica da forma republicana de governo, esta pas-
sou a constituir limite material implícito de revisão constitucional.

Igualmente curiosa é a situação de Timor-Leste, cuja Constituição consagra
como limite material de revisão a forma republicana de governo na alínea c) do
n.º 1 do artigo 156.º, mas que permite que seja ultrapassado por via referendá-
ria (n.º 2 do mesmo artigo).

Antes de encerrarmos esta secção merece particular referência o Direito
Constitucional francês, designadamente a norma do artigo 89.º, n.º 5, da Cons-
tituição de 1958. De acordo com a orientação dominante (238) na doutrina, a
forma republicana de governo salvaguardada por aquele artigo da Constituição
abrange quer os princípios fundamentais reconhecidos pelas leis da República,
quer os princípios republicanos do artigo 1.º da Constituição de 1958. Assim
sendo, seriam objecto da protecção contra revisão constitucional, para além da
forma republicana de governo stricto sensu, ou seja, a componente não-monár-
quica do princípio, a laicidade, a indivisibilidade, a democracia, a dimensão
social do Estado e as liberdades públicas.

Como podemos facilmente constatar, a interpretação dada ao n.º 5 do
artigo 89.º encontra-se intimamente ligada à concepção republicana da excepção
francesa, que analisámos anteriormente. Observada da perspectiva da teoria
dos limites materiais de revisão constitucional, a noção ampla de forma repu-
blicana de governo proposta acaba por abarcar a esmagadora maioria, se não a
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(238) Ver, por todos, com referências bibliográficas, ANDRÉ VIOLA, La notion de Republi-
que…, pp. 45 ss.
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totalidade, dos limites materiais implícitos ao poder constituinte de revisão, no
que difere, como veremos, da realidade portuguesa.

9.9.2. A principal dúvida que emerge na mente do intérprete do artigo 288.º
alínea b) respeita ao alcance da disposição. Estaremos perante a protecção de
todas as vertentes do princípio republicano que acabámos de analisar, ou apenas
está em causa a preservação da República na sua dimensão não-monárquica?
A questão adensa-se se atendermos às demais alíneas do artigo 288.º, uma vez
que aí encontramos expressamente preceituada a irrevisibilidade de outras dimen-
sões do princípio.

GOMES CANOTILHO (239) perfilha um entendimento amplo da referida cláu-
sula, abrangendo sob a forma republicana de governo a legitimidade popular
do Presidente da República, a eleição da Assembleia da República por sufrágio
universal, a realização de eleições periódicas, a responsabilidade política do
executivo.

Não seguimos o constitucionalista coimbrão quanto a este respeito por duas
ordens de razão. Em primeiro lugar, parece-nos que os vários elementos que
refere se reconduzem a outros princípios estruturantes do ordenamento jurídico-
constitucional português, nomeadamente o princípio democrático. Por outro lado,
os aspectos referidos encontram-se englobados em outras alíneas do artigo 288.º,
das quais cumpre destacar a alínea h): sufrágio universal, directo, secreto e
periódico na designação dos órgãos de soberania, das regiões autónomas e do
poder local, bem como o sistema de representação proporcional.

A solução do problema passa, em nosso entender, pela forma como se
encontra estruturado o princípio republicano na Constituição de 1976 e em que
medida se encontra protegido contra leis de revisão constitucional. Assim sendo,
é com recurso às considerações sobre a tipologia dos princípios constitucionais
que tecemos no incío desta parte da nossa investigação, que procuraremos escla-
recer a interpretação do artigo 288.º Não é excessivo relembrar a importante rela-
ção entre os limites materiais do poder constituinte e a formulação e identifica-
ção de princípios constitucionais, uma vez que é precisamente através dessa
articulação que se esclarecerá a leitura final da expressão forma republicana de
governo.

A solução passa, em parte, por distinguir dois níveis de análise, apartando
um princípio republicano lato sensu e um princípio republicano stricto sensu. Na
linha do que referimos anteriormente, o princípio republicano lato sensu deve ser
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(239) GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria…, pp. 228-230. Escrevendo com
VITAL MOREIRA, em anotação ao artigo 288.º, o entendimento sustentado é mais limitado, ficando-se
pela vertente negativa, anti-monárquica do conceito.
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qualificado como princípio estruturante, trave-mestra do sistema jurídico-cons-
titucional português.

A este nível de maior abstracção transparece a sua dimensão primordialmente
axiológica, moldada histórica e culturalmente pela evolução do republicanismo
em Portgual. O princípio republicano lato sensu aproxima-se, de certo modo,
da leitura francesa da ideia de República, enquanto ideia do Estado e da Socie-
dade, projecto de organização da coisa pública.

Porém, e como a sua decomposição em diversas vertentes tem revelado, a
densificação do princípio faz-se, na maioria dos casos, por via de outros prin-
cípios constitucionais gerais, dotados de um grau de concretização superior.
Assim sendo, defendemos que o princípio republicano lato sensu engloba diver-
sos sub-princípios densificadores, alguns dos quais dotados de suficiente auto-
nomia para merecerem tratamento individual. Contudo, essa autonomia não
deve ser tomada no sentido de se perder a sua ligação genética com o princípio
republicano: é, nomeadamente, o caso do princípio da laicidade.

É a este nível de análise que pensamos poder identificar um princípio repu-
blicano stricto sensu, englobando aquilo que a doutrina portuguesa tende a
reconduzir à forma republicana de governo. Assim sendo, este princípio repu-
blicano stricto sensu abarcaria a dimensão negativa de rejeição de uma forma de
Estado monárquica (240), a não-vitaliciedade dos cargos públicos, a renovação dos
titulares desses cargos, bem como a edificação do seu estatuto jurídico (inele-
gibilidades, imunidades, responsabilidade, incompatibilidades).

É a esta última realidade que, em nosso entender, se refere a alínea b) do
artigo 288.º Já a laicidade, por exemplo, merece consagração específica nas
alíneas c) (separação do Estado das Confissões religiosas) e d) (liberdade reli-
giosa).

A única dúvida que ainda subsiste prende-se com aquelas realidades que, não
obstante algumas ligações ao princípio republicano, apenas residualmente con-
substanciam uma concretização daquele princípio estruturante: a unidade e indi-
visibilidade da soberania. Como tivemos ocasião de referir, invocando preci-
samente o artigo 288.º, a unidade e indivisibilidade assimilam-se aos conceitos
de soberania, independência nacional e integridade territorial, plenamente inde-
pendentes da ideia republicana na actualidade constitucional portuguesa. É uma
situação bem diversa da laicidade, elemento constitutivo do programa axiológico
da República.

Já o caso da fiscalização da constitucionalidade não nos suscita dúvidas
semelhantes. Para além de também estar expressamente protegida pela alínea l)
do artigo 288.º, a sua conexão com o republicanismo não é estrutural mas mera-
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mente conjuntural, pelo que não se deverá contar entre os princípios gerais den-
sificadores do princípio republicano lato sensu.

IV PARTE
REPÚBLICA E DEMOCRACIA: RIVAIS OU ALIADAS?

Ao aproximarmo-nos do fim da nossa investigação, uma questão essencial
para um entendimento cabal da verdadeira dimensão do princípio republicano na
Constituição Portuguesa de 1976 encontra-se ainda por responder: como se
devem configurar as relações entre o princípio democrático e o princípio repu-
blicano?

Se reduzirmos a República à sua dimensão estritamente anti-monárquica,
remetendo a discussão para o plano das formas institucionais de governo a res-
posta é relativamente simples: a República caracterizar-se-ia exclusivamente
pela forma de designação do Chefe de Estado, enquanto o princípio democrático
agiria na esfera da restante organização política. Assim sendo, as fronteiras
dos dois princípios seriam claras e permitiriam múltiplos cruzamentos: monar-
quias democráticas (241), monarquias não democráticas, repúblicas democráti-
cas e repúblicas não democráticas.

Se pretendermos, todavia, densificar e tornar mais exigente o conteúdo do
conceito República, na forma exposta na parte anterior deste trabalho, já se
torna mais difícil responder à questão. Em primeiro lugar, porque diversas
componentes do sistema se podem reconduzir a ambas as realidades (como estu-
dámos, aliás, a propósito do princípio da renovação). De seguida, porque face
a determinados entendimentos de República, os dois princípios podem entrar
em rota de colisão. Finalmente, porque a resposta não pode ser universal, como
o conceito de República também o não pode ser.

Entre nós, uma discussão marginal, mas interessante decorre em várias áreas
científicas (historiografia e ciência política, por exemplo) procurando um consenso
sobre a denominação a dar ao regime político actual, posterior à aprovação da
Constituição de 1976. Uma corrente defende que a opção mais acertada seria a
de III República, uma vez que se trata do terceiro regime português a organizar-se
sob essa forma política, na sequência da I República e do Estado Novo.
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(241) Numa enumeração genérica e não exaustiva podemos enunciar todas as monarquias euro-
peias (com excepção do Vaticano), os Estados do Commonwealth em união pessoal com o Reino
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Contudo, várias são as vozes que se contrapõem e preferem a designação
de II República, realçando a continuidade com o projecto e o ideário republicano
de 1910 e sublinhando a rejeição do Estado Novo como realidade política mere-
cedora de qualificação como forma de governo republicano. Subjaz claramente
a este debate a interligação entre a República e Democracia: sendo inegável a
forma institucional republicana do Estado Novo, é igualmente inegável o seu
carácter não-democrático, o que o desqualificaria como República no sentido
mais exigente do termo (242).

O debate que agora procuramos conduzir tem, naturalmente, uma configu-
ração muito própria em França, mercê da leitura específica da ideia republicana
aí dominante. Alguns autores sustentam mesmo estarmos perante duas lógicas
inconciliáveis: República e Democracia traduziriam sistemas de valores confli-
tuantes e de impossível compatibilização, dois modelos de relação entre o Estado
e a Sociedade divergentes. Naturalmente, esta análise parte de um conceito de
democracia mais amplo que o simples processo de designação de titulares do
poder e de tomada de decisões, concebendo-a como fenómeno anglo-saxónico con-
traposto ao republicanismo de matiz francesa.

Procurando uma síntese deste choque, ANDRÉ VIOLA (243) aponta os dois prin-
cipais aspectos apontados como reveladores da contradição entre os dois mode-
los. Em primeiro lugar, ao pluralismo democrático, assente na diversidade e mul-
tiplicidade, opõem-se as concepções de unidade e uniformidade, muito caras à
tradição republicana. Por outro lado, enquanto no cerne da ideia republicana
encontramos uma noção igualitária de cidadania, a democracia assentaria muito
mais no reconhecimento das idiossincracias de cada um, de cada grupo, de cada
colectividade, reconhecendo-lhes direitos diferenciados.

Não se trata já da percepção do princípio democrático enquanto salvaguarda
do sufrágio universal, mas de uma leitura da democracia como modelo de orga-
nização política e social anglo-saxónica, por oposição ao modelo republicano fran-
cês. Enquanto este último incorpora uma dimensão axiológica, a democracia
anglo-saxónica pecaria por se apresentar como excessivamente formal, como
mero esquema de tomada de decisões

Desta exposição fica claro que o conceito de democracia adoptado se
encontra tão geográfica e culturalmente situado quanto o conceito de república.
O debate não se realiza verdadeiramente entre noções abstractas e universais, mas
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entre duas mundividências específicas. Daí que seja dificilmente transponível para
uma discussão teórica ou mesmo para uma análise de Direito Constitucional
português.

Em termos concretos, o problema em França tende a colocar-se naqueles ter-
mos devido à aparente cedência de alguns traços essenciais da tradição republicana
francesa às exigências da pós-modernidade: a laicidade treme perante a com-
plexidade do multiculturalismo religioso, a unidade e indivisibilidade contem-
porizam com a regionalização e a integração europeia. O caso dos sinais de iden-
tificação religiosa em escolas públicas é paradigmático, uma vez que revela a
existência de novos problemas e realidades, cuja adaptação às exigências do
republicanismo tradicional é menor e que forçam o sistema a colocar a questão
em termos quase dicotómicos, entre uma opção entre a coesão republicana e a
tolerância democrática.

Uma outra abordagem (244) remete o problema da oposição entre Repú-
blica e Democracia para o domínio do debate entre republicanismo e libera-
lismo, que vimos em momento anterior. Assim sendo, os traços distintivos do
republicanismo, o humanismo cívico e a virtude, conformariam um modelo de
sociedade e permitiriam a edificação de uma vida em comunidade assentes na
prossecução do interesse comum. Para trás ficaria uma certa visão minimalista
da democracia (e do liberalismo) enquanto mero processo decisório e de reali-
zação individual, sem atenção pela dimensão comunitária

Em nosso entender, o problema passa muito mais por compreender onde se
encontram as fronteiras entre os dois princípios, do que por procurar tudo recon-
duzir e subordinar ao princípio republicano, na linha da tradição francesa.

A visão de JORGE MIRANDA quanto a este aspecto é clara e toca no cerne
da questão: a República deve ser concebida enquanto democracia mais exigente
e mais qualificada (245). A ideia republicana vem acrescentar um conteúdo
axiológico à democracia, conteúdo esse de que ela não dispõe necessariamente,
blindando-a contra algumas tensões e conflitos internos. Concordamos com
este entendimento, mas parece-nos que a simbiose entre os dois conceitos resulta
mais de uma harmonização com cedências recíprocas, do que de uma mera
soma aritmética de vertentes distintas.

Atente-se, por exemplo, à laicidade enquanto parte integrante do princípio
republicano lato sensu. Apesar de constituir um elemento valorativo funda-
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(244) MARC SADOUN, République et Démocratie, in Pouvoirs — Revue Française d’études
constitutionnelles et politiques, n.º 100, La République, pp. 5 ss., em especial, pp. 12-13.

(245) JORGE MIRANDA, Princípio Republicano…, p. 464.
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mental para a compreensão do ideário republicano, não só não faz parte inte-
grante do conceito de democracia, como pode mesmo estar ausente de uma
democracia de tipo ocidental (tome-se o caso britânico, em que o Estado e a
Igreja não estão separados e o Chefe de Estado é Chefe da Igreja Anglicana).
Mais do que ausente de uma democracia, o princípio republicano pode entrar
em contradição com o princípio democrático quando forçados a coexistir. A este
respeito podemos retomar o exemplo do princípio da renovação que referimos
anteriormente.

É da harmonização entre ambas as realidades que se alcança a forma polí-
tica mais qualificada e exigente a que se refere JORGE MIRANDA (246): um regime
em que a igualdade entre os cidadãos é plena, em que todo o processo decisó-
rio e de designação de goverantes se faz pela via do sufrágio e em que aos
mecanismos da democracia representativa acresce um complexo de valores na
defesa do interesse comum.

O Estado de Direito democrático carece da dimensão ética que lhe advém
por via do princípio republicano, e que é claramente sintetizada por JOSEF ISEN-
SEE (247): o serviço em prol da comunidade, livre de influências e de interesses
pessoais, partidários ou corporativos, assente na virtude cívica dos cidadãos.

As palavras de NORBERTO BOBBIO (248), escritas nos alvores da República
Italiana, em 1946 são elucidativas quanto à indispensabilidade dos laços entre
República e Democracia: “A Itália, talvez, terá a sua primeira República em 1946.
Mas se a democracia não for tal, a ponto de formar um costume democrático,
não conseguindo suscitar nas classes que hoje pedem com maior vigor a reno-
vação do Estado e a abolição da sociedade dos privilégios, a convicção da
superioridade do ideal republicano, a Itália terá, em 1948, o seu segundo
reinado.”

CONCLUSÕES FINAIS

A) A análise histórica e teórica do conceito de República oferece um retrato
muito heterogéneo e demonstra a impossibilidade de elaborar um conceito uni-
versal, imutável no espaço e no tempo. Estamos perante uma realidade que é,
em grande medida, histórica e cultural e que traduz mais do que uma mera
questão de organização política. O princípio republicano é depositário de um con-
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(246) No mesmo sentido, realçando o papel da noção republicana de desempenho de cargos
públicos, WILHELM HENKE, Die Republik…, p. 881.

(247) JOSEF ISENSEE, Republik…, p. 8.
(248) BOBBIO, Entre duas repúblicas — Às origens da democracia italiana, Brasília, 2001,

p. 41.
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junto de valores essenciais da comunidade política e é nessa dimensão axioló-
gica que deve ser apercebido.

B) A ideia republicana em França merece ser destacada pela forma como
praticamente monopoliza a construção do Estado, reclamando como seus coro-
lários os princípios estruturantes do Estado democrático e social de Direito.
Mais do que um princípio jurídico, a República em França adquire uma dimen-
são de filosofia política e de mística redentora.

C) O estudo do movimento republicano português revela um período de
intenso debate programático no último quartel do século XIX, que culmina no Pro-
grama do Partido Republicano Português de 1891. Contudo, a constitucionalização
da República em 1911 fica aquém das propostas políticas do partido, particular-
mente no que respeita ao sufrágio universal e aos elementos federalizantes.

D) Ainda assim, a República revoluciona diversos aspectos da tradição
constitucional portuguesa. A forma republicana de Governo e o fim de todos os
privilégios fundados no nascimento ou conferidos a título vitalício constituem o
legado republicano mais imediato. Para além disso, o republicanismo introduz
parte da sua mundividência cultural no código genético do constitucionalismo por-
tuguês, entre os quais avultam a laicidade e um novo papel para o Estado na for-
mação cívica dos cidadãos.

E) Finda a I República com o golpe militar do 28 de Maio de 1926, a
estrutura constitucional do Estado Novo preserva unicamente a dimensão estri-
tamente institucional da forma republicana de governo, rejeitando o seu con-
teúdo axiológico, que apenas sobrevive no discurso e prática políticas da Opo-
sição Democrática.

F) O princípio republicano lato sensu na lei fundamental portuguesa de 1976
deve qualificar-se como princípio estruturante do ordenamento constitucional,
constitutivo e indicativo das ideias directivas básicas de toda a ordem constitu-
cional, sendo densificado com recurso a outros princípios e regras constituti-
cionais.

G) O artigo 1.º da CRP utiliza o termo República no sentido de colectivi-
dade política, enquanto res publica. Contudo, a opção pela referência à Repú-
blica não é desprovida de consequências em sede de escolha de uma forma ins-
titucional de governo. Apesar de não se encontrar expressamente especificado
em qualquer artigo da Constituição, o princípio republicano encontra-se latente
em diversas disposições, entre as quais avulta o primeiro artigo da Constituição.

H) O princípio republicano manifesta-se, naturalmente, na opção do legis-
lador constituinte pela forma institucional de governo republicana, traduzida na
instituição de um Presidente da República e no respectivo regime jurídico-cons-
titucional.

I) No nosso Direito Constitucional actual os vínculos entre a unidade e indi-
visibilidade por um lado e o princípio republicano, por outro, são relativamente
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ténues. A indivisibilidade da República acaba por ser assimilada pelos concei-
tos de soberania, independência nacional e integridade territorial. A unidade, por
seu turno, deve reconduzir-se ao princípio do Estado unitário, plasmado no n.º 1
do artigo 6.º da CRP.

J) O princípio da laicidade é, inegavelmente, o principal elemento inova-
dor introduzido pela republicanismo na tradição constitucional portuguesa. Pode-
mos sintetizar o complexo de elementos introduzidos pelo princípio da laici-
dade no nosso Direito Constitucional em quatro aspectos nucleares: separação do
Estado das Confissões Religiosas, neutralidade do Estado, secularização da vida
pública e liberdade religiosa dos cidadãos. Dentre os vários corolários do prin-
cípio da laicidade, encontramos no pensamento republicano uma particular cen-
tralidade na edificação da Escola Laica, enquanto espaço de formação para a cida-
dania, em ambiente secular e de igualdade entre discentes.

Face a um princípio estruturante como o é o princípio republicano lato
sensu, a laicidade deve ser qualificada de princípio constitucional geral, densi-
ficador do primeiro, com ele coexistindo nessa base de sub-ordenação.

L) O artigo 11.º da CRP, ao definir os símbolos nacionais, assume valor
proclamatório em relação aos valores republicanos, mas, em bom rigor, não
estamos perante uma manifestação exclusiva do princípio republicano, atento o
seu signficado como símbolos nacionais.

M) Apesar de ser inegável que a entrada da fiscalização da constitu-
cionalidade no Direito português se faz pela mão dos constituintes republica-
nos de 1911, tal não é, porém, suficiente para reconduzi-la ao princípio repu-
blicano.

N) O princípio da renovação, consagrado no artigo 118.º da Constituição
de 1976, traduz-se em quatro aspectos essenciais:

i) Uma componente didáctico-cívica de fomento da participação dos cida-
dãos na vida da res publica e de rejeição de concepções carreiristas do
fenómeno político.

ii) Uma reafirmação da igualdade cívica e política de todos os cidadãos, atra-
vés da demonstração de que todos têm de ser governados para poderem
governar, e vice-versa.

iii) A garantia da natureza institucional do cargo, prevenindo qualquer ten-
tativa de personalização e de confusão de esferas públicas e privadas.

iv) Uma garantia contra a instalação e permanência junto dos centros do
poder de redes clientelares potenciadoras de fenómenos de corrupção, des-
vio de poder e caciquismo.

O) Outro aspecto essencial do princípio republicano, e com fortes ligações
ao ponto anterior, é o seu papel na configuração do estatuto dos titulares de
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cargos públicos. Em todos os aspectos da participação política de um cidadão,
desde a sua designação para o desempenho de uma função pública ao término
dessa função e, em certos casos, em momentos posteriores a esse, o princípio
republicano faz apelo a um modelo ético próprio, assente na virtude cívica e no
serviço à comunidade.

P) A protecção da forma republicana de governo pelo artigo 288.º, alí-
nea a), da CRP importa a distinção dois níveis de análise, apartando um prin-
cípio republicano lato sensu e um princípio republicano stricto sensu. Na linha
do que referimos anteriormente, o princípio republicano lato sensu deve ser
qualificado como princípio estruturante, trave-mestra do sistema jurídico-cons-
titucional português.

Q) Pensamos ainda ser possível identificar um princípio republicano stricto
sensu, englobando aquilo que a doutrina portuguesa tende a reconduzir à forma
republicana de governo. Este princípio republicano stricto sensu abarca a dimen-
são negativa do conceito (rejeição de uma forma de Estado monárquica), a não-
-vitaliciedade dos cargos públicos, a renovação dos titulares desses cargos, bem
como a edificação do seu estatuto jurídico (inelegibilidades, imunidades, res-
ponsabilidade, incompatibilidades). É a esta última realidade que, em nosso
entender, se refere a alínea b) do artigo 288.º

R) A República deve ser concebida enquanto democracia mais exigente e
mais qualificada. A ideia republicana vem acrescentar um conteúdo axiológico
à democracia, blindando-a contra algumas tensões e conflitos internos O Estado
de Direito democrático carece da dimensão ética que lhe acresce por via do
princípio republicano, e que envolve o serviço em prol da comunidade, livre
de influências e de interesses pessoais, partidários ou corporativos e assente na
virtude cívica dos cidadãos.

ANEXOS

ANEXO I

Projecto de Lei n.º 34/X

Exposição de motivos

Quando os legisladores de 1976, através da Lei n.º 701-B/76, de 29
de Setembro, estabeleceram as normas para a eleição e funcionamento das autar-
quias optaram prudentemente por um sistema de representação assente no plu-
ralismo das opiniões expressas pelos eleitores. Mesmo que essa opção tivesse
eventualmente prejudicado a eficiência imediata de algumas das decisões dos
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órgãos executivos das municipalidades, o certo é que evitou que as autarquias
reconstituíssem a continuidade em relação à realidade anterior e garantiu a aus-
cultação dos pontos de vista mais representativos e que mantivessem, assim, a
confiança das populações.

Ao longo dos anos este sistema foi sendo aperfeiçoado. A sua lógica
fundamental de representação foi mantida, embora questionada por diversos pro-
jectos e propostas de lei que pretendem impor um sistema que absolutiza o
poder da lista mais votada, agravado pelo facto de praticamente deixar inalterada
a capacidade de controlo por parte das assembleias municipais sobre esses
executivos monocolores. Perder-se-ia, assim, a capacidade de representação
plural, sem contrapartidas no progresso do exercício democrático das assem-
bleias perante as quais deveriam prestar contas. Por essa razão, o Bloco de
Esquerda opõe-se a qualquer modificação da legislação actual que aponte nesse
sentido.

No entanto, sabemos que, na prática, o sistema actual não é perfeito, per-
mitindo a perpetuação do exercício de poderes absolutos, apontando para a eter-
nização de poderes autárquicos, o que pode estimular o estabelecimento de
relações clientelares e de caciquismo. A proximidade do eleito em relação ao
eleitor, tendo vantagens inegáveis, comporta alguns riscos que não devem ser
negligenciados, com a fácil criação de redes de dependência que vão, lenta-
mente, adulterando a verdade democrática.

Tal como referiu o Prof. Freitas do Amaral, actual Ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros, na reunião de 10 de Setembro de 2002 da Comissão
Eventual para a Reforma do Sistema Político, esta situação cria efeitos per-
versos como a personalização do poder, o autoritarismo dos chefes, a conver-
são da fidelidade política em fidelidade pessoal e acréscimos dos canais de
corrupção.

É hoje unanimemente aceite que é necessário colocar um travão a esta per-
petuação do exercício dos cargos executivos autárquicos, os quais, face à maior
proximidade do cidadão, estão mais sujeitos às perversidades e consequências já
referidas.

Esta consecutiva sucessão de mandatos permite situações limites, como a
manutenção do cargo de presidente de câmara desde as primeiras eleições autár-
quicas realizadas em Portugal após a entrada em vigor da Lei n.º 701-B/76,
de 29 de Setembro.

A realidade demonstra que, de certo modo, é possível prosseguir aquilo
que se pretendia evitar através do princípio constitucional da renovação
— artigo 118.º da CRP —, de acordo com o qual ninguém poderá exercer vita-
liciamente qualquer cargo político de âmbito nacional, regional ou local. Embora
o objectivo primordial deste preceito seja o de impedir a perpetuação de qual-
quer cargo sem renovação eleitoral, por oposição aos sistemas monárquicos ou
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ditatoriais, não estaria presente no espírito do legislador que alguém se poderia
manter no mesmo cargo político através de sucessivas renovações do man-
dato eleitoral durante décadas. Esta foi, aliás, também a opinião expressa pelo
Prof. JORGE MIRANDA, aquando da sua audição na Comissão Eventual para a
Reforma do Sistema Político.

O artigo 50.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa determina
que «no acesso a cargos electivos a lei só pode estabelecer as inelegibilidades
necessárias para garantir a liberdade de escolha dos eleitores e a isenção e inde-
pendência do exercício dos respectivos cargos».

Atentemos no exemplo do Presidente da República. De acordo com o dis-
posto no artigo 123.º da CRP, o Presidente da República não pode ser reeleito
para um terceiro mandato. Esta norma pretende «evitar uma permanência dema-
siado longa no cargo, com os riscos de pessoalização do poder» (in Constitui-
ção da República Portuguesa Anotada, Gomes Canotilho e Vital Moreira, 3.ª Edi-
ção Revista, Coimbra Editora, 1993). Obviamente estamos perante eleições de
carácter bastante diverso, dado que as eleições para o Presidente da República
têm carácter unipessoal. No entanto, não podemos ignorar que as eleições autár-
quicas, especialmente as eleições para a câmara municipal, têm vindo a assumir,
sobretudo nos meios mais fechados, um carácter pessoalizado. A lei não se
pode alhear desta realidade.

É, pois, em nome da independência e isenção com que qualquer cargo elec-
tivo deve ser exercido que o Bloco de Esquerda propõe a introdução de um
limite à recandidatura dos presidentes das câmaras ou de vereadores que desem-
penhem funções a tempo inteiro, em função do princípio republicano da limitação
de mandatos.

Outra questão muito importante e que pode permitir distorções do processo
eleitoral é a não proibição, no caso dos órgãos autárquicos, da recandidatura
após a renúncia ao mandato. A inexistência de limites para esta possibili-
dade de renúncia por parte do presidente de câmara ou do vereador, permite,
em última análise, a utilização dessa faculdade como forma de pressionar o res-
tante executivo camarário, e permite situações de autêntico abuso de direito.
Em relação ao Presidente da República, a Constituição determina a impossi-
bilidade de recandidatura no mandato consecutivo, como forma de impedir
que a renúncia seja por este utilizada «como instrumento para renovar ou
reforçar a sua posição, designadamente contra uma maioria parlamentar even-
tualmente hostil ou contra as medidas por esta tomadas» (in Constituição da
República Portuguesa Anotada, Gomes Canotilho e Vital Moreira, 3.ª Edição
Revista, Coimbra Editora, 1993). Trata-se essencialmente de assegurar um
efectivo equilíbrio dos poderes. Assim, o Bloco de Esquerda entende que esta
norma tem toda a razão de ser no âmbito dos cargos executivos dos órgãos autár-
quicos.
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Assim, os Deputados do Bloco de Esquerda, nos termos regimentais e cons-
titucionais aplicáveis, apresentam a seguinte projecto de lei:

Artigo 1.º
Objecto

O presente projecto de lei determina a limitação de mandatos dos elei-
tos locais.

Artigo 2.º
Alterações

O artigo 7.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto, com as alte-
rações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 20-A/2001, de 12
Outubro, e pela Lei Orgânica n.º 5-A/2001, de 26 Novembro, passa a ter a
seguinte redacção:

“Artigo 7.º
(…)

1 — (…)

a) (…)
b) (…)
c) (…)
d) (…)

2 — (…)

a) (…)
b) (…)
c) (…)

3 — (…)
4 — Não são elegíveis; durante um quadriénio, para os cargos de

carácter executivo dos órgãos autárquicos, os cidadãos que tenham
exercido esses mesmos cargos a tempo inteiro durante dois mandatos
completos consecutivos, ou por um período superior a oito anos.

5 — Os presidentes e vereadores das câmaras que desempenhem
o cargo a tempo inteiro e renunciem ao cargo, não podem candida-
tar-se a esse mandato no quadriénio seguinte.”
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Artigo 3.º
Entrada em vigor

O presente projecto de lei entrará em vigor no prazo de 30 dias após
a sua publicação.

ANEXO II

Projecto de Lei n.º 35/X

Exposição de motivos

Como resposta a várias décadas de ditadura a Constituição da República Por-
tuguesa consagrou o princípio da renovação — artigo 118.º — para evitar que
alguém pudesse exercer vitaliciamente qualquer cargo político de âmbito nacio-
nal, regional ou local.

Embora o objectivo primordial deste preceito seja o de impedir a perpetuação
de qualquer cargo sem renovação eleitoral, por oposição aos sistemas monárquicos
ou ditatoriais, não estaria presente no espírito do legislador que alguém se pode-
ria manter durante décadas no mesmo cargo político através de sucessivas reno-
vações do mandato. Esta foi, aliás, também a opinião expressa pelo Prof. JORGE
MIRANDA, aquando da sua audição na Comissão Eventual para a Reforma do Sis-
tema Político.

No entanto, quer o cargo de Primeiro-Ministro quer o de Presidente
do Governo Regional não resultam de mandato eleitoral directo, mas de
simples nomeações que, obviamente, têm em conta os resultados eleitorais,
pelo que nem sequer se colocarão eventuais questões de limitações à ree-
leição.

Esta questão reveste-se de especial acutilância no que respeita às regiões autó-
nomas. A realidade demonstra que a proximidade do eleito em relação ao elei-
tor, tendo vantagens inegáveis, comporta alguns riscos que não devem ser negli-
genciados, com a fácil criação de redes de dependência que vão, lentamente,
adulterando a verdade democrática.

Importa garantir o não desvirtuamento do espírito que presidiu à consagra-
ção do princípio da renovação, garantindo a independência dos titulares de car-
gos políticos de natureza executiva.

É, pois, urgente estabelecer medidas que promovam a confiança dos cida-
dãos no poder político.
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Assim, os Deputados do Bloco de Esquerda, nos termos regimentais e cons-
titucionais aplicáveis, apresentam o seguinte projecto de lei:

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma determina limitações temporais às nomeações para
o exercício das funções de Primeiro-Ministro e de Presidente do Governo
Regional.

Artigo 2.º
Limitação temporal

ao exercício de funções de Primeiro-Ministro

Nenhum cidadão poderá exercer as funções de Primeiro-Ministro por
um período superior a oito anos consecutivos, sem prejuízo de poder vol-
tar a exercê-las após o decurso de um período de quatro anos.

Artigo 3.º
Limitação temporal ao exercício

de funções de Presidente do Governo Regional

Nenhum cidadão poderá exercer as funções de Presidente do Governo
Regional por um período superior a oito anos consecutivos, sem prejuízo de
poder voltar a exercê-las após o decurso de um período de quatro anos.

Artigo 4.º
Entrada em vigor

O presente diploma entrará em vigor no prazo de 30 dias após a sua
publicação.

ANEXO III

Proposta de Lei n.º 4/X

Exposição de motivos

O Programa do XVII Governo Constitucional estabelece como objectivo
«a modernização global do sistema político», de modo a que «preveja a limita-
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ção de mandatos dos cargos executivos no sistema político». Assume, de igual
forma, o objectivo de «modernizar a administração territorial autárquica», para
a qual, e «no que se refere especificamente aos municípios, é altura de evoluir
para um novo sistema de Governo local que permita constituir executivos homo-
génos com mandatos de renovação limitada».

Ao afirmar a regra da limitação de mandatos de cargos executivos, o pro-
grama de Governo assume a sua extensão a cargos políticos executivos, seja
no âmbito central, regional e local, dando execução ao n.º 2 do artigo 118.º, adi-
tado pela revisão constitucional de 2004, que dispõe que «a lei pode determinar
limites à renovação sucessiva de mandatos dos titulares de cargos políticos exe-
cutivos».

De facto, o princípio da renovação é afirmado pela Constituição da Repú-
blica Portuguesa desde a sua primeira versão. O n.º 1 do artigo 118.º declara
que «ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político de âmbito
nacional, regional e local». Entendia-se, no entanto, que este comando consti-
tucional não seria base bastante para a limitação legal à renovação sucessiva
de mandatos dos titulares de cargos políticos. Desta forma, a Lei Constitucio-
nal n.º 1/2004, de 24 de Julho, aditou ao artigo 118.º, o n.º 2, cuja redacção
confere agora ao legislador margem de liberdade decisória no sentido de esta-
belecer tais limítes.

Em respeito ao princípio da renovação, vem-se afirmando a temporarie-
dade de todos os cargos do Estado, políticos ou não políticos, electivos e não elec-
tivos, bem como a duração limitada dos mandatos políticos. Em identificação,
aliás, com o princípio da eleição períodica, constitucionalmente consagrado no
n.º 1 do artigo 113.º

No entanto, os únicos órgãos em relação a cujos titulares a Constituição esta-
belece, de forma expressa, cláusulas de não reelegibilidade, são o Presidente da
República e o Tribunal Constitucional. O n.º 1 do artigo 123.º do Texto Cons-
titucional dispõe que «não é admitida a reeleição para um terceiro mandato con-
secutivo, nem durante o quinquénio imediatamente subsequente ao termo do
segundo mandato consecutivo». Por seu turno, nos termos do n.º 3 do artigo 222.º
«o mandato dos juízes do Tribunal Constitucional tem a duração de nove anos
e não é renovável».

Subjacente, então, à limitação de mandatos ou do número de mandatos
que a mesma pessoa pode exercer sucessivamente, está o objectivo de fomen-
tar a renovação dos titulares dos órgãos, visando-se o reforço das garantias de
independência dos mesmos, e prevenindo-se excessos induzidos pela perpetua-
ção no poder.

Nestes termos, propõe-se a consagração, em lei própria, da limitação dos
mandatos dos titulares de cargos políticos executivos, seja no âmbito central, regio-
nal e local.
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Assim:
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição o Governo

apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de lei:

Artigo 1.º
Âmbito

A presente lei estabelece o regime de limitação de mandatos no exer-
cício de funções do Primeiro-Ministro, dos presidentes dos governos regionais
e do mandato dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais.

Artigo 2.º
Duração do exercício de funções do Primeiro-Ministro

e dos presidentes dos governos regionais

O exercício de funções como Primeiro-Ministro ou como presidente do
governo regional tem o limite máximo de doze anos consecutivos.

O disposto no número anterior não prejudica a conclusão dos manda-
tos iniciados na legislatura em que se completam os doze anos.

Artigo 3.º
Limitação dos mandatos

dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais

O presidente da câmara municipal e o presidente da junta de freguesia
não podem ser reeleitos para um quarto mandato consecutivo, nem assumir
aquelas funções durante o quadriénio imediatamente subsequente ao termo
do terceiro mandato consecutivo.

No caso de renúncia ao mandato, os membros dos órgãos referidos no
número anterior não podem candidatar-se nas eleições imediatas nem nas que
se realizem no quadriénio imediatamente subsequente à renúncia.

Artigo 4.º
Produção de efeitos

Os limites fixados nos artigos anteriores não prejudicam os mandatos
em curso à data da entrada em vigor da presente lei, nem impedem aos
actuais titulares o exercício de funções por mais um único mandato conse-
cutivo.
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Artigo 5.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor em 1 de Junho de 2005.

ANEXO IV

Lei n.º 46/2005, de 29 de Agosto

(Estabelece limites à renovação sucessiva de mandatos
dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais)

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º
da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Limitação de mandatos

dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais

1 — O presidente da câmara municipal e o presidente da junta de fre-
guesia só podem ser eleitos para três mandatos consecutivos, salvo se no
momento da entrada em vigor da presente lei tiverem cumprido ou estive-
rem a cumprir, pelo menos, o terceiro mandato consecutivo, circunstância
em que poderão ser eleitos para mais um mandato consecutivo.

2 — O presidente da câmara municipal e o presidente da junta de fre-
guesia, depois de concluídos os mandatos referidos no número anterior,
não podem assumir aquelas funções durante o quadriénio imediatamente
subsequente ao último mandato consecutivo permitido.

3 — No caso de renúncia ao mandato, os titulares dos órgãos referi-
dos nos números anteriores não podem candidatar-se nas eleições imedia-
tas, nem nas que se realizem no quadriénio imediatamente subsequente à
renúncia.

Artigo 2.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2006.
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1. INTRODUÇÃO

O Direito Comunitário da Concorrência é, certamente, um dos ramos mais
explorados do Direito da União Europeia. Impressiona a atenção doutrinária atri-
buída a um regime que assenta (essencialmente, e no que releva para o pre-
sente trabalho) em dois artigos do Tratado CE.

Dito isto, surpreende que uma das áreas mais cinzentas e obscuras deste ramo
do Direito (designadamente entre nós) seja justamente os termos do preenchimento
do requisito básico da sua aplicação — a afectação do comércio entre os Esta-
dos-Membros.

Esta questão assume importância acrescida no contexto da descentraliza-
ção operada pelo Regulamento (CE) 1/2003 (2) e do investimento no aumento
do papel desempenhado pelos tribunais nacionais.

Muitos argumentos existirão para explicar as brumas que se abateram sobre
este primeiro passo da aplicação do Direito Comunitário da Concorrência. Por
um lado, é difícil apresentar esta matéria de maneira clara e sistematizada (uma
falha que, receamos, não se deixará de fazer sentir ao longo deste trabalho).
Por outro (e provavelmente motivo da primeira constatação), a prática e juris-
prudência comunitárias revelaram uma postura favorável a uma interpretação

MIGUEL SOUSA FERRO

(2) Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo à
execução das regras de concorrência estabelecidas nos arts. 81.º e 82.º do Tratado, J.O. L 1/1,
de 04-01-2003 [adiante ‘R. 1/2003’].
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lata do critério, mas, acima de tudo, uma interpretação guiada por objectivos fun-
cionais e casuísticos. O resultado foi a criação duma incerteza jurídica fre-
quente e palpável, designadamente para quem tenha de aconselhar uma empresa
dum Estado-Membro sobre o regime concorrencial a que uma sua prática está
sujeita.

Se a isto acrescentarmos a harmonização profunda das normas e práticas das
Autoridades Nacionais da Concorrência (com algumas excepções pontuais e
notórias), compreender-se-á que a doutrina nacional se ocupe frequentemente
do estudo de questões de Direito Comunitário da Concorrência sem se preocu-
par em discutir a sua aplicabilidade (discussão frequentemente mais difícil no abs-
tracto que no concreto). De facto, a receptividade das ANCs à experiência e
orientações comunitárias fez com que se tornasse, na maioria dos casos, idêntico
discutir a solução comunitária ou nacional.

Já a abordagem dos tribunais não tem sido a mesma. Os tribunais portu-
gueses, com destaque para o Supremo Tribunal de Justiça, têm mostrado uma relu-
tância notável a aplicarem este conjunto de normas provenientes duma entidade
supra-estatal. E nem sempre esta relutância se mostra a melhor conselheira.

Não obstante, a aplicação do Direito Comunitário da Concorrência é obri-
gatória, tanto para a Autoridade da Concorrência como para os tribunais nacio-
nais (confrontados com casos em que se suscitem questões desta natureza),
sempre que estiver preenchido o critério de afectação do comércio entre Esta-
dos-Membros, nos termos traçados pela jurisprudência comunitária. Além
disso, da sua aplicação resultam várias consequências importantes, de interesse
tanto para as autoridades que o apliquem como para as partes ou empresas em
causa.

O objectivo deste trabalho é, pois, contribuir para colmatar uma lacuna na
nossa doutrina (3) e para esclarecer esta temática, tendo como pano de fundo a
preocupação de analisar a prática de aplicação do Direito Comunitário da Con-
corrência em Portugal. Será, forçosamente, um parco contributo — a tanto
obrigaram o conhecimento e o tempo disponíveis.

Para terminar, uma nota de agradecimento ao Dr. Nuno Ruiz, pelo seu
apoio e conselhos, bem como pela sua paciência para as ocasionais ingenuida-
des de quem só agora começa a entrar neste mundo.

A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA …

(3) É de sublinhar a atenção que foi dedicada a este tema no artigo: TENREIRO, Mário
Paulo, Direito comunitário da concorrência: significado e autonomia do critério da afectação do
comércio entre os Estados-membros face à realização do mercado único, Revista de Direito e Eco-
nomia, Coimbra, Ano 15 (1989), pp. 225-257 [adiante ‘TENREIRO 1989’]. Sem prejuízo das vir-
tudes que mantém, cremos que uma actualização desta matéria é útil e necessária.

18 — F.D.U.L.
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2. APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCOR-
RÊNCIA PELAS AUTORIDADES NACIONAIS

2.1. Nota preliminar sobre a evolução do sistema de aplicação das
regras comunitárias de concorrência

Após um breve período inicial de competência partilhada entre a Comissão
Europeia e as autoridades dos Estados Membros para a aplicação das regras de
concorrência do Tratado CE, por força do (actual) art. 84.º T.CE, a adopção do
Regulamento (CE) 17/62 (4) introduziu um sistema consideravelmente centrali-
zado para a aplicação daquelas normas (5). Esta centralização espelhava-se,
designadamente, no monopólio da Comissão para a aplicação do art. 81.º(3) (6)
e na obrigatoriedade de notificação de acordos quando se pretendesse beneficiar
dessa isenção (7), bem como na posição privilegiada da Comissão Europeia,
tudo isto combinado com uma leitura lata do espaço de aplicação do Direito
Comunitário da Concorrência.

Embora o Regulamento n.º 17 previsse mecanismos de consulta e cooperação
com as autoridades da concorrência dos Estados-Membros (8), a Comissão pros-
seguiu frequentemente uma política de intervenção em casos que revelavam um
impacto e/ou interesse predominantemente nacional.

A Comissão defenderia, mais tarde, apesar da dificuldade em lidar com as
abundantes notificações de acordos (com a consequência da impossibilidade de
orientação dos recursos humanos para as práticas restritivas mais merecedoras de
atenção), o sucesso do sistema tal como vigorou até 1 de Maio de 2004 (9),
essencialmente por ter sido necessário à criação de uma cultura de concorrência
na Comunidade Europeia. Este argumento vale o que vale, em especial atendendo
ao facto de parecer ser pouco compatível com a entrada dos novos Estados-
-Membros, com reduzida ou nenhuma tradição de regulação da concorrência
nos mercados, directamente no sistema reformado (10).
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(4) Regulamento n.º 17 do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1962, “Primeiro Regulamento
de execução dos artigos 85.º e 86.º do Tratado”, J.O., Edição especial portuguesa, Cap. 8, Fasc. 1,
p. 22 [adiante ‘R. 17/62’].

(5) Neste sentido: MARQUES, Maria Manuel Leitão, Um curso de direito da concorrência,
Coimbra, Coimbra Editora, 2002 [adiante ‘LEITÃO MARQUES 2002’], p. 58.

(6) Art. 9.º(1) do R. 17/62.
(7) Art. 4.º do R. 17/62.
(8) Art. 10.º do R. 17/62.
(9) Cfr. Livro Branco sobre a modernização das regras de aplicação dos artigos 85.º e 86.º

do Tratado CE (COM/99/0101 final), J.O. C 132/1, de 12-05-1999 [adiante “Livro Branco”].
(10) No mesmo sentido: FERREIRA, Eduardo Paz, Os tribunais portugueses e o direito da con-

corrência, 2000, Revista da Banca, n.º 49, Janeiro-Junho 2000, pp. 5-22 [adiante ‘PAZ FERREIRA
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A 1 de Maio de 2004, entrou em vigor o Regulamento (CE) 1/2003, que
introduziu, nas palavras de Cruz Vilaça, uma “revolução copernicana no sis-
tema de controlo da concorrência no âmbito da União” (11). Não é nossa
intenção procurar sintetizar as reformas introduzidas pelo novo Regulamento.
Não só arriscaríamos extravasar o âmbito do presente trabalho, como nos vería-
mos forçados a repetir o que distintos académicos já sublinharam repetida-
mente (12). A isto acresce que vemos pouco interesse prático na análise com-
parativa dos dois regimes numa altura em que o anterior deixou de ser relevante,
sem prejuízo da necessidade de conhecer as características do regime anterior
para permitir uma correcta interpretação do vasto corpo de prática decisória
comunitária dele herdado.

Isto dito, passaremos à análise do quadro actual das competências das Auto-
ridades Nacionais da Concorrência e dos tribunais nacionais, no plano da apli-
cação do Direito Comunitário da Concorrência, fazendo, sempre que necessário,
ressalvas relativamente ao sistema vigente ao abrigo do anterior Regulamento
n.º 17.

2.2. Autoridades Nacionais da Concorrência

2.2.1. Competência

Na vigência do Regulamento n.º 17, podiam-se suscitar dúvidas sobre a
atribuição de competência às Autoridades Nacionais da Concorrência (ANCs) para
aplicarem os arts. 81.º e 82.º T.CE (13) (sendo, contudo, frequentes as aborda-
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2000’], p. 18; AZANDA, Ieva, From Ex Ante to Ex Post Enforcement of Article 81: Efficiency, Legal
Certainty and Community Enlargement, European Law Student Association, Selected Papers on
European Law 2003(1), pp. 15 e 46-48. Para uma síntese da posição do “Livro Branco” quanto
à necessidade e justificações da reforma, cfr. WHISH, Richard, Competition Law, 5.ª ed., LexisNexis,
2003 [adiante ‘WHISH 2003’], pp. 248-249.

(11) VILAÇA, José Luís da Cruz, O ordenamento comunitário da concorrência e o novo
papel do juiz numa União alargada, Revista do Centro de Estudos Judiciários, 2.º Semestre 2004,
n.º 1, pp. 37-51 [adiante ‘VILAÇA 2004’], p. 38.

(12) Para uma apreciação global das reformas introduzidas pelo R. 1/2003, consultar: VILAÇA,
José Luís da Cruz, A modernização da aplicação das regras comunitárias de concorrência segundo
a Comissão Europeia: uma reforma fundamental, Boletim da Faculdade de Direito, Universidade
de Coimbra, Volume Comemorativo, 2002, pp. 717-768 [adiante ‘VILAÇA 2002’]; VILAÇA 2004,
supra nota 11; GORJÃO-HENRIQUES, Miguel, Direito Comunitário, 3.ª ed., Almedina, Coimbra,
2005 [adiante ‘GORJÃO-HENRIQUES 2005’], pp. 485-488; WHISH 2003, supra nota 10, pp. 246-275
e 282-286; IDOT, Laurence, Droit Communautaire de la Concurrence, Bruylant, Bruxelas, 2004.

(13) Neste sentido: LANG, John Temple, General Report on the Application of Community
Competition Law on Enterprises by National Courts and National Authorities, FIDE Congress 1998
[adiante ‘TEMPLE LANG 1998’], p. 12.



276

gens simplistas desta matéria na doutrina (14)). Efectivamente, esse primeiro
Regulamento estava pensado estritamente na perspectiva de atribuição de com-
petência à Comissão. Não obstante, parecia relativamente claro que a lógica
do R. 17/62 era a de que as ANCs tivessem, também elas, competência para
aplicar o Direito Comunitário da Concorrência, como resultava da letra do
art. 9.º(3) (15).

Mais tarde, a Comissão interpretaria sinteticamente o regime resultante do
R. 17/62, neste plano, dizendo: “Daqui resulta que, desde que o respectivo
direito nacional lhes tenha conferido os poderes necessários para o efeito, as
autoridades nacionais de concorrência têm competência para aplicar as proi-
bições previstas no n.º 1 do artigo 85.º e no artigo 86.º” (16). Em 1997, ao pro-
mover um esforço de descentralização da aplicação dos arts. 81.º e 82.º T.CE,
a Comissão reconhecia que muitas das ANCs não dispunham de poderes para apli-
car o Direito Comunitário da Concorrência (17). Em 1999, segundo a Comissão,
eram sete os Estados-Membros (não se incluindo Portugal) cuja legislação interna
não dotava as respectivas ANCs dos poderes necessários para este efeito, sendo
necessário remover este obstáculo no esforço de modernização (18).

Será de realçar que o Conselho da Concorrência português entendia, a nosso
ver bem, na vigência do D.L. n.º 371/93, de 29 de Outubro (e diferentemente do
que se verificava na vigência do D.L. n.º 422/83, de 3 de Dezembro (19)), que
a DGCC e ele próprio não tinham competência para aplicar o Direito Comuni-
tário da Concorrência (ao contrário do que era suposto pela Comissão Euro-
peia) (20).
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(14) Cfr., por exemplo: VAZ, Manuel Afonso, Direito Económico. A ordem económica
portuguesa, 4.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1998 [adiante ‘VAZ 1998’], p. 278.

(15) Art. 9.º(3) do R. 17/62: “Enquanto a Comissão não der início a qualquer processo nos
termos dos artigos 2.º, 3.º ou 6.º, as autoridades dos Estados-membros têm competência para apli-
car o disposto no n.º 1 do artigo 85.º e no artigo 86.º nos termos do artigo 88.º do Tratado, ainda
que não tenham decorrido os prazos previstos no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 2 do artigo 7.º
para proceder à notificação”.

(16) Comunicação da Comissão sobre a cooperação entre a Comissão e as autoridades
de concorrência dos Estados-membros no que diz respeito ao tratamento dos processos no âmbito
dos artigos 85.º e 86.º do Tratado CE (97/C 313/03), J.O. C 313, de 15-10-1997, pp. 3-11 [adiante
‘Comunicação de 1997’], para. 5 [nosso sublinhado]. Ver ainda: TEMPLE LANG 1998, supra
nota 13, p. 14.

(17) Comunicação de 1997, supra nota 16, para. 15.
(18) Cfr. Livro Branco, supra nota 9, para. 94. Realçando este aspecto: GORJÃO-HENRIQUES

2005, supra nota 12, p. 479 e 483.
(19) Por força do art. 18.º(c) e art. 13.º(2) desse diploma.
(20) Conselho da Concorrência, Aplicação dos actuais artigos 81.º e 82.º do Tratado da União

Europeia pelas instâncias nacionais, in “Relatório de Actividade de 1998”, Diário da República,
II Série, n.º 277, 27-11-1999, p. 17.905 e segs. Cfr. art. 12.º(2)(a) e art. 13.º(1) do D.L. n.º 371/93,
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O R. 1/2003 introduziu um “regime de excepção directamente aplicável, em
que as autoridades responsáveis em matéria de concorrência e os tribunais dos
Estados-Membros [têm] competência não só para aplicar o n.º 1 do artigo 81.º
e o artigo 82.º do Tratado, directamente aplicáveis nos termos da jurisprudên-
cia do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (21), mas também o
n.º 3 do artigo 81.º do Tratado” (22).

No que diz respeito à aplicação pelas Autoridades Nacionais da Concorrência
do Direito Comunitário da Concorrência, as suas competências vêm essencial-
mente enumeradas no art. 5.º do R. 1/2003:

“As autoridades dos Estados-Membros responsáveis em matéria de
concorrência têm competência para aplicar, em processos individuais, os
artigos 81.º e 82.º do Tratado. Para o efeito, podem, actuando oficiosamente
ou na sequência de denúncia, tomar as seguintes decisões:

— exigir que seja posto termo à infracção,
— ordenar medidas provisórias (23),
— aceitar compromissos,
— aplicar coimas, sanções pecuniárias compulsórias ou qualquer

outra sanção prevista pelo respectivo direito nacional.

A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA …

de 29 de Outubro; se dúvidas houvessem, bastaria notar que o art. 37.º previa a aplicação de
coimas unicamente com base na infracção das normas nacionais. Neste sentido: MENDES, Mário
Marques, Intervenção em Conselho Económico e Social, Mesa Redonda: a Concorrência e os Con-
sumidores, Lisboa, 2001 [adiante ‘MENDES 2001’], p. 75; RUIZ, Nuno, Relatório relativo a Por-
tugal, in BRAAKMAN, August J. (coord.), “Aplicação dos arts. 85.º e 86.º do Tratado CE pelos tri-
bunais nacionais dos Estados-Membros”, Comissão Europeia, 1997 [adiante ‘RUIZ 1997’], paras.
7-8 e 24; RUIZ, Nuno, A aplicação do direito comunitário da concorrência em Portugal, Docu-
mentação e Direito Comparado, n.os 77-78 (1999), p. 6-36 [adiante ‘RUIZ 1999’], pp. 18 e 27. Ofe-
recendo, aparentemente, uma opinião divergente: VAZ, Isabel, GORJÃO-HENRIQUES, Miguel, Por-
tugal, in CAHILL, Dermot (ed.), “The Modernisation of EU Competition Law Enforcement in the
European Union”, FIDE 2004 National Reports, Cambridge University Press, 2004 [adiante ‘VAZ
& GORJÃO-HENRIQUES 2004’], p. 481.

(21) Acórdão do TJCE de 30 de Janeiro de 1974, BRT/SABAM (127/73), C.J. (1974) 51
[adiante ‘Ac. BRT / SABAM’], para. 16; Acórdão do TJCE de 10 de Julho de 1980, Marty/Lauder
(37/79), C.J. (1980) 2481, para. 13; Acórdão do TJCE de 28 de Fevereiro de 1991, Delimitis
(C-234/89), C.J. (1991) I-935 [adiante ‘Ac. Delimitis’], para. 45. Em termos técnicos, trata-se de
“efeito directo”, e não de “aplicabilidade directa”.

(22) R. 1/2003, Considerando 4.
(23) Esta competência resultaria desde logo do princípio geral afirmado pelo Tribunal de Jus-

tiça no caso Factortame (C-213/89). Sobre esta matéria, cfr.: D’ALMEIDA, Luís Duarte, A tutela
dos direitos subjectivos derivados do Direito Comunitário — medidas provisórias nos tribunais
nacionais, AAFDL, Lisboa, 2000.
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Sempre que, com base nas informações de que dispõem, não estejam
preenchidas as condições de proibição, podem igualmente decidir que não
se justifica a sua intervenção.”

Será, desde logo, de realçar que, embora o R. 1/2003 tenha procurado supri-
mir a omissão do Regulamento n.º 17 quanto à competência das ANCs para
aplicarem o Direito Comunitário da Concorrência, esta intervenção não foi (nem
podia ser) suficiente. Poder-se-ia procurar argumentar, com base no primado, que
a competência das ANCs para aplicar os arts. 81.º e 82.º T.CE resulta directa-
mente do R. 1/2003, não sendo necessária a previsão desta competência na
legislação interna. Cremos, contudo, que a discussão de tal questão é despicienda.
A adaptação da legislação nacional continua a ser indispensável, tendo isto sido
reconhecido no próprio R. 1/2003 (24).

Continua a ser indispensável porque, como resulta da letra do art. 5.º, e
por força dos princípios aplicáveis ao Direito Contra-ordenacional (maxime, a proi-
bição da analogia), não seria possível a uma ANC aplicar coimas por violação
do Direito Comunitário da Concorrência se tal não estivesse expressamente pre-
visto na lei nacional (25). No caso de Portugal, esta previsão expressa consta do
art. 6.º(1)(g), art. 7.º(2)(a) e art. 17.º(1)(a) do D.L. n.º 10/2003, de 18 de Janeiro,
e ainda do art. 22.º(2) da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho (26).

Encontramos um óptimo exemplo da importância da adaptação da legislação
interna no plano das Decisões de Compromissos. A possibilidade de “aceitar com-
promissos”, a que se refere o art. 5.º, deve ser lida com reserva. Esta referên-
cia não significa que as ANCs tenham o poder de adoptar decisões de compro-
missos formais, no sentido do art. 9.º do R. 1/2003 (27). Sem a previsão expressa
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(24) Nos termos do art. 35.º do R. 1/2003, os Estados-Membros deviam designar as auto-
ridades nacionais responsáveis pela aplicação dos arts. 81.º e 82.º T.CE, e garantir “as medidas
necessárias a conferir às respectivas autoridades competência para aplicarem estes artigos” até
à entrada em vigor do Regulamento.

(25) Neste sentido: Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1998, Diário da
República, II Série, n.º 277, 27-11-1999, p. 17.907; RUIZ 1999, supra nota 20, p. 19.

(26) Cfr.: VAZ & GORJÃO-HENRIQUES 2004, supra nota 20, pp. 481-482.
(27) Ao contrário do que parece ter sido sugerido (embora em termos não claros) em VAZ

& GORJÃO-HENRIQUES 2004, supra nota 20, p. 494 (“all kinds of penalties and actions prescribed
on Article 5 of Regulation 1/2003 are available to the NCA”), e pelo Presidente da Autoridade
da Concorrência — cfr. MATEUS, Abel, A descentralização das competências comunitárias sobre
práticas da concorrência — as novas competências da Autoridade, discurso na Ordem dos Advo-
gados, Lisboa, 23 de Abril de 2004 [adiante ‘MATEUS 23 Abril 2004’], p. 5 (“As autoridades nacio-
nais podem, se assim o entenderem, introduzir alguma das decisões referidas que não estejam con-
templadas nas respectivas legislações, como acontece no caso português com as decisões de
compromissos…”).
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na lei nacional da possibilidade de vincular as empresas a compromissos por
estas oferecidos (28), com a consequência da aplicação de uma coima (ou outra
sanção) no caso de estes virem a ser violados, as ANCs mais não poderão que
aceitar compromissos a título informal, tal como anteriormente o fazia (e poderá
ainda continuar a fazer) a Comissão Europeia (29). O D.L. n.º 10/2003, de 18 de
Janeiro, e a Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, não atribuíram à Autoridade da Con-
corrência a competência de adopção de decisões de compromissos (formais).

Concluímos que a única grande inovação do R. 1/2003, neste plano, parece
ter sido a atribuição de competência às ANCs, bem como aos tribunais nacio-
nais, para aplicarem o art. 81.º(3) T.CE (cuja aplicação estava expressamente
vedada anteriormente), como consequência da passagem de um regime de
autorização para um regime de excepção legal, traduzido no art. 1.º(2) do
R. 1/2003 (30).

O quadro traçado pelo art. 5.º é completado pelo art. 29.º(2) do R. 1/2003:

“Se, num caso determinado, certos acordos, decisões de associações de
empresas ou práticas concertadas abrangidos por um regulamento da
Comissão referido no n.º 1, produzirem efeitos incompatíveis com o n.º 3
do artigo 81.º do Tratado no território de um Estado-Membro ou numa
parte desse território que apresente todas as características de um mercado
geográfico distinto, a autoridade desse Estado-Membro responsável em
matéria de concorrência pode retirar o benefício da aplicação do regula-
mento [de isenção por categoria] em causa relativamente a esse território.”

Ou seja, atribui-se às ANCs o poder de retirar, em casos individuais, o
benefício de um regulamento de isenção por categoria adoptado pela Comissão
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(28) Note-se que é algo bastante diferente do recurso a uma decisão que constate a existência
de uma infracção das normas de concorrência, ordenando-se consequentemente a adopção dos
comportamentos necessários para repor a legalidade.

(29) Para uma análise mais precisa desta questão, cfr: FERRO, Miguel Sousa, Committing to
Commitment Decisions — Unanswered questions on Article 9 Decisions, European Competition
Law Review, Agosto 2005 (no prelo).

(30) Confronte-se o art. 9.º(1) do R. 17/62. Note-se que se consagrou em Portugal, desde
a primeira Lei da Concorrência da III República, um regime de excepção legal: art. 13.º(1) e (3)
e art. 15.º(1) a (3) do D.L. n.º 422/83, de 3 de Dezembro; art. 2.º e art. 5.º do D.L. n.º 371/93,
de 29 de Outubro; art. 5.º(1) e (2) da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho. Neste sentido: VAZ & GOR-
JÃO-HENRIQUES 2004, supra nota 20, pp. 482-483; ROSA, José Chaves, Comentário, in “Concor-
rência em Portugal nos anos 80”, Actas do colóquio organizado pela Revista Assuntos Europeus
na FCG em 7 e 8 de Junho de 1984, Lisboa, Assuntos Europeus, 1985, p. 67; MARTINS, Belmira,
Comentário, in “Concorrência em Portugal nos anos 80”, Actas do colóquio organizado pela
Revista Assuntos Europeus na FCG em 7 e 8 de Junho de 1984, Lisboa, Assuntos Europeus,
1985, p. 109.
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Europeia, sempre que os efeitos do acordo em causa não preencham os requi-
sitos do art. 81.º(3), como resulta mais claramente do Considerando 10 (31).

A referência do art. 29.º(2) a uma aparente limitação territorial da compe-
tência das ANCs deve ser lida, em nosso entender, como reportando-se unica-
mente ao estabelecimento da competência da ANC para actuar, nos termos da
coordenação no âmbito da Rede Europeia de Concorrência. Isto porque, como
é nítido, só se colocará a questão de retirada do benefício de um regulamento
comunitário de isenção por categoria se o Direito Comunitário da Concorrência
for aplicável, ou seja, se houver afectação do comércio entre Estados-Membros.
Ora, como no âmbito da Rede Europeia de Concorrência uma ANC poderá vir
a decidir sobre um acordo que restringe a concorrência noutro Estado-Membro
para além do seu (como veremos de seguida), suscita-se a questão de saber se,
nesses casos, e por força da letra do art. 29.º(2) in fine, não seria possível à ANC
retirar o benefício da isenção categorial eventualmente aplicável. Parece-nos
que tal conclusão seria manifestamente contrária ao espírito do R. 1/2003 e, em
particular, à coordenação de competências no seio da Rede Europeia de Con-
corrência, impedindo-se, sem motivo aparente, a aplicação uniforme e correcta
do Direito Comunitário da Concorrência. Reconhecemos, porém, que esta solu-
ção é problemática.

Em síntese, sempre que estiverem preenchidos os pressupostos de aplicação
do Direito Comunitário da Concorrência (susceptibilidade de afectação do comér-
cio entre Estados-Membros), e sem prejuízo do que abaixo diremos sobre a arti-
culação de competências na Rede Europeia de Concorrência, uma ANC dum
Estado-Membro poderá aplicar integralmente os arts. 81.º e 82.º T.CE, instruindo
processos e eventualmente adoptando decisões:

— impondo a cessação da infracção (32);
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(31) “Quando os acordos, decisões ou práticas concertadas aos quais se aplicam tais regu-
lamentos tiverem contudo efeitos incompatíveis com o n.º 3 do artigo 81.º do Tratado, a Comis-
são e as autoridades responsáveis em matéria de concorrência dos Estados-Membros devem ter
poderes para retirar, em casos determinados, o benefício do regulamento de isenção por categoria.”

(32) A imposição da cessação da infracção surge normalmente associada à imposição de solu-
ções comportamentais. O R. 1/2003 conferiu ainda à Comissão Europeia o poder de impor solu-
ções estruturais, com requisitos particularmente exigentes — art. 7.º(1) e Considerando 12 —. De
facto, a Comissão já tentara impor soluções estruturais nalguns casos, mas numa altura anterior
ao Regulamento Comunitário de Controlo das Concentrações, sendo que o esforço da Comissão
se compreendia para colmatar aquela lacuna (cfr. Acórdão do TJCE de 21 de Fevereiro de 1973,
Continental Can (6/72), C.J. (1973) 215 [adiante ‘Ac. Continental Can’]). Por um lado, não está
ainda totalmente esclarecido em que termos a Comissão poderá vir a impor soluções estruturais,
nem o nível de exigência que virá a ser demonstrado pelos Tribunais comunitários no controlo dos
requisitos para uma solução de tal modo drástica. Por outro lado, a possibilidade de imposição
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— ordenando medidas cautelares (33);
— aplicando coimas, sanções pecuniárias compulsórias e outras sanções

previstas no ordenamento interno (34);
— adoptando decisões de compromissos formais, sempre que tal esteja

expressamente previsto no ordenamento interno; e
— retirando o benefício de regulamentos comunitários de isenção por cate-

goria, sempre que o acordo em causa não preencha os requisitos do
art. 81.º(3).

Note-se que, ao abrigo do R. 1/2003, está excluída a possibilidade de as
ANCs procederem a apreciações prévias da compatibilidade de acordos com as
regras comunitárias da concorrência — esta é uma faculdade reservada à Comis-
são, nos casos específicos previstos no art. 10.º do R. 1/2003 (35). Assim sendo,
embora a Autoridade da Concorrência possa responder a pedidos de apreciação
prévia da compatibilidade de acordos com a Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho,
deverá recusar responder a semelhantes pedidos quando os acordos em causa
sejam susceptíveis de afectar o comércio entre Estados-Membros (36), o que
torna particularmente relevante a análise cuidadosa deste critério neste contexto.
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de soluções estruturais pelas Autoridades Nacionais da Concorrência é uma questão deixada em
aberto pelo R. 1/2003, e que caberá à legislação e prática nacionais resolver. A legislação por-
tuguesa não faz qualquer referência a esta possibilidade, não se conhecendo qualquer precedente
de tentativa de imposição de uma solução estrutural na sequência de práticas restritivas da con-
corrência. Sobre os remédios estruturais no Direito Comunitário da Concorrência, ver: BOURGEOIS,
Jacques H. J., HUMPE, Christophe, The Commission’s draft «New Regulation 17», European Com-
petition Law Review, Vol. 23, Issue 2 (Fevereiro 2002), pp. 43-45 [adiante ‘BOURGEOIS & HUMPE
2002’], p. 44; GORJÃO-HENRIQUES 2005, supra nota 12, pp. 539-542.

(33) Possibilidade expressamente prevista no art. 7.º(2)(b) e art. 17.º(1)(a) do D.L. n.º 10/2003,
de 18 de Janeiro, e no art. 27.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho.

(34) A Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, prevê tanto coimas como sanções pecuniárias com-
pulsórias (arts. 43.º e 46.º). A única sanção acessória prevista é “a publicação, a expensas do infra-
ctor, da decisão proferida (…) no Diário da República e/ou num jornal nacional” (art. 45.º).

(35) Sobre a perspectiva da Comissão relativamente à aplicação deste mecanismo, ver:
WILS, Wouter P. J., Regulation 1/2003: a reminder of the main issues, Conference paper, “Moder-
nisation and enlargement: Two major challenges for EC competition law”, First Annual Global Com-
petition Law Centre, Bruges, 10-11 Junho de 2004 [adiante ‘WILS 2004’], paras. 41-43; Comu-
nicação da Comissão sobre a orientação informal relacionada com questões novas relativas aos
artigos 81.º e 82.º do Tratado CE que surjam em casos individuais (cartas de orientação) (2004/C
101/06), J.O. C 101/78, de 27-04-2004.

(36) Cfr. art. 5.º(2) da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e Regulamento n.º 9/2005 da A.C.
Aliás, este Regulamento ressalva expressamente esta situação — cfr. art. 1.º(2) — referindo no seu
preâmbulo que: “a necessidade de dar cumprimento ao regime de excepção legal instituído por
tal regulamento relativamente às práticas abrangidas pelo artigo 81.º implica que o procedi-
mento de controlo prévio previsto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 18/2003 não possa ter lugar
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2.2.2. Articulação de competências e cooperação na Rede Europeia
de Concorrência

O R. 1/2003 pretendeu descentralizar a aplicação do Direito Comunitário da
Concorrência, atribuindo a competência para a sua aplicação, em casos indivi-
duais, à autoridade melhor colocada para decidir (manifestação do princípio da
subsidiariedade (37)), sem com isso pôr em causa a uniformidade da interpreta-
ção e aplicação deste ramo do Direito. Assim, foi necessário criar regras de dis-
tribuição de casos no seio da Rede Europeia de Concorrência, bem como meca-
nismos de cooperação e consulta, atribuindo-se ainda à Comissão Europeia uma
posição privilegiada que lhe permitirá intervir sempre que tal seja necessário à
preservação da uniformidade da aplicação do Direito e à clarificação da política
comunitária de concorrência.

Manteve-se o Comité Consultivo, já previsto no Regulamento n.º 17, como
fórum de discussão e consulta entre as Autoridades Europeias da Concorrên-
cia (38). Exige-se a consulta prévia (mas não vinculativa) deste Comité pela
Comissão, antes da adopção por esta de uma decisão ao abrigo do R. 1/2003
(art. 14.º(1) e (5)). O Comité Consultivo pode ainda debruçar-se (sem emitir pare-
cer) sobre processos instruídos por uma Autoridade Nacional de Concorrência,
a pedido da própria ou de outra Autoridade (art. 14.º(7)).

Prevêem-se várias possibilidades de cooperação (designadamente em ins-
pecções) e intercâmbio de informações entre a Comissão e as ANCs, bem como
entre estas (39).

O R. 1/2003 prevê ainda os mecanismos pelos quais se garante a articula-
ção das competências, para impedir a violação do non bis in idem e para garan-
tir a posição privilegiada da Comissão, que se traduz na possibilidade de chamar
a si a competência para lidar com qualquer caso, avocando a competência da ANC

MIGUEL SOUSA FERRO

relativamente às práticas referidas no artigo 4.º da mesma lei que integrem igualmente o âmbito
de aplicação do artigo 81.º do Tratado”. Neste sentido: WILS 2004, supra nota 35, para. 49;
VILAÇA 2004, supra nota 11, p. 41, nota 8. O Presidente da A.C. já indicou ser esta uma das ques-
tões assinaladas para futura revisão da Lei n.º 18/2003 — cfr. MATEUS, Abel, A Autoridade da Con-
corrência e os advogados da concorrência, Discurso no Seminário de Direito da Concorrência orga-
nizado pela CIP e PLMJ, Lisboa, 18 de Novembro de 2004 [adiante ‘MATEUS 18 Novembro
2004’], p. 8.

(37) Segundo Moura e Silva, tratar-se-á “mais [de] um problema de descentralização admi-
nistrativa do que de subsidiariedade no sentido do art. 5.º, n.º 2, do Tratado de Roma” (SILVA,
Miguel Moura e, Descentralização da aplicação do direito comunitário da concorrência: uma visão
pessoal, Revista jurídica da AAFDL, Lisboa, Nova série n. 24 (Abr. 2001), pp. 345-356 [adiante
‘MOURA E SILVA 2001’], p. 354).

(38) Art. 14.º e Considerandos 19 e 20 do R. 1/2003.
(39) Arts. 11.º, 12.º e 22.º e Considerandos 15, 16, 24, 28, 32 in fine do R. 1/2003.
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que eventualmente já tivesse começado a instruir o processo (40). Note-se que,
ao contrário do que sucede na relação entre a Comissão e as ANCs (art. 11.º(6)),
o princípio non bis in idem não foi absolutamente garantido entre as diferentes
ANCs (art. 13.º), ou seja, o R.1/2003 não parece impedir em absoluto a abertura
de inquéritos paralelos ou subsequentes por duas ou mais ANCs sobre as mes-
mas práticas (41). Contudo, tanto quanto sabemos, a relevância prática desta ques-
tão tem, até agora, sido diminuta. Característica fundamental do espírito da
articulação de competências do R. 1/2003 é o facto de, possivelmente para pre-
servar uma aparência de soberania das autoridades nacionais, as ANCs não
serem impedidas de adoptarem decisões sobre questões já tratadas pela Comis-
são Europeia — simplesmente, nesses casos, não poderão “tomar decisões que
sejam contrárias à decisão aprovada pela Comissão” (art. 16.º(2)).

Quanto aos critérios para determinação da autoridade melhor colocada para
lidar com certo caso, estes foram esclarecidos pela Comissão na Comunicação
2004/C 101/03, maxime paras. 8 a 15 (42). Sem prejuízo da necessária leitura
atenta dos critérios aí descritos, esta Comunicação traça, no essencial, um qua-
dro no qual uma ANC aplicará o Direito Comunitário da Concorrência quando
o comportamento em causa afecte exclusiva ou principalmente o território do res-
pectivo Estado-Membro, desde que tenha os meios necessários para a obtenção
de prova e a imposição do efectivo termo da infracção. Por sua vez, a Comis-
são Europeia actuará, em princípio, apenas quando a prática afecte a concorrência
em mais de três Estados-Membros, ou se se tratar duma questão nova que cum-
pre esclarecer ou relativamente à qual a Comissão deseja clarificar a sua polí-
tica. Prevê-se ainda um cenário intermédio em que poderá ser adequada a actua-
ção paralela de duas ou três ANCs.

2.3. Tribunais nacionais

Em geral, são quatro os cenários (43) nos quais se podem suscitar questões
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(40) Art. 11.º(3) (4) e (6), art. 13.º e art. 16.º(2), Considerandos 17, 18, 22 e 34 do R. 1/2003.
Será importante realçar que “it follows from Articles 11(6) and 3(1) of the Regulation, read
together, that an initiation of proceedings by the Commission relieves national competition author-
ities not only of their competence to apply Articles 81 or 82 EC, but also of their competence to
apply national competition law in the same case” (WILS 2004, supra nota 35, para. 152).

(41) Realçando este aspecto: BOURGEOIS & HUMPE 2002, supra nota 32, p. 49.
(42) Comunicação da Comissão sobre a cooperação no âmbito da rede de autoridades de

concorrência (2004/C 101/03), J.O. C 101/43, de 27-04-2004.
(43) Esta enumeração de cenários não pretende ser exaustiva. Não discutiremos, por exem-

plo, a possibilidade de acções de indemnização com base na responsabilidade extra-contratual
das ANCs, até porque só marginalmente é que semelhantes acções poderão acarretar a discussão
de questões de Direito da Concorrência — sobre isto, cfr. CORDEIRO, António Menezes, Defesa
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de Direito da Concorrência em litígios resolvidos no âmbito de um Estado-
-Membro:

a) pedidos de indemnização por danos resultantes de práticas anti-concor-
renciais, perante jurisdições nacionais;

b) pedidos de declaração de nulidade de acordos anti-concorrenciais, perante
jurisdições nacionais (44);

c) questões suscitadas perante tribunais arbitrais (45); e
d) controlo da legalidade de decisões das ANCs.
2.3.1. “Private litigation” (46)
Os primeiros dois cenários (47) consistem naquilo que é vulgarmente desig-

nado “private litigation” ou “private enforcement”. Este tipo de contencioso
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da concorrência e direitos fundamentais das empresas: da responsabilização da Autoridade da Con-
corrência por danos ocasionados em actuações de inspecção, in ALBUQUERQUE, Ruy, CORDEIRO,
António Menezes (coord.), “Regulação e concorrência: perspectivas e limites da defesa da con-
corrência”, Coimbra, Almedina, 2005. Também não nos debruçaremos sobre a aplicação do
Direito Comunitário da Concorrência no âmbito de acções penais, nos ordenamentos em que as
violações das regras de concorrência consubstanciam crimes económicos.

(44) A declaração de nulidade de acordos que violem as regras de concorrência é, de facto,
uma competência exclusiva dos tribunais nacionais (neste sentido: ALVES, Jorge de Jesus Fer-
reira, Lições de Direito Comunitário, Coimbra Editora, 1989, Vol. I, p. 335).

(45) Sobre o impacto do R. 1/2003 sobre a arbitragem, cfr.: DOLMANS, Maurits, GRIERSON,
Jacob, Arbitration and the Modernization of EC Antitrust Law: New Opportunities and New
Responsibilities, ICC International Court of Arbitration Bulletin, n.º 2, Outono 2003, pp. 37-51;
KOMNINOS, Assimakis P., Arbitration and the Modernization of European Competition Law
Enforcement, World Competition, Vol. 24, n.º 2, 2001, pp. 211-238; NAZZINI, Renato, International
arbitration and public enforcement of Competition Law, European Competition Law Review,
Vol. 25, Issue 3 (Março 2004), pp. 153-162. Sobre a aplicação do Direito Comunitário da Con-
corrência por tribunais arbitrais em Portugal — RUIZ 1997, supra nota 20, para. 23; VILAÇA, José
Luís da Cruz, NÁPOLES, Pedro Metello de, CHOUSSY, Dorothée, Relatório sobre Portugal, in
WAELBROECK, Denis, SLATER, Donald, EVEN-SHOSHAN, Gil, “Study on the conditions of claims for
damages in case of infringement of EC Competition rules — Comparative Report”, Ashurst, Bru-
xelas, Agosto 2004 [adiante ‘Relatório Ashurst Portugal’], p. 21.

(46) Sobre esta matéria, em geral, consultar: Relatório Ashurst Portugal, supra nota 45;
GHELCKE, Bernard van de Walle de, Modernisation: Will it increase litigation in the national
courts and before national authorities?, Conference paper, “Modernisation and enlargement: Two
major challenges for EC competition law”, First Annual Global Competition Law Centre, Bruges,
10-11 Junho de 2004 [adiante ‘GHELCKE 2004’], pp. 6 e segs.; Conselho da Concorrência, Rela-
tório de Actividade de 1992, p. 108; RUIZ 1997, supra nota 20, paras. 10-12 e 15-19; PAZ FER-
REIRA 2000, supra nota 10, pp. 9 e 11.

(47) Estes surgem por vezes associados à imposição da cessação de comportamentos, inclu-
sivamente por providências cautelares (pense-se no caso de acesso às condutas entre TV Tel e PT
no Porto) Poderá dizer-se que a arbitragem também constitui uma forma de “private litigation”,
mas não costuma ser incluída nesta categoria.
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(com destaque para a primeira modalidade), que dá aos tribunais nacionais uma
função complementar das ANCs, é uma realidade ainda largamente desconhecida
na Comunidade Europeia (48) (ao contrário da situação nos E.U.A. (49)) e par-
ticularmente pouco difundida em Portugal (50), mas cuja dinamização tem cons-
tituído um dos principais objectivos da actual política de concorrência da Comis-
são Europeia (51) (designadamente por contribuir para o aumento do efeito
dissuasor (52)). Situamo-nos aqui num plano de competência primordialmente
dos tribunais cíveis.

Sem pretendermos aprofundar esta questão, recorde-se simplesmente que
o direito à indemnização por danos decorrentes de um comportamento que infrin-
giu o Direito Comunitário da Concorrência decorre directamente do ordena-
mento comunitário, atendendo à necessidade de garantia da sua plena eficácia,
não podendo o direito nacional constituir um obstáculo à obtenção desta indem-
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(48) GHELCKE 2004, supra nota 46, p. 6; WAELBROECK, Denis, SLATER, Donald, EVEN-
SHOSHAN, Gil, Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC Com-
petition rules — Comparative Report, Ashurst, Bruxelas, Agosto 2004, disponível em
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/private_enforcement/comparative_report_clean_e
n.pdf.

(49) FURSE, Mark, The Decision to Commit: Some Pointers from the US, European Com-
petition Law Review, 2004, Issue 1, p. 5; WAELBROECK, Denis, National Courts: What is expected
from them?, First Annual Conference of the Global Competition Law Centre, Bruges, 10-11 Junho
2004; MATEUS, Abel, A nova política de concorrência comunitária — quais as implicações para
os tribunais?, Discurso na Ericeira a 13 de Maio de 2004 [adiante ‘MATEUS 13 Maio 2004’],
p. 2.

(50) Embora já se tenham verificado alguns casos de invocação das normas de concorrên-
cia perante tribunais portugueses no contexto de pedidos de declaração de nulidade de acordos (ver
Secção 3.2.2), nunca houve em Portugal qualquer caso em que tenha sido atribuída uma indem-
nização por danos resultantes da violação do direito da concorrência (nacional ou comunitário) —
cfr. Relatório Ashurst Portugal, supra nota 45, p. 21. Para isto poderá ter contribuído a sur-
preendente posição assumida pelo STJ. Como nota Nuno Ruiz, “até 1996 parece ter constituído
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal de Justiça que a violação do direito português da
concorrência não pode fundamentar qualquer pretensão indemnizatória decorrente de responsa-
bilidade civil por facto ilícito” (RUIZ 1999, supra nota 20, p. 24; cfr. Acórdão do STJ de 8 Junho
1995, no recurso n.º 86365; Acórdão do STJ de 21 de Março de 1996, no recurso n.º 87823).
O mesmo autor acrescentava: “Uma inflexão dessa jurisprudência será certamente bem-vinda e
poderá ter sido já anunciada em acórdão de 20-5-1997 que, admitindo os demais pressupostos
da responsabilidade delitual, mandou baixar os autos para novo julgamento da causa destinado
a ampliar a decisão de facto relativa à questão do nexo causal” (RUIZ 1999, supra nota 20,
p. 25; cfr. Acórdão do STJ de 20-5-1997, no recurso n.º 916/96).

(51) Cfr. Considerando 7 do R. 1/2003; MONTI, Mario, Effective private enforcement of EC
Competition Law, discurso proferido a 1 de Junho de 2001, em Florença, na “Sixth EU Compe-
tition Law and Policy Workshop”.

(52) Frisando este facto: SILVA, Miguel Moura e, Intervenção em Conselho Económico e
Social, Mesa Redonda: a Concorrência e os Consumidores, Lisboa, 2001, p. 42.
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nização, nos termos clarificados pelo Tribunal de Justiça no caso Courage c. Cre-
han (53).

Como vimos, o art. 1.º e o art. 6.º do R. 1/2003 deram aos tribunais nacio-
nais a competência para aplicar o art. 81.º(3) aos acordos com que sejam con-
frontados, o que se traduziu na eliminação da possibilidade da “euro-defesa”
(impedir-se a decisão do tribunal nacional, alegando que o acordo em causa
aguardava decisão da Comissão relativamente à sua eventual isenção ao abrigo
daquela norma) (54). Ainda assim, Wouter Wils refere que não se deve esperar
que o R. 1/2003 leve por si só ao aumento da litigância privada no Direito da
Concorrência, tanto assim que o reduzido desenvolvimento do “private enfor-
cement” se deveu essencialmente a outros factores que não a possibilidade da
“euro-defesa” (55).

Alguns dados levam a crer que a invocação do Direito Comunitário da
Concorrência perante tribunais arbitrais é tão ou mais frequente que perante os
tribunais cíveis, pelo menos no que diz respeito a Portugal (56).
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(53) Acórdão do TJCE de 20 de Setembro de 2001, Courage c. Crehan (C-453/99),
C.J. (2001) I-6297. Sobre isto, cfr.: WILS 2004, supra nota 35, paras. 65-68; ANDREANGELI,
Arianna, Courage ltd v Crehan and the enforcement of Article 81 EC before national courts,
European Competition Law Review, Vol. 25, Issue 12 (Dezembro 2004), pp. 758-764; HOLMES,
Marjorie, LENNON, Paula, The Crehan Judgement, European Competition Law Review, Vol. 25,
Issue 11 (Novembro 2004), pp. 676-678; HOLMES, Marjorie, LENNON, Paula, Causation —
the route to damages, European Competition Law Review, Vol. 25, Issue 8 (Agosto 2004),
pp. 475-478; JONES, Alison, BEARD, Daniel, Co-contractors, damages and Article 81: the
ECJ finally speaks, European Competition Law Review, Vol. 23, Issue 5 (Maio 2002),
pp. 246-256; FERNANDÉZ, Cani, GONZÁLEZ-ESPEJO, Paloma, Actions for damages based on
Community Competition Law: new case law on direct applicability of Articles 81 and 82 by
Spanish civil courts, European Competition Law Review, Vol. 23, Issue 4 (Abril 2002). De
extremo interesse é o seguimento que foi dado a este caso perante a jurisdição nacional e os
termos da decisão desta — cfr. Bernard Crehan v. Inntrepreneur Pub Company CPC [2004]
EWCA 637, disponível em http://www.hmcourts-service.gov.uk/judgmentsfiles/j2547/crehan-
v-inntrepreneur.htm.

(54) Sobre isto: WHISH 2003, supra nota 10, pp. 287-289; WILS 2004, supra nota 35, paras.
24-32; GHELCKE 2004, supra nota 46, pp. 4-5; Livro Branco, supra nota 9, para. 100; VILAÇA 2004,
supra nota 11, p. 43.

(55) WILS 2004, supra nota 35, para. 69. No mesmo sentido: GHELCKE 2004, supra nota 46,
pp. 12-13 (este autor sugere ainda que a aplicação do art. 81.º(3) pelos tribunais nacionais, con-
jugada com o exigente ónus da prova traçado pela Comissão na Comunicação sobre esta matéria,
poderá até desencorajar a litigância privada — cfr. pp. 16-17).

(56) Ver, designadamente: ANTUNES, Luís Pais, Intervenção em Conselho Económico e
Social, Mesa Redonda: a Concorrência e os Consumidores, Lisboa, 2001, p. 133. Sobre a apli-
cação do Direito Comunitário da Concorrência por tribunais arbitrais, cfr: Conselho da Concor-
rência, Relatório de Actividade de 1998, Diário da República, II Série, n.º 277, 27-11-1999,
p. 17.906.
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2.3.2. Controlo das decisões das ANCs

Quanto ao controlo da legalidade de decisões das ANCs, o plano mais visí-
vel de intervenção judicial nesta área, este caberá ao tribunal que a legislação
nacional designar para esse efeito (57).

Na medida em que as ANCs apliquem o Direito Comunitário da Concor-
rência (exclusivamente ou em paralelo com o Direito nacional), o controlo das
suas decisões poderá passar indirectamente pelo Tribunal de Justiça das Comu-
nidades Europeias, através do mecanismo das questões prejudiciais.

2.3.3. Mandatos judiciais para “dawn raids”

Os tribunais nacionais têm ainda um papel marginal na facilitação dos
“dawn raids” pela Comissão Europeia (ou pela ANC) no território do respec-
tivo Estado-Membro. A intervenção dos tribunais nacionais neste plano encon-
tra-se seriamente limitada pela jurisprudência do TJCE (58) e pelo R. 1/2003.
Parece resultar do R. 1/2003 (ou, pelo menos, ser sua intenção) a ausência de
necessidade de obtenção pela Comissão de mandato judicial de apreensão de
documentos nas instalações das empresas.

De facto, o Regulamento só prevê que a Comissão recorra aos tribunais
nacionais quando “uma empresa se opõe a uma inspecção”, sendo então neces-
sária “a intervenção da força pública ou de uma autoridade equivalente, para
lhes dar a possibilidade de executar a sua missão de inspecção” (59).
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(57) Em Portugal, é actualmente competente para conhecer dos recursos de todas as deci-
sões da Autoridade da Concorrência o Tribunal de Comércio de Lisboa (por força do art. 38.º do
D.L. n.º 10/2003, de 18 de Janeiro, e dos arts. 50.º e 54.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho).
Em 1999 já fora atribuída alguma competência ao TCL neste plano, por força do art. 135.º do
Decreto-Lei n.º 186-A/99, de 31 de Maio, que regulamentou a Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro
(Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais). O quadro legal anterior estava tra-
çado no art. 34.º do D.L. n.º 422/83, seguido do art. 28.º(1) do D.L. n.º 371/93.

As sentenças do Tribunal de Comércio de Lisboa, quando digam respeito à aplicação de coi-
mas, estão sujeitas a recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, que decide em última instância
(art. 52.º da Lei n.º 18/2003). Quando se trate de recurso de decisões da Autoridade da Concor-
rência em procedimentos meramente administrativos, é ainda possível o recurso para o Supremo
Tribunal de Justiça, limitado à matéria de direito (art. 55.º, n.º 1, da Lei n.º 18/2003), ou o recurso
directo para o STJ com a mesma limitação (art. 55.º, n.º 2).

(58) Acórdão do TJCE de 22 de Outubro de 2002, Roquette Frères (C-94/00), C.J. (2002)
I-9011 [adiante ‘Ac. Roquette Frères’].

(59) Art. 20.º(6) do R. 1/2003. Esta exigência de obtenção prévia de mandato judicial é esten-
dida a todos os casos em que a Comissão pretenda inspeccionar outras instalações que não as sedes
das empresas (incluindo, por exemplo, o domicílio dos administradores) — art. 21(3). Cfr. ainda
art. 20.º(7) e Considerando 27. Cfr. paras. 39 e 40 da Comunicação da Comissão sobre a coo-
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A isto acresce que, sempre que for solicitada autorização judicial, “a auto-
ridade judicial nacional controla a autenticidade da decisão, bem como o carác-
ter não arbitrário e não excessivo das medidas coercivas relativamente ao
objecto da inspecção (…); a autoridade judicial nacional não pode pôr em
causa a necessidade da inspecção (…); o controlo da legalidade da decisão
da Comissão encontra-se reservado exclusivamente ao Tribunal de Justiça” (60).

Tudo indica que estas disposições do R. 1/2003 virão ainda a gerar inte-
ressantes controvérsias e jurisprudência, ressuscitando a (nunca desaparecida)
discussão sobre a prevalência do Direito Comunitário sobre o Direito Constitu-
cional dos Estados-Membros. Sem pretender tomar posição sobre esta matéria,
parece-nos contudo que se compreende, numa óptica de política de concorrên-
cia, a necessidade de assegurar a ausência de obstáculos jurídicos nacionais às
inspecções da Comissão Europeia (obstáculos esses que seriam forçosamente
diferentes de um E.M. para o outro).

Note-se que algumas ANCs estão a ser confrontadas com consideráveis
dificuldades em levar a bom termo os seus próprios “dawn raids”, debatendo-se
essencialmente com questões de constitucionalidade e legalidade de apreensão
de correspondência (alegadamente) privada ou relativa a outros assuntos que
não os constantes dos mandatos (61). Esta assimetria de poderes (que o art. 22.º
do R. 1/2003 não parece ajudar a reduzir), não sendo resolvida, poderá repercutir-
se ocasionalmente ao nível dos critérios ponderados pela Comissão na distri-
buição de competências na Rede Europeia de Concorrência, por se reflectir
sobre a capacidade das ANCs de reunirem provas necessárias para se pôr termo
às infracções.

2.3.4. Mecanismos de garantia de aplicação uniforme do Direito Comu-
nitário da Concorrência

O Considerando 35 (in fine) do R. 1/2003 esclarece que os tribunais nacio-
nais que apreciem recursos de decisões das ANCs não são “autoridades res-
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peração entre a Comissão e os tribunais dos Estados-Membros da UE na aplicação dos artigos 81.º
e 82.º do Tratado CE (2004/C 101/04), J.O. C 101/54, de 27-04-2004 [adiante ‘Comunicação
2004/C 101/04’].

(60) Arts. 20.º(8) e 21.º(3) do R. 1/2003. A mesma solução resultava do para. 99 do Ac.
Roquette Frères, supra nota 58. Cfr. paras. 39 a 41 da Comunicação 2004/C 101/04, supra
nota 59.

(61) Veja-se o que sucedeu na Irlanda no caso Irish Dental Association (a prova obtida
durante um dawn raid foi considerada viciada por constar do mandato de apreensão de docu-
mentos, por lapso, uma referência à actividade de distribuição automóvel), na República Checa no
caso Delta Pekarny (em que esteva em causa, essencialmente, a noção de correspondência privada)
e, entre nós, os eventos que se seguiram ao dawn raid na Portugal Telecom.
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ponsáveis em matéria de concorrência”, para efeitos do Regulamento, não lhes
sendo portanto aplicável a regra do art. 11.º(6) (62). Isto não significa que não
possam controlar o respeito desta norma pela ANC; de facto, deverão fazê-lo.

Os tribunais nacionais que tenham que aplicar o Direito Comunitário da
Concorrência, independentemente do cenário em que nos situemos, e no que
toca à garantia da sua aplicação uniforme, estão exclusivamente sujeitos ao
regime traçado no art. 16.º(1) do R. 1/2003:

“Quando se pronunciarem sobre acordos, decisões ou práticas con-
certadas ao abrigo dos artigos 81.º ou 82.º do Tratado que já tenham sido
objecto de decisão, os tribunais nacionais não podem tomar decisões que
sejam contrárias à decisão aprovada pela Comissão (63). Devem evitar
tomar decisões que entrem em conflito com uma decisão prevista pela
Comissão em processos que este tenha iniciado (64). Para o efeito, o tri-
bunal nacional pode avaliar se é ou não necessário suster a instância (65).
Esta obrigação não prejudica os direitos e obrigações decorrentes do
artigo 234.º do Tratado.” (66) (67)
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(62) Cfr. para. 11 e nota 29 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59.
(63) Acórdão do TJCE de 14 de Dezembro de 2000, Masterfoods (C-344/98), C.J. (2000)

I-11369 [adiante ‘Ac. Masterfoods’], para. 52.
(64) A norma é idêntica aos princípios afirmados pelo Tribunal: Ac. Delimitis, supra nota 21,

para. 47; Acórdão do TJCE de 12 de Dezembro de 1995, Dijkstra (C-319/93 etc.), C.J. (1995)
I-4471 [adiante ‘Ac. Dijkstra’], para. 28; Ac. Masterfoods, supra nota 63, para. 51; Acórdão do
TJCE de 29 de Abril de 2004, IMS Health (C-418/01), C.J. (2004) Ainda não publicado, para. 19.
Isabel Vaz e Miguel Gorjão-Henriques defendem que, nestas situações, “under Portuguese law,
the court will not be obliged to suspend the proceeding, since the suspension of the proceedings
is only mandatory on the court when imposed by law. This does not appear to be the case under
this topic, since Article 16(1) of the Regulation does not impose such an obligation to national
courts” (VAZ & GORJÃO-HENRIQUES 2004, supra nota 20, pp. 498-499; ainda neste sentido: RUIZ
1999, supra nota 20, p. 26). Com a devida vénia, parece-nos que esta interpretação apenas será
verdade numa abordagem formalista — na prática, na maioria dos casos, só a suspensão da ins-
tância poderá garantir em absoluto a ausência de conflito com a decisão posterior da Comissão.
Conjugando-se esse facto com o dever de cooperação leal (art. 10.º T.CE) que impende sobre os
tribunais dos Estados-Membros, reflectido aqui no art. 16.º(1)(2.ª parte), concluir-se-á que não é
inteiramente livre a opção pela suspensão ou não da instância (ver acórdãos citados na nota de
rodapé seguinte).

(65) Cfr. Ac. BRT/SABAM, supra nota 21, para. 21; Ac. Delimitis, supra nota 21, para. 52.
(66) Cfr. Ac. BRTSABAM, supra nota 21, para. 23; Ac. Dijkstra, supra nota 64, para. 35.
(67) A norma foi substancialmente alterada relativamente à proposta legislativa inicial, de

modo a incluir as orientações jurisprudenciais até então produzidas — cfr. Proposta de Regula-
mento do Conselho relativo à execução das regras de concorrência aplicáveis às empresas pre-
vistas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado e que altera os Regulamentos (CEE) n.º 1017/68 (CEE)
n.º 2988/74 (CEE) n.º 4056/86 e (CEE) n.º 3975/87, COM/2000/582 final, J.O. C 365E/284,
de 19-12-2000 [adiante ‘Proposta do R. 1/2003’].

19 — F.D.U.L.
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Esta norma foi esclarecida pela Comissão nos paras. 11 a 14 da Comuni-
cação 2004/C 101/04. De realçar que a Comissão entende que: “se o tribunal
nacional não tiver dúvidas razoáveis sobre a decisão que a Comissão tenciona
tomar ou se a Comissão já tiver tomado uma decisão num caso semelhante, o
tribunal nacional pode decidir sobre o caso nele pendente em conformidade
com a decisão prevista ou com uma decisão anterior, sem ser necessário soli-
citar à Comissão as informações acima referidas nem esperar pela decisão da
Comissão” (68). Trata-se simplesmente da adaptação ao novo sistema de crité-
rios já definidos pela jurisprudência (69).

O único meio disponível ao tribunal nacional que discorde da Decisão da
Comissão num determinado caso, e queira aplicar uma solução diferente daquela
a que está vinculado por força da 1.ª parte do art. 16.º(1) do R. 1/2003, é a de
submeter uma questão prejudicial ao TJCE (70).

A Comissão chamou ainda a atenção para o princípio decorrente do caso
Masterfoods, segundo o qual, quando a Decisão relevante da Comissão tenha sido
objecto de um recurso de anulação e a solução do litígio nacional dependa da
validade dessa Decisão, “o tribunal nacional deve suspender a instância enquanto
aguarda que os tribunais comunitários profiram a decisão final sobre a acção
de anulação” (71). Não obstante, refira-se que, em nosso entender, nada parece
impedir que o tribunal nacional opte por presumir a validade da Decisão comu-
nitária (72) e decida o litígio em conformidade (73), sem prejuízo de esta poder
não ser a melhor opção.

Têm surgido na doutrina várias opiniões preocupadas com a capacidade
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(68) Para. 12 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59; Ac. Delimitis, supra nota 21,
para. 54.

(69) Cfr. Ac. BRT/SABAM, supra nota 21, para. 22; Ac. Delimitis, supra nota 21, para. 50;
Ac. Dijkstra, supra nota 64, paras. 30-34.

(70) Para. 13 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59. Aparentemente, estes meca-
nismos de garantia da aplicação uniforme do Direito Comunitário da Concorrência vão, de um modo
geral, muito para além dos mecanismos disponíveis às entidades administrativas correspondentes
nos E.U.A. — cfr. MCCURDY, Gregory V. S., The impact of modernisation of the EU Competition
Law system on the courts and private enforcement of the competition laws: a comparative pers-
pective, European Competition Law Review, Vol. 25, Issue 8 (Agosto 2004), pp. 509-517.

(71) Para. 13 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59 [nosso sublinhado]. Ac. Mas-
terfoods, supra nota 63, paras. 53-58.

(72) Na linha da jurisprudência Foto-Frost — Acórdão do TJCE de 22 de Outubro de 1987,
Foto-Frost (314/85), C.J. (1987) 4199.

(73) O caso Masterfoods assenta na perspectiva de um tribunal nacional não poder declarar
um acto comunitário inválido, só tendo duas opções: aguardar pelo termo do recurso de anulação
ou submeter um questão prejudicial. O Tribunal não estava, pois, a referir-se aos casos em que
o tribunal nacional pretende considerar o acto comunitário válido — ver, em especial, Ac. Mas-
terfoods, supra nota 63, para. 54.
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dos tribunais nacionais de procederem às complexas análises económicas exigidas
pelo art. 81.º(3), daí decorrendo um substancial risco para a aplicação uniforme
do Direito Comunitário da Concorrência. Trata-se, quanto a nós, de uma difi-
culdade partilhada em geral pelos ramos do Direito Económico. Além disso, será
em grande parte falacioso pensar que o art. 81.º(3) exige análises económicas mais
complexas que as que são exigidas pelo art. 81.º(1) ou art. 82.º Como sub-
linha um autor, “there is nothing about Articles 81 or 82 EC, or Article 81(3)
EC in particular, which would suggest a greater threat of inconsistency than in
other areas of EC law” (74).

2.3.5. Mecanismos de cooperação

Reconhecendo-se as dificuldades com que os tribunais nacionais se con-
frontam quando são chamados a aplicar o Direito Comunitário da Concorrência,
e pretendendo garantir a sua interpretação e aplicação uniformes, o R. 1/2003
prevê mecanismos de cooperação entre os tribunais nacionais, de um lado, e a
Comissão Europeia e as respectivas ANCs, do outro (mecanismos mínimos,
sem prejuízo de normas internas mais permissivas (75)). Trata-se, no fundo, de
uma manifestação do princípio da cooperação leal (76).
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(74) WILS 2004, supra nota 35, para. 165. Num sentido semelhante: PIJETLOVIC, Katarina,
Reform of EC Antitrust enforcement: criticism of the new system is highly exaggerated, European
Competition Law Review, Vol. 25, Issue 6 (Junho 2004), pp. 356-369, p. 362. Por contraste, na
opinião de Paz Ferreira, “a simples evocação daquilo que está em causa levanta as maiores
dúvidas quanto à possibilidade de os tribunais nacionais levarem por diante tal tarefa [a aplica-
ção do art. 81.º(3)] que pressupõe conhecimentos económicos aprofundados, ainda por cima
numa área em profunda mutação”, acrescentando: “é certo que os tribunais portugueses já podem
fazer a aplicação do balanço económico em relação às práticas restritivas nacionais, mas tal apli-
cação será seguramente mais complexa no âmbito do art. 81.º do Tratado da Comunidade” (cfr.
PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10, pp. 19-20). Não cremos que a análise económica exigida pelos
arts. 4.º e 5.º da Lei n.º 18/2003 seja forçosamente menos exigente que a que se impõe na apli-
cação do art. 81.º T.CE.

(75) Art. 15.º(4) do R. 1/2003.
(76) Para. 15 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59. Por isso mesmo, o mecanismo

do art. 15.º(1) do R. 1/2003 já existia na prática antes da entrada em vigor do novo Regulamento
— cfr. WILS 2004, supra nota 35, paras. 94-95; BRAAKMAN, August J., SCHRÖTER, Helmut R. B.,
Introduction, in BRAAKMAN, August J. (coord.), “Aplicação dos arts. 85.º e 86.º do Tratado CE pelos
tribunais nacionais dos Estados-Membros”, Comissão Europeia, 1997 [adiante ‘BRAAKMAN & SCHRÖ-
TER 1997’], paras. 328 e segs.; Comunicação da Comissão sobre a cooperação entre a Comissão
e os tribunais nacionais no que diz respeito à aplicação dos artigos 85.º e 86.º do Tratado CEE
(93/C 39/05), J.O. C 39/6, de 13-02-1993; Acórdão do TJCE de 11 de Janeiro de 2000, Holanda
e Van der Wal (C-174/98 etc.), C.J. (2000) I-1, paras. 20-25. Porque se trata de cooperação com
as autoridades dos Estados-Membros, e não com particulares, “it is understood that, when asked



292

Estes mecanismos de cooperação não estão apenas disponíveis nos cenários
de private litigation (quer em 1.ª instância, quer em recurso), mas também no
cenário de controlo das decisões das ANCs, excluindo-se do seu âmbito, portanto,
apenas os tribunais arbitrais (77). Esta interpretação funda-se designadamente
numa leitura por maioria de razão do para. 2 da Comunicação 2004/C 101/04,
nos termos do qual até os tribunais que, para efeitos do Regulamento, sejam con-
siderados ANCs (será por enquanto, designadamente, o caso do Tribunal de
Defensia de la Competencia espanhol) têm os direitos e obrigações decorrentes
do art. 15.º do R. 1/2003 (que nesse caso se acumulam aos direitos e obrigações
e aos mecanismos de cooperação próprios das ANCs). Pode invocar-se ainda o
princípio geral da vinculação da Comissão à cooperação com as autoridades
judiciais na garantia da aplicação uniforme do Direito Comunitário (78). Mesmo
que outra solução se pudesse defender, com base na letra do R. 1/2003, a Comis-
são parece ter pretendido estender o âmbito dos mecanismos de cooperação em
causa a toda e qualquer autoridade judicial nacional apta a suscitar questões
prejudiciais junto do TJCE.

Em primeiro lugar, sempre que apliquem o art. 81.º ou 82.º T.CE, “os tri-
bunais dos Estados-Membros podem solicitar à Comissão que lhes sejam envia-
das informações na posse desta (79) ou que dê parecer sobre questões relativas
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to assist a national court, the Commission will not have any direct dealings with the parties to
the litigation” (WHISH 2003, supra nota 10, p. 283; neste sentido: WILS 2004, supra nota 35,
paras. 96-97). Também os mecanismos de aplicação uniforme do Direito Comunitário da Con-
corrência, constantes do art. 16.º do R. 1/2003, são uma manifestação do princípio da cooperação
leal — VILAÇA 2004, supra nota 11, p. 48.

(77) Isto resulta desde logo do Considerando 21 do R. 1/2003: “todos os tribunais que
apliquem os artigos 81.º e 82.º do Tratado CE aos processos entre partes privadas quer como ins-
tâncias de aplicação da lei, quer como tribunais de recurso…”; sendo confirmado e esclarecido
no para. 1 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59: “Para efeitos da presente comunica-
ção, os «tribunais dos Estados-Membros da UE» (a seguir denominados «tribunais nacionais»)
são os órgãos jurisdicionais de um Estado-Membro da UE que podem aplicar os artigos 81.º e 82.º
do Tratado CE e que estão autorizados a pedir ao Tribunal de Justiça das Comunidades Euro-
peias que se pronuncie sobre uma questão prejudicial, nos termos do artigo 234.º do Tratado CE”.
Neste sentido, cfr. WHISH 2003, supra nota 10, p. 283. Ainda assim, “nothing would however pre-
vent the Commission from also providing assistance to arbitration tribunals, if it were to receive
requests for such assistance and if this would not unduly interfere with its enforcement priorities”
(WILS 2004, supra nota 35, para. 99).

(78) Art. 10.º T.CE; Ac. Delimitis, supra nota 21, para. 53.
(79) Na opinião de dois autores, atendendo a um recente desenvolvimento jurisprudencial,

“it would be strongly arguable that national courts would also be entitled to request information
from the Commission which will be used for investigations related solely to national competition
law” — cfr. BROWN, Christopher, HARDIMAN, Donogh, The extent of the Community institution’s
duty to co-operate with national courts — Zwartfeld revisited, European Competition Law Review,
Vol. 25, Issue 5 (Maio 2004), pp. 299-304, p. 302.
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à aplicação das regras comunitárias da concorrência” (80). Sendo certo que este
mecanismo não teve, no último ano, o sucesso que se poderia antever (81), ele
parece ainda assim dotar os tribunais cíveis dos EMs duma via eficaz (até mais
ver) para contornar as dificuldades de interpretação de normas jurídicas já muito
aprofundadas pela jurisprudência e prática comunitária e da sua aplicação a rea-
lidades económicas complexas. A existência da mesma possibilidade relativa-
mente à respectiva ANC dependerá da legislação nacional (82).

Deverá, contudo, notar-se que a Comissão pretende limitar a admissibilidade
dos pedidos de pareceres aos casos em que a jurisprudência, comunicações e prá-
tica comunitárias “não ofereçam orientações suficientes” para a resolução do
caso (83). A isto acresce que estes pareceres fornecerão esclarecimentos relati-
vos a questões factuais, económicas ou jurídicas, mas não se pronunciarão sobre
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(80) Art. 15.º(1) do R. 1/2003. A transmissão de informações e os pedidos de pareceres são
esclarecidos nos paras. 21 a 30 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59. A Comissão criou
um endereço electrónico específico para o cumprimento desta função de amicus curiae — cfr. para.
18 da mesma Comunicação — e comprometeu-se com prazos relativamente curtos para a resposta
aos tribunais nacionais — ver paras. 22 e 28 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59. Sobre
isto: MATEUS 13 Maio 2004, supra nota 49, p. 9. Alguns autores notam que a 2.ª parte desta norma
“goes beyond the type of cooperation envisaged in Delimitis”, sendo contudo a sua previsão
inteiramente legítima, por não entrar em conflito com o mecanismo do art. 234.º T.CE (BOURGEOIS
& HUMPE 2002, supra nota 32, p. 46).

(81) De acordo com a Comissão, durante 2004, o mecanismo do art. 15.º(1) só foi utilizado
9 vezes (6 por tribunais espanhóis e relativamente, em essência, a uma única questão, e 3 pelo “Cour
de Cassation” belga) — cfr. Comissão Europeia, Report on Competition Policy 2004 (SEC(2005)805
final), Bruxelas, 17-06-2005, paras. 112 e 113. Aliás, a faculdade dos tribunais nacionais solici-
tarem a cooperação da Comissão já antes do R. 1/2003 (ver supra nota 76) nunca conheceu
grande sucesso — cfr. GHELCKE 2004, supra nota 46, pp. 5-6.

(82) Em Portugal, e independentemente da necessidade de introdução do mecanismo de
amicus curiae na legislação aplicável, a Autoridade da Concorrência já anunciou comprometer-se
a cumprir esta função “sempre que os tribunais considerem essa ajuda necessária para poderem
decidir sobre o caso” (MATEUS 13 Maio 2004, supra nota 49, p. 11). De facto, esta cooperação
já foi implementada na prática — cfr. Sentença de 14-03-2005 da 7.ª Vara Cível do Tribunal da
Comarca de Lisboa, no Processo n.º 8.942/03 [adiante ‘Sentença TJL de 14-03-2005’], p. 2 (“Foi
solicitado parecer à Autoridade da Concorrência, que o proferiu (…) com uma análise muito alar-
gada da questão”). Dois dos membros da Comissão redactora da Lei n.º 18/2003 chamam a
atenção para uma possível consequência da intervenção da A.C. nestes processos: “if the Autori-
dade has akny knowledge of a possible infringement of Articles 4, 6 or 7 of the competition law
or even Articles 81 or 82 of the EC Treaty, the law prescribes a clear obligation: the NCA is requi-
red to open a formal inquiry and to investigate the potential infringements” (VAZ & GORJÃO-HEN-
RIQUES 2004, supra nota 20, p. 486; ver ainda p. 498). Note-se que a ausência de previsão legal
expressa não é de modo algum um problema específico a Portugal — veja-se, por exemplo: MON-
TANGIE, Yves, The application of EU Competition Law by the Belgian Competition Authorities and
Judges: is Belgium prepared for the ‘New Regime’?, The Competition Law Review, Vol. 1, Issue
1 (August 2004), pp. 41-59 [adiante ‘MONTANGIE 2004’], pp. 41-42.

(83) Cfr. para. 27 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59.
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o mérito do caso (84). Estas duas limitações introduzidas na Comunicação
2004/C 101/04 terão certamente um impacto significativo sobre o sucesso deste
mecanismo, impacto esse que dependerá da prática concreta da Comissão nos pró-
ximos anos.

Em segundo lugar, o R. 1/2003 permite que as respectivas ANCs e a Comis-
são, por iniciativa própria, apresentem observações escritas junto do tribunal
nacional “sobre questões relacionadas com a aplicação dos artigos 81.º e 82.º
do Tratado” (85). Caso este o autorize, podem ainda apresentar observações orais.
Na prática, esta norma parece implicar o direito das ANCs de apresentarem
comentários relativos à aplicação das normas nacionais da concorrência, sempre
que se aplique em paralelo o Direito Comunitário e o Direito Nacional da Con-
corrência, por ser virtualmente impossível, na maioria dos casos (a não ser
quando se discutam os requisitos de aplicabilidade do Direito Comunitário), dis-
tinguir o conteúdo das normas.

Instrumentalmente, prevê-se ainda que, com “o propósito exclusivo de ela-
borar as suas observações (…) [as ANCs e a Comissão] podem solicitar ao tri-
bunal (…) que proceda ou providencie ao envio de todos os documentos neces-
sários à apreciação do processo” (86).

Cruz Vilaça confessa ter dúvidas sobre o sucesso deste mecanismo de coo-
peração, por não estar garantido o conhecimento atempado dos litígios pela
Comissão e ANCs (podendo remeter a possibilidade de intervenção destas
autoridades para os cenários de recurso para a instância superior, em cujo
caso já teriam tido, supostamente, conhecimento da sentença da 1.ª instância (87)
— veja-se abaixo), e por aquela ter recursos limitados (podendo obrigá-la a ter
de solicitar às ANCs que intervenha em seu lugar) (88). O ex-Presidente do
TPI nota ainda que “a intervenção de uma autoridade administrativa como ami-
cus curiae não tem tradição nos sistemas judiciais de boa parte dos Estados-Mem-
bros, incluindo Portugal. Será, por isso, necessário um período, maior ou
menor, de adaptação gradual dos vários intervenientes a essa ideia e ao res-
pectivo procedimento” (89). Sendo legítimas estas hesitações, atendendo ao
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(84) Cfr. para. 29 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59.
(85) Art. 15.º(3), § 1, do R. 1/2003. Cfr. paras. 31 a 35 da Comunicação 2004/C 101/04,

supra nota 59 (os paras. 31 e 33 a 35 são aplicáveis mutatis mutandi às observações apresenta-
das pelas ANCs — cfr. para. 16). Como nota Cruz Vilaça: “esta possibilidade (…) deverá ser
usada no interesse público comunitário e não a pedido das partes” (cfr. VILAÇA 2004, supra
nota 11, pp. 45-46).

(86) Art. 15.º(3), § 2, do R. 1/2003.
(87) No mesmo sentido: WILS 2004, supra nota 35, para. 101 e nota 167.
(88) Van de Walle de Ghelcke partilha, essencialmente, das mesmas duas preocupações

— cfr. GHELCKE 2004, supra nota 46, p. 21.
(89) VILAÇA 2004, supra nota 11, pp. 45-46.
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quadro legal, parece-nos contudo provável que a primeira falha apontada seja col-
matada, na prática, pelo interesse de algumas das empresas em litígio de procurar
suscitar a intervenção da Comissão ou ANC (sem prejuízo do facto de não
terem um “direito” a requerer semelhante intervenção (90)). Quanto à falta de
tradição de intervenção de autoridades administrativas, temos talvez mais con-
fiança na receptividade dos tribunais portugueses a este novo mecanismo, para
a qual contribuirá certamente o prestígio que a A.C. tem até ao momento con-
seguido reunir, tanto assim que já se verificou pelo menos um caso de intervenção
nestes moldes (91).

Por último, os “Estados-Membros devem transmitir à Comissão cópia de
todas as sentenças escritas pronunciadas por tribunais nacionais em matéria de
aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado. Essa cópia deve ser transmitida
sem demora após a sentença escrita integral ter sido notificada às partes” (92).
Estão já disponíveis para consulta no site da Direcção-Geral de Concorrência da
Comissão Europeia decisões de tribunais de diversos Estados-Membros. Sendo
nítido que vários Estados-Membros não começaram ainda a cumprir esta obri-
gação, e sendo muito provável que mesmo aqueles que já a cumpriram em cer-
tos casos não o fazem sistematicamente, devemos notar que a principal dificul-
dade de implementação desta norma prende-se com a necessidade de alterar
legislação nacional. Até se prever a obrigação dos tribunais de remeterem a sua
decisão directamente para a Comissão Europeia ou indirectamente através de
uma entidade nacional designada (93), é provável que a implementação desta
norma continue a passar exclusivamente pela iniciativa de alguns juízes, ANCs
ou até advogados das partes no litígio.

Deverá ainda realçar-se que, de um modo geral, estas normas poderão
implicar a adaptação da legislação processual interna dos EMs (alteração apli-
cável a processos pendentes) — sempre que as normas processuais nacionais não
prevejam ou sejam incompatíveis com os mecanismos ora analisados, o juiz
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(90) WILS 2004, supra nota 35, para. 101.
(91) Sentença TJL de 14-03-2005, supra nota 82.
(92) Art. 15.º(2) do R. 1/2003. Cfr. para. 37 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59.
(93) Abel Mateus notou não existir “em Portugal entidade responsável para este efeito,

apesar da Comissão ter pedido ao Ministério da Justiça solução do problema”, tendo acrescen-
tado que a “Autoridade da Concorrência apenas pode assumir a obrigação de transmitir sentenças
proferidas pelos tribunais nacionais em sede de recurso das suas decisões, uma vez que, somente
nestes casos a Autoridade é notificada de tais decisões” (MATEUS 23 Abril 2004, supra nota 27,
p. 7). Alguns dias mais tarde, o Prof. acrescentaria: “faria todo o sentido que estas sentenças fos-
sem encaminhadas para a Autoridade da Concorrência e esta por sua vez as encaminharia para
a Comissão” (MATEUS 13 Maio 2004, supra nota 49, p. 10). Veja-se, por curiosidade, a previ-
são do art. 188.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
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deverá proceder à integração da lacuna ou à “correcção” da norma, atendendo
à aplicabilidade directa do Regulamento e ao primado do Direito Comunitá-
rio (94).

2.4. Relação entre o Direito nacional e o Direito Comunitário da Con-
corrência

A relação entre o direito da concorrência dos Estados-Membros e o Direito
Comunitário da Concorrência (95) é uma matéria que, nas palavras de Gorjão-
-Henriques, “atormentou a doutrina” (96) ao longo dos anos (97), mas que
assume hoje importância reduzida, por duas razões.

Em primeiro lugar, depois da tempestade, a jurisprudência e a reforma tra-
zida pelo R. 1/2003 trouxeram a bonança, clarificando-se as questões até agora
debatidas, e reduzindo-se a maioria dos comentários doutrinais essencialmente à
reprodução das passagens relevantes do Regulamento e Comunicações. Tor-
nou-se, pois, despiciendo discutir as teorias da barreira única ou da barreira
dupla ou as brumas sinuosas do entremeio.

Em segundo lugar, a questão da relação entre o direito nacional e o direito
comunitário da concorrência só se coloca quando existir um conflito entre as nor-
mas dos dois ordenamentos (98). Dito de outro modo, sendo iguais as soluções
prescritas pelos ordenamentos nacionais e pelo ordenamento comunitário, a ques-
tão da relação entre este e aqueles não assume a relevância tradicional. É sabido
que, de um modo geral, as regras de concorrência dos Estados-Membros foram
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(94) Paras. 9, 17 e 34 da Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59. Neste sentido:
GHELCKE 2004, supra nota 46, p. 20. Sobre outras eventuais necessidades de adaptação da legis-
lação interna, cfr. para. 10 daquela Comunicação.

(95) Para uma abordagem actual da questão, cfr: WHISH 2003, supra nota 10, pp. 75-77; GOR-
JÃO-HENRIQUES 2005, supra nota 12, pp. 480-482.

(96) GORJÃO-HENRIQUES 2005, supra nota 12, p. 480.
(97) O tema atraiu a atenção de inúmeros autores em Portugal: RUIZ, Nuno, Relações entre

o Direito Nacional e o Direito Comunitário da Concorrência, Documentação e Direito Compa-
rado, n.º 37/38, 1989 [adiante ‘RUIZ 1989’]; Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade
de 1986, pp. 25-26; Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1988, pp. 16-17; JAL-
LES, Isabel, A lei da concorrência: análise e perspectivas de aplicação, in “Concorrência em Por-
tugal nos anos 80”, Lisboa, 1984, pp. 51-52; MOREIRA, Maria Teresa da Piedade, Relações entre
o Direito Comunitário da Concorrência e o direito nacional, Lisboa, 1988, Relatório de Mestrado
na FDUL [adiante ‘MOREIRA 1988’]; VAZ 1998, supra nota 14, pp. 243-247.

(98) Nas palavras de Afonso Vaz: “o âmbito possível de aplicação [concorrente] das regras
nacionais e comunitárias a um mesmo comportamento reduz-se [aos acordos] (…) entre empre-
sas e ao abuso de posição dominante que afectem o comércio interno e o comércio entre os
Estados-Membros” — cfr. VAZ, Manuel Afonso, Direito Económico. A ordem económica por-
tuguesa, 2.ª ed. (revista e actualizada), Coimbra Editora, Coimbra, 1990, p. 192.
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traçadas à imagem e semelhança do ordenamento comunitário (99), o que redu-
ziu em muito o escopo para possíveis conflitos. No entanto, como nota Richard
Whish: “even though there is a high degree of convergence between EC and
domestic competition law, the possibility remains that there could be different out-
comes depending on which system of law is applied” (100).

Assim sendo, sempre que uma autoridade nacional (tribunal ou ANC) se
debruce sobre um acordo ou prática restritiva da concorrência, estando preenchido
o critério da afectação do comércio entre Estados-Membros (ver Secção seguinte),
deverá respeitar as regras traçadas no art. 3.º(2) e (3) do R. 1/2003 (101):

“2. A aplicação da legislação nacional em matéria de concorrência
não pode levar à proibição de acordos, decisões de associação ou práticas
concertadas susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-Membros
mas que não restrinjam a concorrência na acepção do n.º [1] (102) do
artigo 81.º do Tratado, ou que reúnam as condições do n.º 3 do artigo 81.º
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(99) Em Portugal, desde os Acordos de Comércio Livre que se adoptou o compro-
misso/objectivo de harmonizar as normas e política de concorrência nacionais com as orientações
comunitárias (cfr. FERREIRA, João E. Pinto, SOBRAL, Maria do Rosário Rebordão, Da livre con-
corrência à defesa da concorrência, história e conceitos base da legislação de defesa da con-
corrência, Porto Editora, Porto, 1985 [adiante ‘FERREIRA & SOBRAL 1985’], p. 139). A Lei de auto-
rização legislativa que precedeu o D.L. n.º 422/83, de 3 de Dezembro, continha a orientação
expressa de se seguir o modelo comunitário (cfr. JALLES, Isabel, A lei da concorrência: análise
e perspectivas de aplicação, in “Concorrência em Portugal nos anos 80”, Lisboa, 1984, p. 53), tendo
sido efectivamente esse modelo, bem como o francês, que foi reproduzido nesse diploma (cfr. RUIZ,
Nuno, Implicações sectoriais da aplicação da lei da concorrência, in “Concorrência em Portugal
nos anos 80”, Lisboa, 1984, pp. 93 e 107; FERREIRA, João Menezes, Comentário, in “Concorrên-
cia em Portugal nos anos 80”, Actas do colóquio organizado pela Revista Assuntos Europeus na
FCG em 7 e 8 de Junho de 1984, Lisboa, Assuntos Europeus, 1985, p. 71). As autoridades
nacionais continuaram a nortear a sua actividade por esse princípio — cfr. Conselho da Concor-
rência, Relatório de Actividade de 1986, pp. 27 e 90-91. O D.L. n.º 371/93, de 29 de Outubro,
seguiu na mesma linha (cfr. FERREIRA, João Menezes, PEDROSO, Filipa, Comentários à nova lei da
concorrência — Decreto-Lei n.º 371/93 de 29 de Outubro, Revista da Ordem dos Advogados,
ano 54, 1994, p. 748 e segs.; FERREIRA, Eduardo Paz, Lições de Direito da Economia, AAFDL,
Lisboa, 2002 [adiante ‘PAZ FERREIRA 2002’], pp. 495 e 517; ANASTÁCIO, Gonçalo Gentil, Servi-
ços financeiros: liberdade de prestação de serviços e distorção da concorrência na Comunidade
Europeia, Lisboa, Tese de Mestrado na FDL, 2000, pp. 202 e 205-206). A Lei n.º 18/2003,
de 11 de Junho, aprofundou ainda mais a harmonização — cfr. VAZ & GORJÃO-HENRIQUES 2004,
supra nota 20, p. 482; Autoridade da Concorrência, Relatório de Actividades de 2003, disponível
em http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/adc_relatorio_actividades2003.pdf [adiante
‘Relatório de Actividades da A.C. 2003’], p. 23; MATEUS 13 Maio 2004, supra nota 49, p. 2.

(100) WHISH 2003, supra nota 10, p. 75 (o autor fornece exemplos concretos).
(101) Ver ainda Comunicação da Comissão 2004/C 101/04, paras. 5 e 6.
(102) Note-se que a versão portuguesa do R. 1/2003 contém uma gralha, referindo aqui,

erradamente, o n.º 3 do art. 81.º
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do Tratado ou se encontrem abrangidos por um regulamento de aplica-
ção do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado. Nos termos do presente regulamento,
os Estados-Membros não estão impedidos de aprovar e aplicar no seu ter-
ritório uma legislação nacional mais restritiva que proíba actos unilaterais
de empresas ou que imponha sanções por esses actos.

3. Sem prejuízo dos princípios gerais e de outras disposições do
direito comunitário, os n.os 1 e 2 não se aplicam sempre que as autorida-
des responsáveis em matéria de concorrência e os tribunais dos Esta-
dos-Membros apliquem a legislação nacional relativa ao controlo das con-
centrações, nem excluem a aplicação das disposições nacionais que tenham
essencialmente um objectivo diferente do dos artigos 81.º e 82.º do Tra-
tado.” (103)

Da letra do Regulamento podemos retirar, desde já, diversas conclusões.
Sempre que o direito comunitário da concorrência for aplicável em paralelo
com o direito nacional:

a) o direito nacional da concorrência não pode proibir acordos que sejam
permitidos pelo direito comunitário (por não serem proibidos pelo
art. 81.º(1) ou deverem ser isentos ao abrigo do art. 81.º(3) ou de um
regulamento de isenção categorial) (104);

b) o direito nacional da concorrência pode proibir actuações unilaterais
permitidas pelo direito comunitário — trata-se de uma salvaguarda
introduzida para atender à proibição do “abuso de dependência econó-
mica” em diversos Estados-Membros (105), como se refere expressa-
mente no Considerando 8 do R. 1/2003;
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(103) Estas duas normas contrastam com a proposta inicial da Comissão, que assentava no
princípio de exclusão da aplicabilidade das normas nacionais da concorrência sempre que estivesse
preenchido o critério da afectação das trocas entre Estados-Membros — cfr. Proposta do R.1/2003,
supra nota 67. Tratava-se da posição defendida em: BOS, P.-V., Towards a clear distribution of
competence between EC and National Competition Authorities, European Competition Law Review,
1995, Issue 7, pp. 410-416, pp. 412-413. Sobre isto: VILAÇA 2002, supra nota 12, pp. 35-36.

(104) Contraponha-se a visão desta matéria em: Conselho da Concorrência, Relatório de
Actividade de 1988, p. 17, onde se afirmava que “se o comportamento não for proibido pelo
direito comunitário e for interdito pelo direito nacional, prevalece ainda a interdição”.

(105) Cfr. art. 7.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho. Sobre a figura do “abuso de depen-
dência económica”, ver: PEGO, José Paulo Fernandes Mariano, A posição dominante relativa no
direito da concorrência, Coimbra, Almedina, 2001; MORAIS, Luís Branco, Uma nova figura no
Direito da Concorrência: o abuso de dependência económica, AAFDL, 2000; JARDIM, Mónica Van-
derleia Alves Sousa, A posição dominante relativa no Direito da Concorrência (Análise Jurí-
dico-Económica), Tese de Mestrado na FDUC, 1998; Conselho da Concorrência, Relatório de
Actividade de 1992; Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1993, Diário da Repú-
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c) o controlo das concentrações, não estando sujeito ao regime do R. 1/2003,
não é afectado por esta norma (106);

d) comportamentos não proibidos pelo Direito Comunitário da Concor-
rência podem ser proibidos por legislação nacional que “prossiga essen-
cialmente um objectivo diferente do da protecção da concorrência no
mercado”, “desde que essa legislação seja compatível com os princí-
pios gerais e outras disposições do direito comunitário” (107); pen-
sava-se no caso das normas nacionais que proíbem a concorrência des-
leal (108), podendo ainda esta salvaguarda ser relevante para leis que
protegem outro tipo de interesses, tal como o Direito de Defesa do
Consumidor.

Como se notará, infelizmente, o R. 1/2003 não resolveu expressamente
todas as possíveis dúvidas sobre o relacionamento entre o direito nacional e o
direito comunitário da concorrência.

A redacção do art. 3.º(2) pela perspectiva negativa suscita, desde logo, a ques-
tão de saber se as regras nacionais da concorrência poderão levar à autorização
de acordos ou de práticas unilaterais proibidas pelo Direito Comunitário da Con-
corrência. A resposta tem, necessariamente (por força do princípio do primado),
que ser negativa (109).

Outra dúvida que se poderá suscitar prende-se com a competência atribuída
às ANCs para retirarem o benefício duma isenção categorial (110). Poderá defen-
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blica, II Série, n.º 18, 21-01-1995, p. 865 e segs.; Conselho da Concorrência, Relatório de Acti-
vidade de 2000, Diário da República, II Série, n.º 200, 29-08-2001, p. 14.707 e segs., Processos
n.os 3/98 e 2/99.

(106) Cfr. art. 21.º(3) do Regulamento (CE) n.º 139/2004, de 20-01-2004 (Controlo de Con-
centrações).

(107) Considerando 9 do R. 1/2003. Compare-se o art. 21.º(4) do Regulamento (CE)
n.º 139/2004, de 20-01-2004 (Controlo de Concentrações).

(108) Sobre a distinção entre direito da concorrência e concorrência desleal, cfr.: PAZ FER-
REIRA 2002, supra nota 99, pp. 463-466; MENDES, Evaristo, Direito da concorrência desleal e direito
da concorrência, in ASCENSÃO, J. Oliveira (org.), “Concorrência desleal”, Coimbra, Almedina,
1997; COSTA, Adalberto, Regime legal da concorrência, Almedina, 2004 [adiante ‘COSTA 2004’],
pp. 105-107; PATRÍCIO, José Simões, Direito da Concorrência (aspectos gerais), Publicações Gra-
diva, Lisboa, 1982 [adiante ‘PATRÍCIO 1982’], pp. 58-64.

(109) Neste sentido, cfr.: Acórdão do TJCE de 16 de Novembro de 1977, INNO / ATAB
(13/77), C.J. (1977) 2115; Acórdão do TJCE de 11 de Abril de 1989, Ahmed Saeed Flugreisen
(66/86), C.J. (1989) 803 [adiante ‘Ac. Ahmed Saeed’], para. 48. Segundo Wouter Wils: “That
national competition authorities or national courts cannot authorise under national law agreements
or practices prohibited by Article 81 or 82 EC is so obvious an application of the general prin-
ciple of primacy of Community law that the Council did not need to state so in the Regulation”
(WILS 2004, supra nota 35, para. 153, nota 229). Ver ainda: GHELCKE 2004, supra nota 46, p. 17.

(110) Ver 2.ª Parte da Secção 2.2.1.
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der-se que esta competência implica uma excepção ao art. 3.º(2), na medida em
que a ANC poderá fazer prevalecer a orientação do seu direito nacional retirando
ao acordo o benefício da isenção categorial em causa. Cremos, porém, que não
se trata de uma verdadeira excepção, nem sequer de um problema de articula-
ção do direito nacional e do direito comunitário. De facto, a possibilidade pre-
vista no art. 29.º(2) do R. 1/2003 só poderá ser exercida quando o acordo pro-
duzir efeitos incompatíveis com o art. 81.º(3). Ou seja, a ANC aplica o Direito
Comunitário da Concorrência quando retira o benefício de uma isenção catego-
rial, devendo pautar-se pelos critérios estabelecidos pela jurisprudência e prática
comunitárias. Conjugando-se isto com os mecanismos de cooperação com a
Comissão Europeia, que exigem a comunicação prévia de qualquer projecto de
decisão nacional que incida sobre o art. 81.º (para permitir à Comissão exercer
o seu direito de intervir), está claramente ressalvado o primado do Direito Comu-
nitário (111).

Poderá ainda sugerir-se a necessidade duma leitura restritiva da excepção
relativa aos comportamentos unilaterais. Na medida em que esta excepção
foi introduzida para permitir a proibição do “abuso da dependência econó-
mica”, poderá argumentar-se que se deverá atender à história legislativa e
ratio da norma, não se permitindo que uma interpretação nacional mais restritiva
duma norma que reproduza essencialmente o art. 82.º possa afastar a orienta-
ção comunitária. Assim, por exemplo, não seria possível à A.C. proibir um
comportamento não proibido pelo art. 82.º T.CE, através da aplicação do
art. 6.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho. Esta interpretação encontra,
porém, um claro obstáculo na letra do art. 3.º(2) do R. 1/2003. Não é clara
a solução a adoptar. Não obstante, parece-nos que se tratará sobretudo de
uma questão teórica.

Em suma, a relação entre o direito nacional da concorrência e o direito
comunitário da concorrência reduz-se, simplisticamente, à constatação de que,
sempre que esteja preenchido o critério da afectação, a aplicação daquele não
pode conduzir a um resultado diferente do que resultaria das normas comuni-
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(111) Aproveite-se a ocasião para chamar a atenção para o art. 5.º(3) da Lei n.º 18/2003, de 11
de Junho, o qual atribui valor no ordenamento interno às isenções categoriais comunitárias, inde-
pendentemente da afectação do comércio entre os Estados-Membros (e, portanto, da aplicabilidade
do Direito Comunitário da Concorrência). O n.º 4 prevê, de seguida, que a A.C. pode retirar o
benefício da isenção categorial, numa norma semelhante ao art. 29.º(2) do R. 1/2003. Este alar-
gamento do campo de aplicação dos regulamentos de isenção categorial, que se insere na lógica
de promoção da harmonização da política de concorrência portuguesa com a política de concor-
rência comunitária, não suscita questões de relação do direito nacional com o direito comunitário,
tratando-se de situações puramente internas. Esta solução fora proposta em: RUIZ 1989, supra
nota 97, pp. 352-353. Ver ainda: GORJÃO-HENRIQUES 2005, supra nota 12, p. 484; Relatório de
Actividades da A.C. 2003, supra nota 99, p. 39.
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tárias (112), com a excepção das normas nacionais mais exigentes relativas a prá-
ticas unilaterais. O mesmo será dizer que, sempre que uma autoridade nacio-
nal tenha de aplicar as normas dos dois ordenamentos a um acordo, prática
concertada ou decisão de associação de empresas, fará (para efeitos de verifi-
cação da infracção) como se aplicasse exclusivamente o Direito Comunitário da
Concorrência (113).

2.5. Obrigatoriedade de aplicação do Direito Comunitário da Con-
corrência

Esclarecidos os contextos em que as Autoridades Nacionais da Concorrên-
cia e os tribunais dos Estados-Membros podem aplicar o Direito Comunitário da
Concorrência, importa clarificar os casos em que deverão fazê-lo.

Esta foi, de facto, uma das preocupações do R. 1/2003, levando a afirma-
ções relativamente tautológicas, como a que consta do art. 3.º(1) (114):

“Sempre que as autoridades dos Estados-Membros responsáveis em
matéria de concorrência ou os tribunais nacionais apliquem a legislação
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(112) Cfr. Acórdão do TJCE de 9 de Março de 1978, Simmenthal (106/77), C.J. (1978)
629, para. 21; Acórdão do TJCE de 9 de Setembro de 2003, Fiammiferi (C-198/01), C.J. (2003)
I-8055, paras. 48 e 49.

(113) Moura e Silva sugeriu, durante o debate que precedeu o R. 1/2003: “em meu enten-
der, o alcance do princípio da subsidiariedade no domínio do direito da concorrência é bem
diferente: na medida em que (1.º) a aplicação do direito nacional da concorrência seja suscep-
tível de realizar suficientemente o objectivo enunciado pela al. g) do art. 3.º do Tratado de Roma,
i.e. seja conforme a um regime que garanta que a concorrência não seja falseada no mercado
interno, e (2.º) que esse objectivo não possa, devido à dimensão ou aos efeitos da acção prevista,
ser melhor alcançado ao nível comunitário, não deve haver aplicação das regras comunitárias de
concorrência mas sim das regras nacionais” (MOURA E SILVA 2001, supra nota 37, p. 355).
Com a devida vénia, cremos ser relevante notar que esta não é, manifestamente, a solução con-
sagrada no R. 1/2003 e na jurisprudência comunitária. Como veremos, a aplicabilidade do Direito
Comunitário da Concorrência deriva imediata e exclusivamente do preenchimento do critério da
afectação do comércio entre Estados-Membros. Por outro lado, mesmo numa perspectiva de jure
condendo, não nos parece recomendável seguir a posição indicada pelo autor. Arriscar-se-ia a intro-
dução dum critério de delimitação das esferas de aplicação dos arts. 81.º e 82.º T.CE ainda mais
indefinido que o actual critério da afectação, e perder-se-ia o benefício dos mecanismos de coo-
peração com o Tribunal de Justiça e com a Comissão Europeia, como mais à frente aprofunda-
remos.

(114) A ratio por detrás desta norma é explicada por Wouter Wils nos seguintes termos: “If
national competition authorities had been left free to choose whether to apply Articles 81 or 82
EC or national competition law in any individual case, there would have been a risk that they might
in some cases choose to apply national law rather than Article 81 and 82 EC so as to avoid being
submitted to the cooperation mechanisms set out in Article 11 of the Regulation” (WILS 2004, supra



302

nacional em matéria de concorrência a acordos, decisões de associação ou
práticas concertadas na acepção do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado, sus-
ceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-Membros, na acepção
desta disposição, devem aplicar igualmente o artigo 81.º do Tratado a tais
acordos, decisões ou práticas concertadas. Sempre que as autoridades
dos Estados-Membros responsáveis em matéria de concorrência ou os tri-
bunais nacionais apliquem a legislação nacional em matéria de concor-
rência a qualquer abuso proibido pelo artigo 82.º do Tratado, devem apli-
car igualmente o artigo 82.º do Tratado” [nosso sublinhado].

Deveremos, assim, concluir que as ANCs, desde que tenham competência
para tanto (e já vimos que os Estados-Membros estão vinculados pelo R. 1/2003
a garantir esta competência), estão obrigadas a aplicar o Direito Comunitário da
Concorrência sempre que as práticas em causa sejam susceptíveis de afectar o
comércio entre os Estados-Membros (115).

Quanto aos tribunais dos Estados-Membros, a obrigatoriedade de aplica-
ção do Direito Comunitário da Concorrência, sempre que esteja preenchido o cri-
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nota 35, para. 150). A Comissão Europeia sentiu ainda a necessidade de reforçar a ideia de obri-
gatoriedade da aplicação do Direito Comunitário da Concorrência na Comunicação dirigida aos tri-
bunais dos Estados-Membros — cfr. Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59, para. 5 —,
bem como na Comunicação da Comissão com Orientações sobre o conceito de afectação do
comércio entre os Estados-Membros, previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado (2004/C 101/07),
J.O. C 101/81, de 27-04-2004 [adiante ‘Comunicação 2004/C 101/07’], para. 9. Vários autores
frisam a obrigatoriedade de aplicação destas normas comunitárias: WHISH 2003, supra nota 10, p. 76;
GORJÃO-HENRIQUES 2005, supra nota 12, p. 482; MATEUS 13 Maio 2004, supra nota 49, p. 8.

(115) Note-se que, ao contrário do que parece ter sido defendido entre nós, é o critério da
afectação do comércio entre Estados-Membros que determina a aplicabilidade do Direito Comu-
nitário da Concorrência, e não a “finalidade ou efeito anticoncorrencial” da prática (cfr. ALVES,
José Manuel Caseiro, Lições de direito comunitário da concorrência, 1990 [adiante ‘ALVES 1990’],
p. 43), análise esta que se verifica apenas em momento posterior, em que já se tenha estabelecido
aquela aplicabilidade. Também não se deverá confundir a “aplicabilidade” das normas de con-
corrência do Tratado de Roma com a verificação ou não da proibição das práticas (cfr. MONCADA,
Luís S. Cabral de, Direito Económico, 2.ª ed., Coimbra Editora, 1988, pp. 321-324) — isto é
particularmente relevante quando nos recordamos que o direito nacional não pode proibir um
acordo que seja permitido pelo art. 81.º (por exemplo, porque se enquadra na regra de minimis).

Note-se ainda que não abordaremos directamente na presente obra a questão do âmbito ter-
ritorial de aplicação do Direito Comunitário da Concorrência. Sendo certo que não é invulgar a
autonomização desta questão pela doutrina como passo prévio à aplicabilidade dos arts. 81.º
ou 82.º T.CE (cfr., por exemplo, SANTOS, António Carlos, GONÇALVES, Maria Eduarda, MAR-
QUES, Maria Manuel Leitão, Direito Económico, Almedina, Coimbra, 3.ª ed., 1998 [adiante ‘SAN-
TOS, GONÇALVES & MARQUES 1998’], pp. 365-366), a sua discussão está em grande medida
incluída na ponderação da existência de afectação do comércio entre Estados-Membros, como
veremos a seu tempo.
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tério da afectação, resulta, desde logo, do efeito directo do art. 81.º e do art. 82.º
T.CE (116). Citando Paz Ferreira, os tribunais nacionais não podem “lançar
mão de princípios tradicionais como o da preferência das normas especiais em
detrimento das normas gerais ou das normas mais recentes sobre as mais anti-
gas” (117) para afastar a sua aplicabilidade.

A única dúvida que se poderá suscitar é a de saber se o tribunal poderá
conhecer oficiosamente da aplicabilidade das normas comunitárias. Ora, como
nota a Comissão:

“Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, uma vez que, por
força do direito nacional, os órgãos jurisdicionais devem suscitar oficio-
samente os fundamentos de direito que decorrem de uma norma interna vin-
culativa, que não tenham sido adiantados pelas partes, igual obrigação se
impõe relativamente às normas comunitárias vinculativas. O mesmo se
passa se o direito nacional conferir aos tribunais a faculdade de aplicar ofi-
ciosamente a norma de direito vinculativa: os tribunais nacionais devem
igualmente aplicar a norma comunitária vinculativa mesmo que os funda-
mentos de direito não tenham sido suscitados pelas partes, desde que tal seja
permitido pelo direito nacional. Contudo, o direito comunitário não impõe
que os órgãos jurisdicionais nacionais suscitem oficiosamente um fundamento
assente na violação de disposições comunitárias, quando a análise desse fun-
damento os obrigue a abandonar o princípio dispositivo a cujo respeito
estão obrigados, saindo dos limites do litígio como foi circunscrito pelas par-
tes e baseando-se em factos e circunstâncias diferentes daqueles em que
baseou o seu pedido a parte que tem interesse na aplicação das referidas
disposições.” (118)
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(116) Ver supra nota 21. O R. 1/2003 dotou o art. 81.º(3) de efeito directo — cfr. WILS 2004,
supra nota 35, para. 16; GHELCKE 2004, supra nota 46, p. 15; MOREIRA, Teresa, A reforma do sis-
tema europeu de concorrência, Apresentação no Seminário DECO/Comissão Europeia sobre
Direito da Concorrência para Juízes Nacionais, Março 2005, disponível em http://www.autori-
dadedaconcorrencia.pt/vImages/Reforma_do_direito_europeu2.pdf [adiante ‘MOREIRA 2005’], p. 41.
Esta obrigatoriedade foi realçada em: Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1998,
p. 17906.

(117) PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10, p. 8
(118) Comunicação 2004/C 101/04, supra nota 59, para. 3; MONTANGIE 2004, supra nota 82,

p. 51; GHELCKE 2004, supra nota 46, pp. 10-11; TEMPLE LANG 1998, supra nota 13, p. 25; VAZ
& GORJÃO-HENRIQUES 2004, supra nota 20, p. 500. Esta matéria mereceria alguma atenção acres-
cida, designadamente conjugando as conclusões do Tribunal nos seguintes casos: Acórdão do
TJCE de 1 de Junho de 1999, Eco Swiss (C-126/97), C.J. (1999) I-3055; Acórdão do TJCE de 14
de Dezembro de 1995, Peterbroeck (C-312/93), C.J. (1995) I-4599; Ac. Ahmed Saeed, supra
nota 109; Acórdão do TJCE de 22 de Junho de 1989, Fratelli Costanzo (103/88), C.J. (1989) 1839.
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Em Portugal, e independentemente do cenário em que nos encontremos
(ver Secção II-C), os tribunais devem conhecer oficiosamente do direito apli-
cável (119).

Concluímos esta secção notando que os cuidados do Regulamento e da
Comissão em frisar a obrigatoriedade de aplicação do Direito Comunitário da
Concorrência encontram um grande obstáculo no facto de não garantirem (tal-
vez porque não seja possível garantir em absoluto) a interpretação correcta
pelas autoridades nacionais do critério da afectação do comércio entre Estados-
-Membros. Sem prejuízo de a realidade do funcionamento da Rede Europeia
de Concorrência se vir a revelar incompatível com situações deste género,
uma das maneiras de dificultar o contornar da obrigatoriedade de aplicação do
art. 81.º ou 82.º T.CE pelas ANCs (através de uma interpretação restritiva do
critério da afectação), seria a previsão da obrigatoriedade de comunicação à
Comissão da intenção de adoptar qualquer decisão em matéria de concorrên-
cia, independentemente de ser aplicado o direito nacional ou o direito comu-
nitário (ou seja, alargar-se o âmbito das obrigações prevista nos n.os 3 e 4 do
art. 11.º).

2.6. O critério da afectação do comércio entre Estados-Membros

2.6.1. Considerações iniciais

Ao contrário do que uma parte surpreendente da doutrina tem vindo a
referir (ainda que por lapso ou imprecisão) (120), o critério da afectação não
é, em si, um critério de atribuição da competência (será, quanto muito, rela-
tivamente à Comissão, um pressuposto de competência), mas unicamente,
como foi repetidamente sublinhado pelo TJCE, “um critério jurisdicional
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(119) Por força do art. 664.º do Código de Processo Civil, para o qual parecem remeter o
art. 4.º do Código de Processo Penal e o art. 1.º do Código de Processo nos Tribunais Adminis-
trativos.

(120) Ver, por exemplo: TENREIRO 1989, supra nota 3, p. 229 (mas cfr. p. 233); GORJÃO-HEN-
RIQUES 2005, supra nota 12, pp. 494-496; ALMEIDA, José Carlos Moitinho de, A autonomia dos
direitos nacionais sobre concorrência relativamente ao direito comunitário, in “Concorrência em
Portugal nos anos 80”, Lisboa, 1984, p. 31; PEREIRA, José Gomes de Sá, O balanço concorren-
cial como regra e método de verificação das condições de validade das práticas restritivas: suas
implicações substantivas e processuais no direito comunitário da concorrência, Revista da Ordem
dos Advogados, Lisboa, Ano 59, n.º 1 (Jan. 1999), pp. 123-215, p. 160; LOBO, Carlos Baptista,
Concorrência bancária?, Coimbra, Almedina, 2001 [adiante ‘LOBO 2001’], pp. 306-307; PALMA,
Augusta Ferreira, Das pequenas e médias empresas: algumas questões (maxime, no direito da con-
corrência), Coimbra, Almedina, 2001 [adiante ‘PALMA 2001’], p. 320; SANTOS, GONÇALVES
& MARQUES 1998, supra nota 115, p. 367.
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que define o âmbito de aplicação do direito comunitário da concorrên-
cia” (121).

Também não deixa de surpreender que este critério crucial tenha vindo a ser
tratado entre nós, em regra, com superficialidade e com a adopção de posições
nem sempre de acordo com as orientações jurisprudenciais, ou mesmo esquecido
por completo. Ainda assim, alguns autores portugueses dedicaram especial aten-
ção a este primeiro passo da aplicação do Direito Comunitário da Concorrên-
cia (122).

O critério da “afectação do comércio entre Estados-Membros” foi progres-
sivamente densificado pela jurisprudência e prática comunitárias. As hesita-
ções e ocasionais decisões surpreendentes do Tribunal do Luxemburgo, em face
de circunstâncias concretas, tornam difícil, por vezes, a identificação da inter-
pretação correcta. No entanto, a clarificação deste critério assume considerável
importância prática no âmbito deste trabalho, pelo menos por duas razões.

Em primeiro lugar, nos casos em que a aplicação do Direito Comunitário
da Concorrência possa conduzir a um resultado diferente, a aplicação correcta
deste critério é essencial para evitar que se contorne o primado do Direito Comu-
nitário. No entanto, não serão frequentes estes casos, sobretudo em Portugal,
atenta a homogeneidade normativa (com a excepção da proibição do abuso de
dependência económica).

Assim, a principal relevância prática do esclarecimento dos casos em que
é obrigatória a aplicação do Direito Comunitário da Concorrência é o facto de
esta aplicação trazer consigo a eventualidade de avocação de competências da
ANC pela Comissão (e a sujeição daquela às demais regras de cooperação),
bem como a possibilidade de reenvio para o Tribunal de Justiça das Comunidades

A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA …

(121) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 12. Cfr.: Acórdão do TJCE de 13
de Julho de 1966, Consten e Grundig (56 e 58/64), C.J. (1966) 429 [adiante ‘Ac. Consten e
Grundig’]; Acórdão do TJCE de 6 de Março de 1974, Commercial Solvents (6/73, etc.), C.J.
(1974) 223 [adiante ‘Ac. Commercial Solvents’], para. 31; Acórdão do TJCE de 31 de Maio
de 1979, Hugin (22/78), C.J. (1979) 1869 [adiante ‘Ac. Hugin’], para. 17; BURNLEY, Richard,
Interstate trade revisited — the jurisdictional criterion for Articles 81 and 82 EC, E.C.L.R., 2002,
pp. 217-226 [adiante ‘BURNLEY 2002’], p. 217; KERSE, C. S., E.C. Antitrust Procedure, 4.ª ed., Sweet
& Maxwell, 1998, p. 14; WHISH 2003, supra nota 10, p. 137; BRAAKMAN & SCHRÖTER 1997,
supra nota 76, para. 37; Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1986, pp. 25-26;
MOREIRA 1988, supra nota 97, p. 5; ALVES 1990, supra nota 115, p. 151; MORAIS, Luís Branco,
A evolução recente do sistema financeiro. Alguns apontamentos sobre o direito comunitário da
concorrência, AAFDL, 1999 [adiante ‘MORAIS 1999’], p. 93; MOREIRA 2005, supra nota 116,
p. 17.

(122) TENREIRO 1989, supra nota 3; RUIZ, Nuno, Decisão Vaessen/Morris: o mercado rele-
vante na aplicação da regra «de minimis», Assuntos Europeus, 1982, pp. 113-119 [adiante ‘RUIZ
1982’].

20 — F.D.U.L.
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Europeias, através do mecanismo das questões prejudiciais (art. 234.º T.CE).
Outra vantagem, que resulta dos mecanismos de cooperação já apresentados, é
a possibilidade de o tribunal nacional pedir um parecer à Comissão Europeia sobre
a questão. Ou seja, a aplicação do art. 81.º ou 82.º T.CE (ou de um regulamento
comunitário de isenção categorial) abre a porta à cooperação com as instituições
comunitárias na decisão do caso concreto. Daqui resulta, claramente, um nível
de protecção acrescido para os particulares, que poderão ver esclarecidas ques-
tões jurídicas controvertidas pelo próprio TJCE. Mas, acima de tudo, resulta uma
via possível para os tribunais nacionais, eventualmente inexperientes ou incer-
tos sobre a interpretação a dar às normas de concorrência, beneficiarem da expe-
riência e conhecimento das instâncias comunitárias.

Ciente da importância crucial do critério da afectação do comércio entre os
Estados-Membros, e das dificuldades que naturalmente surgiriam na sua aplicação
pelos tribunais nacionais e ANCs na sequência da descentralização operada pelo
R. 1/2003, a Comissão Europeia adoptou uma Comunicação dedicada exclusi-
vamente a esta questão (123). A Comunicação não pretende ser exaustiva, antes
visa “estabelecer a metodologia para a aplicação do conceito de afectação do
comércio e (…) fornecer orientações para a sua aplicação nas situações mais
frequentes” (124). Da nossa parte, não só não pretendemos ser exaustivos no tra-
tamento deste tema, como procuraremos não reproduzir a Comunicação da
Comissão, um instrumento essencial e de leitura fácil.

Começamos por notar que não estamos certos de que a explicação tradicional
dada pelo Tribunal para a razão de ser do critério da afectação do comércio
entre Estados-Membros faça ainda sentido. De facto, no caso Consten e Grun-
dig, o TJCE mostrou entender o conceito da afectação como um requisito neces-
sário à intervenção das normas comunitárias, no sentido em que as normas de
concorrência teriam como objectivo a remoção de obstáculos à realização do
mercado único. Ora, será de esperar que, à medida que o mercado único é
alcançado (e, em teoria, já o terá sido), aquele deixe de ser o objectivo primor-
dial das normas comunitárias da concorrência, passando estas a visar simplesmente
os mesmos objectivos que as regras nacionais da concorrência (125). Se é certo
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(123) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114. As orientações traçadas por esta Comu-
nicação já começaram a ser citadas e seguidas pelas ANCs — ver, designadamente: Decisão do
Conselho da Concorrência francês de 24 de Fevereiro de 2005 (05-D-07), “relative a des pra-
tiques mises en oeuvre sur les marches des armes et des munitions civiles”, paras. 31 e 32.

(124) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 3.
(125) Inclinando-se, aparentemente, no mesmo sentido: LEITÃO, Luís Manuel Teles de Mene-

zes, As condições de aplicação do art. 86.º do Tratado de Roma, Lisboa, 1986, Relatório de
Mestrado na FDUL [adiante ‘LEITÃO 1986’], p. 42: “Pensamos, aliás, que com o avançar da
integração económica europeia esta condição de aplicabilidade perde muito sentido”.
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que diversas práticas continuam actualmente a erigir barreiras artificiais às tro-
cas entre os Estados-Membros e que a Comissão continua a procurar eliminar
estas barreiras (pense-se no caso Adalat (126)), também não será difícil aceitar que
as normas comunitárias da concorrência são chamadas a intervir relativamente
a práticas que não constituem, em si mesmas, um entrave às trocas entre os
Estados-Membros, embora as afectem (como veremos, o conceito da afectação
é neutro em termos de valoração). A questão não é nova, tendo já em 1975 sido
identificada pelo A.G. Trabucchi, que sugeriu que este critério passaria even-
tualmente a repousar “na necessidade de manter sãs as condições de concorrência
ao nível do mercado comum” (127). Actualmente, o art. 3.º(3) do R. 1/2003 (sem
esquecer o Considerando 9) até parece partir do princípio que as normas comu-
nitárias e nacionais da concorrência prosseguem os mesmos objectivos. Sendo,
contudo, uma matéria de interesse mais académico e de jure condendo que prá-
tico, ficar-nos-emos por este breve comentário (128).

A aplicação do critério da afectação implica três passos lógicos:

1.º deve estar em causa uma actividade económica (2.6.2);
2.º o acordo ou prática deve ser susceptível de afectar o comércio entre

Estados-Membros (2.6.3); e
3.º esta afectação deve ser “sensível” (2.6.4).

2.6.2. Actividade económica

Quanto ao primeiro passo, é um requisito básico da aplicabilidade de quais-
quer normas da concorrência, concretizando-se assim o conceito de “comércio”
presente nos arts. 81.º e 82.º T.CE. Nas palavras de Mário Tenreiro, “qualquer
tipo de bem económico, bens materiais, bens imateriais e serviços, é passível de
ser «comercializado»” (129). Como exemplo da abrangência do conceito, refira-
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(126) Decisão da Comissão de 10 de Janeiro de 1996, Adalat (96/478/CE), J.O. (1996)
L 201/1; Acórdão do TPI de 16 de Outubro de 2000, Bayer AG (Caso T-41/96), C.J. (2000)
II-3383; Acórdão do TJCE de 6 de Janeiro de 2004, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure
eV (Casos apensos C-2/01 P e C-3/01), C.J. (2004) I-23.

(127) Opinião do A.G. Trabucchi proferida a 22 de Outubro de 1975, no Caso Papiers
Peints (74/74), C.J. (1975) 1491. Consultar ainda: TENREIRO 1989, supra nota 3, pp. 233-234; ALVES
1990, supra nota 115, p. 153.

(128) Para uma discussão mais aprofundada da questão (e uma opinião favorável à manu-
tenção do critério tradicional), cfr. BURNLEY 2002, supra nota 121, pp. 221-226.

(129) TENREIRO 1989, supra nota 3, p. 231. Simões Patrício realçava a inclusão no conceito
de “comércio” dos “fluxos monetários, mesmo de simples moeda escritural, implicados nas ope-
rações bancárias” (PATRÍCIO, José Simões, Comentário ao Acórdão Van Eycke, de 21-9-88, sobre
a concorrência interbancária, Revista da Banca, n.º 9, Janeiro-Março 1989, pp. 77-99 [adiante
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se que o TJCE já considerou que a prestação de serviços públicos se podem inse-
rir na noção de comércio do Tratado (130).

Esta é, sem dúvida, a questão que menos dúvidas suscitará ou, pelo menos,
cuja invocação será mais invulgar, atenta a amplíssima interpretação realizada pelo
Tribunal. Não nos debruçaremos, portanto, nas suas profundezas (131).

2.6.3. Susceptibilidade de afectação do comércio entre Estados-Mem-
bros

O critério central foi descrito nos seguintes termos pelo Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias nos casos Société Technique Minière (também
conhecido por LTM c. MBU) e Consten e Grundig, e repetido “ad nauseam”
(citando Gorjão-Henriques (132)) desde então:

“… deve ser possível determinar com um grau suficiente de probabi-
lidade, baseando-se num conjunto de elementos de direito e de facto, se [a
prática em questão] pode vir a exercer uma influência directa ou indirecta,
actual ou potencial, nas correntes de trocas entre os Estados-Membros, de
uma forma susceptível de prejudicar a realização dos objectivos de um
mercado único entre os Estados-Membros.” (133)
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‘PATRÍCIO 1989’], p. 91); no mesmo sentido, cfr: MALAQUIAS, Pedro Ferreira, As regras comuni-
tárias de concorrência e a actividade bancária, Revista da Banca, n.º 6, Abril-Junho 1988,
pp. 75-146 [adiante ‘MALAQUIAS 1988’], p. 102.

(130) Cfr. Acórdão do TJCE de 30 de Abril de 1974, Giuseppe Sacchi (155/73), C.J. (1974)
409. Ver ainda: Decisão da Comissão de 30 de Abril de 1991, Scottish Nuclear (91/329/CEE),
J.O. (1991) L 178/31 [adiante ‘Decisão Scottish Nuclear’]; WHISH 2003, supra nota 10, pp. 142-143.

(131) Para concretizações e discussão do conceito de “comércio” nos arts. 81.º e 82.º T.CE,
cfr.: Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, paras. 19 e 20, e Acórdãos comunitários cita-
dos nas notas de rodapé 11 e 12; TENREIRO 1989, supra nota 3, pp. 230-231; BURNLEY 2002, supra
nota 121, pp. 217-218.

(132) GORJÃO-HENRIQUES 2005, supra nota 12, p. 497, nota de rodapé 1. No mesmo sen-
tido, BURNLEY 2002, supra nota 121, nota de rodapé 20, e WHISH 2003, supra nota 10, p. 138.

(133) Acórdão do TJCE de 30 de Junho de 1966, LTM c. MBU (56/65), C.J. (1966) 235; Ac.
Consten e Grundig, supra nota 121; Acórdão do TJCE de 9 de Julho de 1969, Völk c. Vervaecke
(5/69), C.J. (1969) 295 [adiante ‘Ac. Völk’]; Acórdão do TJCE de 12 de Dezembro de 1967,
Brasserie de Haecht (23/67), C.J. (1967) 525 [adiante ‘Ac. Brasserie de Haecht’]; Acórdão do TJCE
de 6 de Maio de 1971, Cadillon / Höss (1/71), C.J. (1971) 351; Acórdão do TJCE de 10 de Julho
de 1980, Lancôme (99/79), C.J. (1980) 2511, para. 23; Acórdão do TJCE de 29 de Outubro de 1980,
Van Landewyck (209/78 etc.), C.J. (1980) 3125, para. 170; Acórdão do TJCE de 11 de Julho
de 1985, Remia (42/84), C.J. (1985) 2545 [adiante ‘Ac. Remia’], para. 22; Acórdão do TJCE
de 31 de Março de 1993, Ahlström (C-88/85 etc.), C.J. (1993) I-1307, para. 143; Acórdão do
TPI de 6 de Abril de 1995, Boël (T-142/89), C.J. (1995) II-867 [adiante ‘Ac. Boël’], para. 100;
Acórdão do TJCE de 17 de Julho de 1997 Ferriere Nord (C-219/95 P), C.J. (1997) I-4411 [adiante



309

Precisando, a condição é preenchida se “a conduta em questão alterar o nor-
mal fluxo ou padrão de trocas, ou fizer com que as trocas se desenvolvam de
modo diferente daquele que se verificaria na [sua] ausência” (134).

O critério é aplicável tanto ao art. 81.º como ao art. 82.º (135). Não obstante,
alguma jurisprudência tem sugerido a aplicação dum critério adicional e específico
aos abusos de posição dominante (“tomar em consideração as consequências que
daí resultam para a estrutura da concorrência efectiva no mercado comum”) (136),
embora não pareça acrescentar forçosamente nada às ponderações possíveis nos
termos do critério base.

Deve sublinhar-se o carácter neutro do critério. Esta questão foi bastante
discutida ao longo dos anos. Na sua origem esteve, como explica Mário Ten-
reiro, um “problema linguístico: enquanto que na versão francesa o verbo afec-
tar não se encontrava imbuído de qualquer conotação negativa, os termos
empregues nas versões italiana, alemã e holandesa possuem, pelo contrário,
um sentido claramente pejorativo” (137). Para os autores que defendiam o valor
pejorativo da expressão “afectar”, seria necessária uma valoração do efeito da prá-
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‘Ac. Ferriere Nord’], para. 20; Acórdão do TPI de 12 de Julho de 2001, Tate & Lyle (T-202/98
etc.), C.J. (2001) II-2035 [adiante ‘Ac. Tate & Lyle’], para. 78; Acórdão do TPI de 28 de Feve-
reiro de 2002, Atlantic Container Line (T-395/94), C.J. (2002) II-875 [adiante ‘Ac. Atlantic Con-
tainer Line’], para. 79; Acórdão do TJCE de 29 de Abril de 2004, British Sugar (C-359/01 P), C.J.
Ainda não publicado, para. 27. Ver ainda Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 23.

(134) BURNLEY 2002, supra nota 121, p. 218 (nossa tradução); Acórdão do TJCE de 9
de Novembro de 1983, Michelin (C-322/81), C.J. (1983) 3461 [adiante ‘Ac. Michelin’], para.
103; Acórdão do TJCE de 15 de Maio de 1975, Frubo (71/74), C.J. (1975) 563, para. 38.

(135) Sublinhando isto mesmo: Acórdão do TJCE de 15 de Dezembro de 1994, Gøttrup-Klim
(C-250/92), C.J. (1994) I-5641 [adiante ‘Ac. Gøttrup-Klim’], para. 54.

(136) Acórdão do TJCE de 25 de Outubro de 1979, Greenwich Film (22/79), C.J. (1979) 3275
[adiante ‘Ac. Greenwich Film’], para. 11; Acórdão do TJCE de 2 de Março de 1983, GVL (7/82),
C.J. (1983) 483, para. 37; Acórdão do TJCE de 4 de Maio de 1988, Bodson (30/87), C.J. (1988)
2479; Acórdão do TPI de 8 de Outubro de 1996, Compagnie Maritime Belge (T-24/93 etc.), C.J.
(1996) II-1201 [adiante ‘Ac. Compagnie Maritime Belge’], para. 203. Esta formulação dum
suposto critério alternativo poderá ter a sua origem na seguinte afirmação no caso United Brands:
“Lorsque le détenteur d'une position dominante établi dans le marché commun tend à éliminer un
concurrent également établi sur ce marché, il est indifférent de savoir si ce comportement concerne
les échanges entre Etats membres, dès qu'il est constant que cette élimination aura des répercussions
sur la structure de la concurrence dans le marché commun” — Acórdão do TJCE de 14
de Fevereiro de 1978, United Brands (27/76), C.J. (1978) 207, para. 201. Gorjão-Henriques des-
cobre a raiz deste critério no Ac. Continental Can, supra nota 32 (cfr. GORJÃO-HENRIQUES 2005,
supra nota 12, p. 529). Note-se, porém, que “a distortion of competition structures is not in
itself sufficient to fulfil the interstate trade criterion” (BURNLEY 2002, supra nota 121, p. 221), como
resultou claramente da pronúncia do Tribunal no Ac. Hugin, supra nota 121.

(137) TENREIRO 1989, supra nota 3, p. 235.
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tica como ponto prévio à determinação da aplicabilidade do Direito Comunitá-
rio, o que seria também, de algum modo, uma maneira de introduzir uma “rule
of reason” (ponderação semelhante ao n.º 3 do art. 81.º) ao nível do art. 82.º No
entanto, a jurisprudência (138) e a doutrina (139) parecem ter consagrado clara-
mente a neutralidade do critério (140). Ou seja, o Direito Comunitário da Con-
corrência será aplicável sempre que haja afectação do comércio entre Estados-
-Membros, mesmo que este efeito seja positivo ou benéfico (141).

É indiferente que o efeito seja “actual ou potencial”. Segundo a Comissão,
“por efeitos potenciais entendem-se os efeitos susceptíveis de se produzirem no
futuro com um grau suficiente de probabilidade” (142), sendo certo que a suficiência
da probabilidade tem sido apreciada em termos permissivos pelo Tribunal.

No caso Miller, o Tribunal chegou ao ponto de afirmar que, mesmo que se
provasse a não afectação presente do comércio entre Estados-Membros, não
decorreria daí necessariamente o afastamento da aplicabilidade do Direito Comu-
nitário da Concorrência, “porque essa situação poderá variar de ano para
ano” (143). O Tribunal concluiu, assim (tendo a jurisprudência repetido este
princípio daí em diante), que o critério da afectação não exige a prova de afec-
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(138) No Ac. Consten e Grundig, supra nota 121, o TJCE declarou: “the fact that an agree-
ment encourages an increase, even a large one, in the volume of trade between States is not suf-
ficient to exclude the possibility that the agreement may ‘affect’ such trade in the abovemen-
tioned manner”. Ver ainda: Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Trefileurope (T-141/89), C.J.
(1995) II-791 [adiante ‘Ac. Trefileurope’], para. 57.

(139) BURNLEY 2002, supra nota 121, pp. 218 e 221; WHISH 2003, supra nota 10, p. 138;
MOTA, António José P. Cardoso, O know-how e o Direito Comunitário da Concorrência, Ciên-
cia Técnica e Fiscal, N.os 289/291 (Janeiro-Março de 1983), Lisboa, 1984 [adiante ‘MOTA 1983’],
pp. 86-87; LEITÃO 1986, supra nota 125, pp. 39-42 e 46; JORGE, Isabel Silva, Direito e política
de concorrência comunitária, Lisboa, 1986, Relatório de Mestrado na FDUL [adiante ‘JORGE
1986’], p. 15; MOREIRA 1988, supra nota 97, p. 6; ALVES 1990, supra nota 115, pp. 151-154; CAM-
POS, João Mota de, Direito Comunitário, Vol. III, Fundação Calouste-Gulbenkian, 1991 [adiante
‘MOTA DE CAMPOS 1991’], p. 432; SANTOS, GONÇALVES & MARQUES 1998, supra nota 115, p. 367;
MORAIS 1999, supra nota 121, p. 93; PALMA 2001, supra nota 120, p. 332 e p. 340 (esta autora
reconhece a solução consagrada, embora defenda ainda solução diversa); LOBO 2001, supra
nota 120, pp. 307-308; GORJÃO-HENRIQUES 2005, supra nota 12, p. 495, nota 3.

(140) Note-se que, sem que tenhamos compreendido o motivo, parece verificar-se na dou-
trina a utilização da expressão “neutralidade”, neste contexto, com sentidos diversos.

(141) Esta é a solução que, de resto, mais facilmente se concilia com o princípio de que,
quando se trate de um acordo que tenha por “objecto” a restrição da concorrência (e não por
mero efeito), não é exigível à Comissão a demonstração do efectivo impacto sobre o mercado ou
que o acordo tenha sido implementado — cfr. WHISH 2003, supra nota 10, pp. 110-115.

(142) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 41.
(143) Acórdão do TJCE de 1 de Fevereiro de 1978, Miller (19/77), C.J. (1978) 131 [adiante

‘Ac. Miller’], para. 15.
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tação efectiva do comércio, que seria difícil na maioria dos casos, mas apenas
a prova da possibilidade de se verificar esse efeito (144).

O TPI desenvolveu esta jurisprudência afirmando: “Uma vez que basta um
efeito potencial, a evolução futura das trocas pode ser tomada em consideração
para apreciar o efeito do acordo sobre o comércio entre Estados-membros,
quer este tenha sido previsível ou não” (145). Este argumento poderá ser utili-
zado para justificar, designadamente, a aplicação das normas comunitárias a
mercados nacionais relativamente aos quais se prevê a entrada de operadores
estrangeiros a curto ou médio prazo (nos casos de mercados recentemente libe-
ralizados, por exemplo (146).

O argumento funciona tanto para o lado da oferta como da procura. No caso
Hoefner e Elser, o TJCE considerou preenchido o critério da afectação com
base na mera potencialidade de um centro de emprego público que oferecia os
seus serviços de “head-hunting” a empresas privadas vir a recrutar executivos
de outros Estados-Membros (147).

Esclareça-se ainda que a prova da potencialidade de afectação das trocas entre
os Estados-Membros é exigida não apenas para a “afectação” em si mesma,
como também para a “sensibilidade” dessa afectação (que discutiremos mais
abaixo) (148).
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(144) Ac. Miller, supra nota 143, para. 14; Acórdão do TJCE de 25 de Outubro de 1983, AEG
(107/82), C.J. (1983) 3151 [adiante ‘Ac. AEG’], para. 60; Acórdão do TPI de 21 de Fevereiro de
1995, SPO (T-29/92), C.J. (1995) II-289 [adiante ‘Ac. SPO’], para. 235; Ac. Michelin, supra
nota 134, para. 104; Acórdão do TJCE de 23 de Abril de 1991, Hoefner e Elser (C-41/90), C.J.
(1991) I-1979 [adiante ‘Ac. Hoefner e Elser’], para. 32; Acórdão do TPI de 1 de Abril de 1993,
BPB Industries e British Gypsum (T-65/89), C.J. (1995) II-389 [adiante ‘Ac. BPB Industries’], para.
134; Acórdão do TJCE de 6 de Abril de 1995, RTE e ITP (C-241/91 P, etc.), C.J. (1995) I-743
[adiante ‘Ac. RTE e ITP’], para. 69; Acórdão do TPI de 28 de Fevereiro de 2002, Compagnie Géné-
rale Maritime (T-86/95), C.J. (2002) II-1011 [adiante ‘Ac. Compagnie Générale Maritime’], para.
145; Ac. Compagnie Maritime Belge, supra nota 136, para. 201; Ac. Tate & Lyle, supra nota 133,
para. 78; Acórdão do TPI de 15 de Março de 2000, Cimenteries CBR (T-25/95 etc.), C.J. (2000)
II-491 [adiante ‘Ac. Cimenteries CBR’], para. 25 do Sumário; Comunicação 2004/C 101/07, supra
nota 114, para. 40.

(145) Ac. SPO, supra nota 144, para. 235.
(146) Nesta linha, veja-se a Decisão Scottish Nuclear, supra nota 130, paras. 30 e 31.
(147) Ac. Hoefner e Elser, supra nota 144, para. 33.
(148) Ac. Michelin, supra nota 134, para. 104; Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995,

Ferriere Nord (T-143/89), C.J. (1995) II-917, para. 32. O TPI proferiu outros cinco Acórdãos na
mesma data, declarando o mesmo princípio: Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Cockerill Sam-
bre (T-144/89), C.J. (1995) II-947, para. 68; Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Société
métallurgique de Normandie (T-147/89), C.J. (1995) II-1057, paras. 83-84; Acórdão do TPI de 6
de Abril de 1995, Trefilunion (T-148/89), C.J. (1995) II-1063, paras. 102-103; Acórdão do TPI de
6 de Abril de 1995, Société des treillis et panneaux soudés (T-151/89), C.J. (1995) II-1191,
paras. 83-84; Ac. RTE e ITP, supra nota 144, paras. 69-70. Ver ainda Ac. Compagnie Générale
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É verdade que, em princípio, “efeitos hipotéticos e especulativos não bastam
para estabelecer a aplicabilidade do direito comunitário” (149), mas este limite
deve ser entendido como obstáculo apenas aos casos extremos, designadamente
naqueles em que o efeito é demasiado indirecto para relevar (150). Na prática, a
dificuldade da prova da possibilidade de alteração das trocas leva a que a avaliação
da afectação potencial se faça frequentemente num plano teórico e abstracto (151).

Um dos erros mais frequentes na aplicação do critério da afectação do
comércio entre Estados-Membros deriva da crença de que uma prática restrita às
fronteiras nacionais não pode preencher aquele critério. Por isso mesmo, nunca
será demais repetir: pode haver afectação ainda que o mercado geográfico rele-
vante seja meramente nacional (152), ou até sub-nacional (153).

Aquela crença é tanto mais errónea quando se constata que um dos princí-
pios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça nesta matéria, não obstante a surpresa
e críticas que tem suscitado junto de alguma doutrina (por tornar o critério
extremamente abrangente, se bem que mais fácil de aplicar), é o princípio afir-
mado no caso Vereeniging van Cementhandelaren:

“Une entente qui s'étend à l'ensemble du territoire d'un Etat membre
a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de
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Maritime, supra nota 144, para. 145; Ac. Atlantic Container Line, supra nota 133, paras. 79 e 90;
Acórdão do TPI de 8 de Julho de 2004, Dalmine (T-50/00), C.J. Ainda não publicado,
paras. 156-157; Acórdão do TPI de 8 de Julho de 2004, JFE Engineering (T-67/00 etc.), C.J. Ainda
não publicado, para. 392. Note-se que alguns Acórdãos sugerem uma interpretação diferente,
mas não parecem obstar a que se considere este princípio jurisprudência assente — cfr. Acórdão
do TPI de 17 de Dezembro de 1991, Hercules Chemicals (T-7/89), C.J. (1991) II-1711, para. 279;
Ac. Tate & Lyle, supra nota 133, paras. 83-84.

(149) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 42.
(150) Veja-se, como exemplo, a análise do Tribunal no Ac. Hugin, supra nota 121. Cfr. TEN-

REIRO 1989, supra nota 3, p. 239.
(151) RUIZ 1989, supra nota 97, pp. 325 e 358.
(152) Ac. Michelin, supra nota 134, para. 103; Acórdão de 11 de Julho de 1989, Belasco

(246/86), C.J. (1989) 2117 [adiante ‘Ac. Belasco’], para. 33; Acórdão do TPI de 9 de Julho de 1992,
Publishers Association (T-66/89), C.J. (1992) II-1995, para. 57; Ac. Tate & Lyle, supra nota 133,
para. 79; BURNLEY 2002, supra nota 121, p. 219, e Acórdãos citados na nota 32; BRAAKMAN
& SCHRÖTER 1997, supra nota 76, para. 39; RUIZ 1982, supra nota 122, p. 116; MOTA 1983,
supra nota 139, pp. 87-88; MOREIRA 1988, supra nota 97, p. 6; MALAQUIAS 1988, supra nota 129,
pp. 101-104; MOTA DE CAMPOS 1991, supra nota 139, pp. 433-434; VAZ 1998, supra nota 14,
p. 278; MORAIS 1999, supra nota 121, pp. 94-95; LOBO 2001, supra nota 120, p. 308; PALMA 2001,
supra nota 120, pp. 321-322; GORJÃO-HENRIQUES 2005, supra nota 12, p. 498; Conselho da Con-
corrência, Relatório de Actividade de 1986, p. 26.

(153) Acórdão do TJCE de de 3 de Dezembro de 1987, BNIC (136/86), C.J. (1987) 4789
[adiante ‘Ac. BNIC’], paras. 17-18.
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caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue
par le traité et assurant une protection à la production nationale.” (154)

Ou seja, sempre que um acordo restritivo da concorrência diga respeito
à totalidade do território dum Estado-Membro, deve presumir-se a afectação
do comércio entre os Estados-Membros. Segundo Burnley, trata-se duma
“almost irrebutable presumption” (155). Já Whish opta por descrevê-la sim-
plesmente como uma “strong presumption”, e vislumbra nos casos Carlo
Bagnasco (156) e Dutch Banks (157) uma certa retracção desta linha interpre-
tativa (158).

Este princípio já foi desenvolvido pelo Tribunal, que aplicou o mesmo
raciocínio (foreclosure) ao efeito cumulativo de um conjunto de acordos de
exclusividade relativos à totalidade do território de um Estado-Membro e abar-
cando mais de 30% do mercado relevante (159).

São várias as situações em que a influência sobre as trocas entre Estados-
-Membros poderá ser nítida. Pensamos, designadamente, nos acordos: que impe-
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(154) Acórdão do TJCE de 17 de Outubro de 1972, Vereeniging van Cementhandelaren
(8/72), C.J. (1972) 977, para. 29. Esta orientação jurisprudencial foi confirmada em diversos
casos posteriores: Acórdão do TJCE de 26 de Novembro de 1975, Papiers Peints (73/74), C.J.
(1975) 1491; Acórdão do TJCE de 16 de Junho de 1981, Salonia (126/80), C.J. (1981) 1563, paras.
13 a 17; Ac. Remia, supra nota 133, paras. 22 e 23; Ac. SPO, supra nota 144, para. 229; Acór-
dão do TJCE de 24 de Outubro de 1995, Bundeskartellamt v. Volkswagen (C-266/93), C.J. (1995)
I-3477, para. 26; Acórdão do TPI de 22 de Outubro de 1997, SCK e FNK (T-213/95 etc.), C.J.
(1997) II-1739, para. 179; Acórdão do TJCE de 19 de Fevereiro de 2002, Wouters (C-309/99), C.J.
(2002) I-1577, para. 95; Acórdão do TJCE de 18 de Junho de 1998, Comissão/Itália (C-35/96),
C.J. (1998) I-3851, paras. 45-49; Acórdão de 6 de Julho de 2000, Volkswagen (T-62/98), C.J. (2000)
II-2707 [adiante ‘Ac. Volkswagen’], para. 179.

(155) BURNLEY 2002, supra nota 121, p. 219.
(156) Acórdão do TJCE de 21 de Janeiro de 1999, Carlo Bagnasco (C-215/96 etc.), C.J.

(1999) I-135.
(157) Decisão da Comissão de 8 de Setembro de 1999 (1999/687/CE), Nederlandse Vereniging

van Banken (IV/34.888 etc.), J.O. L 271/28, de 21-10-1999.
(158) WHISH 2003, supra nota 10, pp. 140-141. Com a devida vénia, não nos parece que

no Acórdão Carlo Bagnasco o Tribunal se tenha afastado da sua linha jurisprudencial anterior (e
posterior), tendo em conta que as circunstâncias específicas do caso pareciam justificar essa con-
clusão. Aliás, é claro da letra do próprio Acórdão que o Tribunal afastou a aplicabilidade do Direito
Comunitário da Concorrência ao acordo bancário em causa, não pela falta de preenchimento do
requisito da afectação (2.º requisito na presente exposição), mas sim pelo carácter “não sensível”
da afectação (3.º requisito). A mesma explicação, segundo nos parece, se poderá aplicar à Deci-
são da Comissão no caso dos bancos holandeses (ver nomeadamente o seu para. 61).

(159) Acórdão do TPI de 8 de Junho de 1995, Langnese-Iglo (T-7/93), C.J. (1995) II-1533
[adiante ‘Ac. Langnese-Iglo’], para. 120.
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çam importações ou exportações (160), que partilhem mercados nacionais (161),
que proíbam a deslocação duma empresa para outro Estado-Membro (162), que
tenham como objectivo a protecção comum contra concorrentes estrangeiros (163),
ou cujas partes se situam em diferentes Estados-Membros (164).

Mas há ainda inúmeras situações em que a afectação, eventualmente menos
óbvia, tem sido declarada pelos Tribunais comunitários, tais como:

— prática de descontos discriminatórios consoante os produtos adquiridos
se destinem ao mercado nacional ou a exportação (165);

— prática de preços que altera a facilidade de acesso ao mercado nacional
por concorrentes estrangeiros (166);

— acordos restritivos com efeito indirecto sobre actividades económicas
transfronteiriças que dependem ou integram os produtos ou serviços
em causa — ex: limitação da oferta de um produto destinado a consumo
interno, mas que constitui a matéria-prima de outro produto comercia-
lizado na Comunidade (167);
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(160) Exemplo: Acórdão do TJCE de 25 de Novembro de 1971, Béguelin (22/71), C.J.
(1971) 949 [adiante ‘Ac. Béguelin’]; Ac. Miller, supra nota 143, para. 7; Acórdão do TJCE de 31
de Março de 1993, Ahlström (C-89/85 etc.), C.J. (1993) I-1307, para. 176.

(161) Exemplo: Acórdão do TPI de 8 de Julho de 2004, Dalmine (T-50/00), C.J. (2004)
Ainda não publicado, para. 157.

(162) Exemplo: Acórdão do TJCE de 28 de Janeiro de 1986, Pronuptia (161/84), C.J. (1986)
353, para. 26; Acórdão do TJCE de 25 de Outubro de 2001, Ambulanz Glöckner (C-475/99),
C.J. (2001) I-8089 [adiante ‘Ac. Ambulanz Glöckner’], para. 49.

(163) Exemplo: Ac. Belasco, supra nota 152, paras. 33-38; Ac. Tate & Lyle, supra nota 133,
para. 79.

(164) Exemplo: Acórdão do TJCE de 14 de Dezembro de 1983, Société de vente de ciments
(319/82), C.J. (1983) 4173, para. 9.

(165) Ac. Michelin, supra nota 134; Decisão da Comissão de 15 de Maio de 1991
(91/335/CEE), Gosme/Martell (IV/32.186), J.O. L 185/23, de 11-07-1991, para. 37; Comunicação
2004/C 101/07, supra nota 114, para. 37.

(166) Acórdão do TJCE de 27 de Janeiro de 1987, Verband der Sachversicherer (45/85), C.J.
(1987) 405 [adiante ‘Ac. Verband der Sachversicherer’], paras. 47-50.

(167) Ac. BNIC, supra nota 153, paras. 17-18; Acórdão do TJCE de 31 de Março de 1993,
Ahlström (C-89/95 etc.), C.J. (1993) I-1307, para. 142; Ac. Compagnie Maritime Belge, supra
nota 136, para. 202; Ac. Compagnie Générale Maritime, supra nota 144, para. 148; Comunica-
ção 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 38; Acórdão do TJCE de 10 de Dezembro de 1985, Stich-
ting Sigarettenindustrie (240/82 etc.), C.J. (1985) 3831 [adiante ‘Ac. Stichting Sigarettenindustrie’],
para. 49; Acórdão do TJCE de 10 de Dezembro de 1985, NSO (260/82), C.J. (1985) 3801, para.
53. Comentando o Acórdão no caso BNIC, Mário Tenreiro notou: “o Tribunal utilizou uma
interpretação extensiva da noção de «afectar o comércio» ainda de modo mais lato que a Comis-
são, pois que, contrariamente a esta, não deu importância, no caso de acordos sobre preços de
um produto semiacabado, ao facto deste ter uma influência considerável ou negligenciável sobre
o valor do produto acabado” (TENREIRO 1989, supra nota 3, p. 232, nota 11).



315

— limitação da validade da garantia de determinado produto ao território
nacional (efeito desencorajador das importações paralelas) (168);

— acordos entre empresas do mesmo Estado-Membro relativos a direitos
de propriedade intelectual protegidos em diversos E.M.s (169);

— acordos de troca de informações sensíveis entre empresas do mesmo
E.M., quando estas vendem essencialmente produtos importados (a coor-
denação terá um impacto necessário sobre o nível de importações) (170);
etc.

Nas palavras do TJCE, “a afectação das trocas intracomunitárias resulta
em geral da reunião de diversos factores que, isoladamente considerados, não
seriam necessariamente determinantes” (171).

A afectação poderá verificar-se sobre produtos ou serviços de mercado
diverso, que não estejam em concorrência com os produtos ou serviços relati-
vamente aos quais se verificou a prática ou acordo restritivo (172).

Haverá afectação do comércio entre Estados-Membros ainda que as trocas
entre E.M.s em causa se realizem no seio de uma mesma empresa (grupo eco-
nómico) (173). E porque se trata de um conceito objectivo, a defesa de impo-
sição estatal ou, em geral, a justificação da afectação por factores externos à actua-
ção da empresa, não releva (174).

É irrelevante que os serviços em causa constituam actividades de exporta-
ção para o exterior da Comunidade, podendo haver afectação na medida em
que a definição do mercado abranja empresas estabelecidas na Comunidade,
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(168) Acórdão do TJCE de 21 de Fevereiro de 1984, Hasselblad (86/82), C.J. (1984) 883,
paras. 32-34; Acórdão do TJCE de 10 de Dezembro de 1985, ETA Fabrique d’Ébauches (31/85),
C.J. (1985) 3933, paras. 14-15; Decisão da Comissão 78/922/CEE, de 23 de Outubro de 1978,
Zanussi (IV/1576), J.O. L 322/36, 16-11-1978, paras. 10-11; Comunicação 2004/C 101/07, supra
nota 114, para. 39.

(169) Acórdão do TJCE de 27 de Setembro de 1988, Bayer/Süllhöfer (65/86), C.J. (1988)
5249, para. 20.

(170) Acórdão do TPI de 27 de Outubro de 1994, Deere (T-35/92), C.J. (1994) II-957,
para. 101.

(171) Ac. Gøttrup-Klim, supra nota 135, para. 54.
(172) No caso Salonia, o Tribunal considerou que um acordo relativo a imprensa nacional

poderia afectar a importação de imprensa estrangeira (embora os mercados fossem autónomos), na
medida em que se repercutia sobre os canais de distribuição partilhados — cfr. Acórdão do TJCE
de 16 de Junho de 1981, Salonia (126/80), C.J. (1981) 1563, paras. 13 a 17.

(173) Ac. Stichting Sigarettenindustrie, supra nota 167, para. 49; Acórdão do TJCE de 10
de Dezembro de 1985, NSO (260/82), C.J. (1985) 3801, para. 53; Ac. Langnese-Iglo, supra
nota 159, para. 122.

(174) Ac. Verband der Sachversicherer, supra nota 166, para. 48; TENREIRO 1989, supra
nota 3, pp. 239-240.
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designadamente se a prática visar a eliminação de um concorrente (175). Na
perspectiva oposta, poderá também ser irrelevante que os produtos sejam impor-
tados de países terceiros (176).

Com relevância para o plano do controlo das decisões das ANCs, será de
notar que o TPI foi levado a clarificar que, quando um conjunto de práticas
afectam do mesmo modo e razões o comércio entre Estados-Membros, não é
necessário que a autoridade administrativa justifique o preenchimento do crité-
rio para cada prática individualmente (177).

Outro princípio traçado pelos Tribunais comunitários (sem prejuízo da sua
controvérsia) e que implicou o substancial alargamento do campo de aplicação
do Direito Comunitário da Concorrência é aquele segundo o qual cláusulas res-
tritivas da concorrência que não afectem o comércio entre os Estados-Membros
podem infringir o art. 81.º, desde que aquela afectação resulte do acordo em que
elas se inserem, considerado na sua globalidade (178).

A isto acresce que, nos casos de acordos entre uma multiplicidade de empre-
sas, todos os participantes estarão sujeitos ao regime comunitário, mesmo que a
actividade de uma dessas empresas não pudesse afectar o comércio entre Esta-
dos-Membros (por ser muito reduzida, por exemplo) (179).
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(175) Ac. Commercial Solvents, supra nota 121, para. 33; Ac. Greenwich Film, supra nota
136, para. 11; Acórdão do TJCE de 28 de Abril de 1998, Javico (C-306/96), C.J. (1998) I-1983
[adiante ‘Ac. Javico’], paras. 19, 28 e 33; Ac. Compagnie Maritime Belge, supra nota 136, para.
205; WHISH 2003, supra nota 10, p. 139; BRAAKMAN & SCHRÖTER 1997, supra nota 76, para. 40;
JORGE 1986, supra nota 139, p. 15; PATRÍCIO 1989, supra nota 129, p. 92; SANTANA, Carlos
Alberto Caboz, O abuso da posição dominante no direito da concorrência, Edições Cosmos,
1993, pp. 149-150; MOTA 1983, supra nota 139, p. 88.

(176) Ac. Gøttrup-Klim, supra nota 135, para. 56. Note-se que um Estado-Membro contará
como Estado terceiro se a prática se verificou num período anterior à sua adesão à U.E. — cfr.
Ac. BPB Industries, supra nota 144, para. 137.

(177) Ac. Compagnie Maritime Belge, supra nota 136, para. 204.
(178) Acórdão do TJCE de 25 de Fevereiro de 1986, Windsurfing International (193/83), C.J.

(1986) 611, para. 96; Acórdão do TPI de 14 Maio 1997, VGB (T-77/94), C.J. (1997) II-759
[adiante ‘Ac. VGB’], para. 126; BURNLEY 2002, supra nota 121, p. 219; GORJÃO-HENRIQUES 2005,
supra nota 12, p. 499; PALMA 2001, supra nota 120, p. 322, nota 827.

(179) Acórdão do TPI de 24 de Outubro de 1991, Petrofina (T-2/89), C.J. (1991) II-1087,
paras. 226-227; Acórdão do TPI de 17 de Dezembro de 1991, Enichem Anic (T-6/89), C.J. (1991)
II-1623, paras. 216, 224 e 225; Ac. Ferriere Nord, supra nota 133, paras. 27 e 32; Ac. Boël, supra
nota 133, paras. 88, 99 e 101; Ac. Trefileurope, supra nota 138, para. 122; Acórdão do TPI de
6 de Abril de 1995, Martinelli (T-150/89), C.J. (1995) II-1165, paras. 25 e 27; Acórdão do TPI
de 20 de Março de 2002, KE KELIT (T-17/99), C.J. (2002) II-1647, para. 58. Esta orientação já
fora defendida na Decisão da Comissão de 2 de Agosto de 1989 (89/515/CEE), Welded Steel
Mesh (IV/31.553), J.O. L 260/1, de 06-09-1989.
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2.6.4. Afectação sensível

Resta debruçarmo-nos sobre o último requisito para o preenchimento do
critério da afectação. O esclarecimento deste ponto é de particular importância,
já que o lapso mais frequente na doutrina portuguesa se verifica justamente a este
nível, encontrando-se afirmações questionáveis tais como:

“a quota de mercado detida pelos produtos portugueses no mercado comu-
nitário é extremamente reduzida, razão pela qual dificilmente preencherão
as condições de aplicação [das normas comunitárias da concorrência]” (180);
ou
“atendendo à dimensão das empresas portuguesas, e à sua necessaria-
mente reduzida influência no comércio comunitário, não será muito provável
que elevado número de empresas portuguesas venham a ser autuadas ou
venham a accionar mecanismos visando a aplicação da legislação de defesa
da concorrência comunitária” (181).

Como veremos, e em nosso entender, a origem destes lapsos de interpretação
da jurisprudência e prática comunitárias reside na articulação da definição do mer-
cado relevante com a aplicação deste requisito.

Desde cedo que o Tribunal esclareceu que só haveria efectivamente afec-
tação do comércio entre Estados-Membros se essa afectação fosse “sensível”
— trata-se de uma inferência lógica —, tendo optado por diferentes formulações
deste mesmo princípio, entre as quais destacamos:

“In order to come within the prohibition imposed by Article 85 [actual-
mente art. 81.º], the agreement must affect trade between Member States (…)
to an appreciable extent. In order to establish whether this is the case, these
factors must be considered in the light of the situation which would have
existed but for the agreement in question.” (182) [nosso sublinhado]
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(180) LEITÃO 1986, supra nota 125, pp. 44 e 46.
(181) FERREIRA & SOBRAL 1985, supra nota 99, p. 140.
(182) Ac. Béguelin, supra nota 160, paras. 16-17. Ver ainda, entre outros: Ac. Völk, supra

nota 133, para. 7; Acórdão do TJCE de 18 de Fevereiro de 1971, Sirena (40/70), C.J. (1971) 69,
para. 13; Acórdão do TJCE de 20 de Junho de 1978, Tepea (28/77), C.J. (1978) 1391, para. 47;
Ac. VGB, supra nota 178, para. 133; Ac. Ambulanz Glöckner, supra nota 162, para. 48; Ac.
Javico, supra nota 175, para. 16.
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Note-se que isto é independente da natureza da restrição em causa (assim,
mesmo as restrições mais graves da concorrência podem escapar, por esta via,
às proibições comunitárias) (183).

Não se pense que números reduzidos de trocas entre Estados-Membros
implicam forçosamente o não preenchimento deste requisito. De facto, como
sublinhou o TPI: “quanto mais reduzidas forem as trocas, mais as mesmas são
susceptíveis de ser afectadas pelo acordo” (184).

Uma das orientações essenciais do Tribunal de Justiça quanto a este requi-
sito é a que foi pela primeira vez traçada em Brasserie de Haecht, onde o TJCE
concluiu que a análise da susceptibilidade de um acordo ou prática afectar “sen-
sivelmente” o comércio entre Estados-Membros deve ser ponderada “no seu
contexto económico e jurídico”, atendendo-se às situações em que se poderão
combinar com outros acordos ou práticas idênticos “para terem um efeito cumu-
lativo na concorrência”, sendo que só esta ponderação conjunta permite avaliar
correctamente os efeitos sobre o mercado (185).

Daqui resulta que poderão preencher o critério da afectação, por exemplo,
acordos de distribuição locais (aparentemente inconsequentes em si para o comér-
cio entre E.M.s) se se inserirem num feixe de acordos idênticos (186), e isto
inclui a ponderação de acordos de distribuição idênticos celebrados por outros
produtores que não o visado no processo em curso (já que estes podem impli-
car o mesmo efeito de foreclosure do mercado) (187). Tal conclusão implica a
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(183) Ac. Völk, supra nota 133, para. 7; Acórdão do TJCE de 7 de Junho de 1983, Musique
Diffusion française (100/80, etc.), C.J. (1983) 1825 [adiante ‘Ac. Musique Diffusion française’],
para. 85; Acórdão do TPI de 14 de Julho de 1994, Parker Pen (T-77/92), C.J. (1994) II-549
[adiante ‘Ac. Parker Pen’], para. 39; Ac. Javico, supra nota 175, para. 17.

(184) Ac. SPO, supra nota 144, para. 235.
(185) Ac. Brasserie de Haecht, supra nota 133, pp. 415 e 416 [nossa tradução]; Ac. Bégue-

lin, supra nota 160, paras. 13 e 18; Acórdão do TJCE de 18 de Março de 1970, Bilger (43/69),
C.J. (1970) 127, para. 5; Acórdão do TJCE de 19 de Abril de 1988, Louis Erauw-Jacquery
(27/87), C.J. (1988) 1919, paras. 18 e 20; Acórdão do TJCE de 10 de Julho de 1980, Lancôme
(99/79), C.J. (1980) 2511, paras. 24 e 26; Ac. Delimitis, supra nota 21, paras. 14-16; Acórdão do
TJCE de 15 de Dezembro de 1983, Schöeller (283/82), C.J. (1983) 4219 [adiante ‘Ac. Schöeller’],
paras. 76 e 77; Ac. VGB, supra nota 178, para. 140.

(186) Ac. Béguelin, supra nota 160, para. 13; Ac. Langnese-Iglo, supra nota 159, para. 120;
Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 56; BURNLEY 2002, supra nota 121, p. 219;
JORGE 1986, supra nota 139, p. 14; PALMA 2001, supra nota 120, pp. 323-327. Numa aborda-
gem deste ponto específica para os contratos de franquia (franchising), ver: RIBEIRO, Maria de
Fátima, O contrato de franquia, Almedina, Coimbra, 2001, p. 111.

(187) Acórdão do TJCE de 22 de Outubro de 1986, Metro SB (75/84), C.J. (1986) 3021, paras.
40 e 41; Decisão da Comissão de 13 de Dezembro de 1985 (85/561/CEE), Breeders’ rights;
roses (IV/30.017), J.O. L 369/9, de 31-12-1985, para. 24; Comunicação 2004/C 101/07, supra
nota 114, para. 49. A ponderação destas questões é facilmente esquecida — cfr., por exemplo,
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análise de diversos factores que visam, essencialmente, verificar se os efeitos
cumulativos dos acordos impedem o acesso ao mercado de novos concorrentes,
como explicou o Tribunal no caso Delimitis (188).

Os factores a ponderar na apreciação da “sensibilidade” da afectação depen-
dem do caso. Poderá ser relevante, por exemplo, a legislação nacional que,
conjugada com a prática ou acordo, permita um resultado anti-concorrencial
que não seria possível na sua ausência (189). Possivelmente na senda da juris-
prudência Windsurfing International (já mencionada acima), o Tribunal considerou
que haverá afectação sensível ainda que um dos produtos visados não preencha
esse requisito, mas seja um entre muitos produtos (estes sim, preenchendo o
requisito) sujeitos a acordos semelhantes do mesmo produtor (190).

Ao longo dos anos, a Comissão tem procurado simplificar a aplicação deste
critério aos casos de fronteira, estabelecendo presunções de não afectação para acor-
dos cujo impacto é reduzido. A Comunicação 2004/C 101/07 reviu a presunção
negativa e acrescentou uma presunção positiva (presunção de afectação sensível).

Uma das primeiras considerações relevantes resultava já da “Comunica-
ção da Comissão relativa aos acordos de pequena importância que não res-
tringem sensivelmente a concorrência nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do Tra-
tado que institui a Comunidade Europeia (de minimis)” (191), segundo a qual
os acordos entre PMEs (192) “são raramente susceptíveis de afectar o comér-
cio entre Estados-Membros” (193). Não se trata aqui duma presunção, mas
antes duma constatação por via de regra, que não vincula a Comissão, como ela
própria expressamente ressalvou (194).
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SILVA, João Calvão, Estudos jurídicos: pareceres — “Concessão comercial e direito da concor-
rência”, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 179 e 224-226.

(188) Ac. Delimitis, supra nota 21, paras. 16-27. Ver também Ac. Schöeller, supra nota 185,
paras. 78-85.

(189) Ac. Béguelin, supra nota 160, para. 14 (uma das características do contexto económico
e jurídico ponderada neste caso foi a legislação nacional de concorrência desleal).

(190) Acórdão do TJCE de 10 de Julho de 1980, Distillers (30/78), C.J. (1980) 2229, para. 28
(191) Comunicação 2001/C 368/07, J.O. C 368/13, de 22-12-2001 [adiante ‘Comunicação De

Minimis’].
(192) Actualmente definidas pela Comissão como “empresas que empregam menos de 250

pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros ou cujo balanço total
anual não excede 43 milhões de euros” — cfr. art. 2.º(1) do Anexo à Recomendação da Comis-
são de 6 de Maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas, J.O.
L 124/36, de 20-05-2003. A Comunicação 2004/C 101/07 ressalvou expressamente que seria
esta a definição relevante a partir de 01-01-2005 — cfr. nota 38.

(193) Comunicação De Minimis, supra nota 191, para. 3.
(194) Segundo a Comissão, “a razão desta presunção é o facto de as actividades das peque-

nas e médias empresas serem normalmente de natureza local ou, no máximo, regional. Contudo,
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Aproveite-se para chamar a atenção para o facto de a actual Comunicação
De Minimis, para além da constatação agora referida, não tratar da questão da
afectação (sensível) do comércio entre Estados-Membros (195). Dito de outro
modo, a Comunicação De Minimis parte do pressuposto da aplicabilidade do
Direito Comunitário da Concorrência, o que significa que, sempre que uma
autoridade nacional aplique os critérios dessa Comunicação está forçosamente a
aplicar o art. 81.º do T.CE, com as consequências que daí resultam, designada-
mente a possibilidade de cooperação com a Comissão Europeia e de submissão
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as pequenas e médias empresas podem estar sujeitas à aplicação do direito comunitário, em
especial quando desenvolvam actividades económicas transfronteiriças” (Comunicação 2004/C
101/07, supra nota 114, para. 50) — ver, como exemplo: Ac. Ambulanz Glöckner, supra nota 162,
para. 46. Sobre a relação do Direito Comunitário da Concorrência com as PMEs, ver: PALMA 2001,
supra nota 120, pp. 276 e segs.

(195) Isto resulta expressamente do seu para. 3. Ver ainda: Comunicação 2004/C 101/07, supra
nota 114, para. 4; WHISH 2003, supra nota 10, pp. 133 e 143. Tecnicamente, o requisito de sen-
sibilidade do critério da afectação reporta-se à 1.ª parte do art. 81.º(1) T.CE (“susceptíveis de afec-
tar o comércio entre os Estados-Membros”), enquanto que o efeito sensível a que se refere a regra
de minimis se reporta à 2.ª parte dessa norma (“que tenham por objectivo ou efeito impedir, res-
tringir ou falsear a concorrência no mercado comum”). Assim sendo, uma coisa é saber se o acordo
em causa afecta sensivelmente as trocas entre os Estados-Membros (estando sujeito às normas do
Tratado), outra é saber se produz um efeito sensível sobre a concorrência nesse mercado.

Mas a solução comunitária nem sempre foi esta. De facto, nas duas Comunicações De
Minimis que precederam a actual (Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que
não são abrangidos pelo n.º 1 do artigo 85.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia (97/C
372/04), J.O. C 372/13, de 09-12-1997; Comunicação da Comissão, de 3 de Setembro de 1986,
relativa aos acordos de pequena importância que não são abrangidos pelo disposto no n.º 1 do
artigo 85.º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia (86/C 231/02), J.O. C 231/2,
de 12-09-1986), os critérios da Comunicação De Minimis serviam para determinar a sensibili-
dade tanto na afectação das trocas entre E.M.s como no impacto sobre as condições concorren-
ciais. A prática decisória da Comissão nem sempre diferenciava os dois planos (cfr. TENREIRO 1989,
supra nota 3, p. 240). Daí que alguma jurisprudência (e doutrina) se refira aos critérios das
(anteriores) Comunicações De Minimis no contexto da avaliação do carácter sensível da afectação
do comércio entre Estados-Membros (cfr. Ac. Schöeller, supra nota 185, paras. 74 e 75; Ac.
VGB, supra nota 178, para. 139). Nestes casos, as conclusões jurisprudenciais poderão ser trans-
postas, mutatis mutandis, para a Comunicação 2004/C 101/07.

A opção tomada na nova Comunicação De Minimis, conjugada com a Comunicação 2004/C
101/07, tem boas justificações. A afectação do comércio entre Estados-Membros pode ocorrer e
ainda assim estarmos perante acordos celebrados por pequenas empresas, que concorrem com
grandes empresas, e que, de uma perspectiva de política de concorrência, se pretenderá incenti-
var (ou pelo menos não desincentivar) e garantir que o direito nacional não proíbe — pense-se no
caso de mercados locais transfronteiriços. A Comunicação 2004/C 101/07 fornece orientações, mas
mesmo no âmbito destas não afasta a necessidade de uma apreciação casuística. Já a Comunicação
De Minimis, pelo menos no que respeita à actuação da Comissão Europeia, estabelece “safe har-
bours” para os acordos que sejam abrangidos por ela. A menor exigência de quotas de mercado
da Comunicação 2004/C 101/07 mostra a amplitude que se deu ao critério da afectação do comér-
cio entre Estados-Membros.
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de questões prejudiciais ao TJCE, bem como a impossibilidade de o direito
nacional proibir acordos permitidos por essa regra. Daqui decorre a relevância,
nestes casos, de verificar se estão preenchidos os requisitos de aplicação do
Direito Comunitário da Concorrência (não basta dizer que o acordo não é proi-
bido pelo Tratado CE por se encontrar ao abrigo da regra de minimis).

A Comunicação 2004/C 101/07 (na linha do que resultava das Comunica-
ções De Minimis anteriores à actual), fixou um limiar até ao qual, em princípio,
não haverá afectação sensível do comércio entre Estados-Membros. Denominada
a “regra NASC”, trata-se de uma “presunção negativa elidível, aplicável a todos
os acordos na acepção do n.º 1 do artigo 81.º, independentemente da natureza
das restrições incluídas no acordo” (196). A regra NASC propriamente dita
consta do para. 52 (nosso sublinhado):

“A Comissão considera que, em princípio, não são susceptíveis de
afectar sensivelmente o comércio entre os Estados-Membros os acordos
que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições:

“a) A quota de mercado agregada das partes em qualquer mercado rele-
vante na Comunidade afectado pelo acordo não ultrapassa 5%, e

“b) No caso de acordos horizontais, o volume de negócios anual
agregado na Comunidade das empresas em causa em relação
aos produtos objecto do acordo não é superior a 40 milhões de
euros. No caso de acordos respeitantes à compra conjunta de
produtos, o volume de negócios relevante é o correspondente à
compra agregada dos produtos cobertos pelo acordo.

“No caso de acordos verticais, o volume de negócios anual
agregado na Comunidade do fornecedor em relação aos produtos
abrangidos pelo acordo não é superior a 40 milhões de euros.
No caso de acordos de licença, o volume de negócios relevante será
o volume de negócios agregado dos licenciados em relação aos pro-
dutos que incorporam a tecnologia licenciada e o volume de negó-
cios do próprio licenciante em relação a tais produtos. Nos casos
que envolvam acordos concluídos entre um comprador e diversos
fornecedores, o volume de negócios relevante corresponde à com-
pra agregada pelo comprador dos produtos cobertos pelo acordo.

“[Margem de tolerância:] A Comissão aplicará a mesma
presunção se, em dois anos civis sucessivos, o limiar do volume
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(196) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 50 [nosso sublinhado].
21 — F.D.U.L.
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de negócios não for excedido em mais de 10% e o limiar da
quota de mercado não for excedido em mais de 2 pontos per-
centuais. [Mercados emergentes:] Nos casos em que o acordo se
refere a um mercado emergente ainda não existente e as partes,
em consequência, não geram volume de negócios relevante nem
acumulam qualquer quota de mercado relevante, a Comissão
não aplicará esta presunção. Nestes casos, o carácter sensível
poderá ter de ser apreciado com base na posição das partes em
mercados do produto conexos ou na sua força a nível das tec-
nologias relativas ao acordo.”

O limiar dos 5% tem origem jurisprudencial. No caso AEG, baseando-se
em conclusões dum Acórdão anterior, o Tribunal declarou: “uma empresa que dete-
nha cerca de 5% do mercado relevante é uma empresa de importância suficiente
para que o seu comportamento possa, em princípio, afectar o comércio” (197).

Note-se que a quota de mercado e o volume de negócios (calculado nos ter-
mos do para. 54 da mesma Comunicação) se referem à soma das quotas de
mercado ou dos volumes de negócios das empresas participantes no acordo.
Daqui decorre, designadamente, que embora o valor indicado para o volume de
negócios seja idêntico ao valor anteriormente vigente na definição de PME,
facilmente PMEs que celebrem um acordo entre si ultrapassarão os limiares da
regra NASC.

Atente-se ainda nos reflexos da jurisprudência Windsurfing International e
Distillers constantes dos paras. 56 e 57.

A regra NASC fixa uma presunção de não afectação, mas, naturalmente, isto
“não implica que os acordos que não correspondem aos critérios (…) sejam auto-
maticamente susceptíveis de afectar sensivelmente o comércio entre os Esta-
dos-Membros, sendo necessário proceder a uma análise casuística” (198).

Quanto à presunção positiva (elidível) introduzida pela Comunicação 2004/C
101/07, ela consta do para. 53. Esta implica o preenchimento cumulativo de 3
requisitos:

1) tratar-se de um acordo susceptível, pela sua própria natureza, de afec-
tar o comércio entre os Estados-Membros (199);
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(197) Ac. AEG, supra nota 144, para. 58; Ac. Miller, supra nota 143, paras. 9 e 10.
(198) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 51; Ac. Schöeller, supra nota 185,

paras. 74 e 75; Ac. VGB, supra nota 178, para. 139.
(199) Não são claros os contornos exactos deste conceito. A Comunicação inclui nesta

categoria os acordos que dizem respeito a importações e exportações, bem como aqueles que
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2) ultrapassar o volume de negócios indicado na alínea b) da regra NASC;
e

3) abranger pelo menos a totalidade de um Estado-Membro (200).

A Comissão considera ainda que “também se pode presumir muitas vezes”
que haverá afectação sensível nos casos em que estão verificados o 1.º e 3.º
requisitos, e em que o 2.º requisito é substituído pelo ultrapassar da quota de mer-
cado de 5%. Como se vê, não se pretende que esta segunda variante seja uma
presunção positiva com a força da primeira, mas mais uma orientação que a
Comissão poderá ou não seguir.

Questão que fica em aberto, e que poderá vir a ser resolvida pelos Tribu-
nais comunitários, é a de saber se esta presunção positiva introduzida pela
Comissão e que, em nossa opinião, não tem correspondente claro e exacto na
jurisprudência, implicará uma inversão do ónus da prova (passando, nesses
casos, a terem de ser as empresas em causa a demonstrarem a ausência de
afectação sensível). Sem prejuízo da evolução pretoriana, não nos parece que
existam bases na actual jurisprudência do Tribunal do Luxemburgo para fun-
damentar tal pretensão. E sendo assim, a presunção positiva introduzida pela
Comunicação 2004/C 101/07 teria, afinal de contas, reduzidos ou nenhuns efei-
tos jurídicos, servindo apenas de sugestão de princípio para as ANCs e tribu-
nais nacionais.

Refira-se, contudo, que o TPI já se mostrou, aparentemente, disposto a
aceitar uma presunção de afectação sensível quando as empresas partes do
acordo detenham pelo menos 40% do mercado relevante (201).

Aquelas duas presunções (negativa e positiva) não vinculam as ANCs ou os
tribunais nacionais (202). Não obstante, na medida em que os princípios nela con-
tidos venham a ser acolhidos e afirmados pelos Tribunais comunitários, a vin-
culação das autoridades nacionais poderá derivar dessa fonte.

Como recorda a Comissão, e sem prejuízo da ponderação de factores adi-
cionais, “o carácter sensível pode ser avaliado em termos absolutos (volume de
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abrangem diversos Estados-Membros, mas trata-se de uma mera exemplificação. Não é nítido que
este conceito seja inteiramente correspondente com o conceito de “afectação directa”.

(200) É isto que resulta do final do para. 53. À primeira vista, poderá não ser certo que a
excepção aí prevista se reporte à primeira parte do para. 53, mas a lógica da Comissão explicada
no para. 90 não permite tirar outra conclusão.

(201) Ac. Compagnie Générale Maritime, supra nota 144, para. 138. Ainda no sentido da
presunção de afectação sensível perante quotas de mercado consideráveis em mercados de âmbito
(pelo menos) nacional, ver: Ac. BPB Industries, supra nota 144, para. 138.

(202) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 3.
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negócios) (203) e em termos relativos, através da comparação da posição da
ou das empresas em causa com a dos demais operadores no mercado (quota de
mercado)” (204) (205).

Na generalidade dos casos, a “sensibilidade” da afectação só é determiná-
vel após a delimitação do mercado relevante. No entanto, parece que nem sem-
pre será necessário proceder a esta delimitação. De acordo com o Tribunal, “a
obrigação de proceder a uma delimitação do mercado em causa numa decisão
adoptada em aplicação do artigo 81.º CE impõe-se à Comissão apenas quando,
sem essa delimitação, não é possível determinar se o acordo (…) em causa é
susceptível de afectar as trocas comerciais entre Estados-Membros” (206). Ora,
“no caso de acordos e práticas que, pela sua natureza, são susceptíveis de
afectar o comércio entre os Estados-Membros”, “as vendas de uma empresa em
termos absolutos podem ser suficientes” para demonstrar o preenchimento do cri-
tério da afectação (207). Nesta situação, estar-se-ia justamente perante o cená-
rio descrito na presunção positiva introduzida pela Comunicação 2004/C 101/07.
Isto poderá sugerir o único efeito jurídico prevalecente desta presunção, por ser
já reconhecido pela jurisprudência — a desnecessidade de delimitação do mer-
cado relevante em semelhantes situações (208).

Como se nota, a discussão da “sensibilidade” da afectação do comércio
entre Estados-Membros realiza-se quase invariavelmente em torno do art. 81.º,
e não do art. 82.º T.CE. Como realçou o TPI:

“a delimitação do mercado não tem a mesma função consoante se
trate de aplicar o artigo [81.º] do Tratado ou o artigo [82.º] do Tratado CE.
No âmbito da aplicação do artigo [82.º] do Tratado, a definição adequada
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(203) Ac. Musique Diffusion française, supra nota 183, para. 86; Ac. Volkswagen, supra
nota 154, para. 17.

(204) Cfr., por exemplo: Ac. Parker Pen, supra nota 183, para. 40; Ac. Javico, supra
nota 175, para. 17.

(205) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 47.
(206) Acórdão do TPI de 19 de Março de 2003, CMA CGM (T-213/00), C.J. (2003) II-913

[adiante ‘Ac. CMA CGM’], para. 206; Ac. Volkswagen, supra nota 154, para. 230.
(207) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 48; Ac. CMA CGM, supra nota 206,

paras. 220 e 221.
(208) Neste sentido, note-se que o TPI declarou que “a contestação da definição do mercado

relevante é inoperante [no âmbito do art. 81.º], se a Comissão tiver concluído correctamente,
com base nos documentos referidos na decisão impugnada, que o acordo em causa falseava a con-
corrência e era susceptível de afectar de modo sensível o comércio entre os Estados-Membros”
— Acórdão do TPI de 11 de Dezembro de 2003, Adriatica di Navigazione (T-61/99), C.J. Ainda
não publicado [adiante ‘Ac. Adriatica di Navigazione’], para. 27; Ac. Cimenteries CBR, supra
nota 144, para. 1094.
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do mercado em causa é condição necessária e prévia a qualquer julga-
mento que incida sobre um comportamento pretensamente anti-concor-
rencial, uma vez que, antes de estabelecer a existência de um abuso de
posição dominante, é necessário estabelecer a existência de uma posição
dominante num dado mercado, o que pressupõe que este mercado tenha sido
previamente delimitado. Em contrapartida, no âmbito da aplicação do
artigo [81.º] do Tratado, é para determinar se o acordo (…) em causa é
susceptível de afectar o comércio entre Estados-Membros (…) que é neces-
sário, eventualmente, definir o mercado em causa.” (209)

O facto de o art. 82.º T.CE só se aplicar quando a empresa detenha uma posi-
ção dominante no mercado relevante, o que implica quase sempre uma quota ele-
vada do mercado, faz com que raramente se questione a “sensibilidade” da afec-
tação. Assim sendo, as discussões sobre a afectação do comércio entre os
Estados-Membros por um abuso de posição dominante verificam-se, normal-
mente, ao nível do 2.º requisito do critério da afectação.

Chegados a este ponto, julgamos estar em condições de clarificar o lapso
interpretativo mais frequente no âmbito deste último requisito do critério da
afectação do comércio entre Estados-Membros, e a que aludimos no início desta
secção. A posição errónea frequente é a de esquecer que as quotas de mer-
cado se referem a um mercado delimitado em termos de produto, é certo, mas
também em termos geográficos (210). Como já vimos, um acordo limitado a um
Estado-Membro pode afectar o comércio entre os Estados-Membros, existindo
mesmo uma presunção nesse sentido quando o mercado relevante seja a totali-
dade do território nacional. Até um acordo ou prática de âmbito meramente regio-
nal ou local pode preencher este critério. E basta uma diminuta quota de mer-
cado (5%) para que o acordo seja susceptível de dar azo a uma afectação
“sensível”.

Como escreveu Nuno Ruiz, numa chamada de atenção que aparentemente
não perdeu ainda a sua relevância:

“Não basta, pois, dizer-se que determinada empresa ou empresas têm
um insignificante volume de negócios e que, portanto, nunca poderão ver
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(209) Ac. Volkswagen, supra nota 154, para. 230. Ainda neste sentido: Ac. SPO, supra
nota 144, para. 74; Ac. Adriatica di Navigazione, supra nota 208, para. 27; Ac. Compagnie Géné-
rale Maritime, supra nota 144, para. 116.

(210) Comunicação 2004/C 101/07, supra nota 114, para. 55. Ver: Comunicação da Comis-
são relativa aos acordos de pequena importância que não são abrangidos pelo n.º 1 do artigo 85.º
do Tratado que institui a Comunidade Europeia (97/C 372/04), J.O. C 372/13, de 09-12-1997.
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as suas práticas sancionadas pelo Tratado de Roma. (…) Não é conse-
quentemente inoportuno chamar a atenção para o facto de uma correcta e
hábil delimitação do mercado relevante poder trazer-nos a surpresa de ver
surgir, em Portugal, mais problemas com as normas comunitárias de con-
corrência do que para alguns seria de esperar.” (211)

2.6.5. Considerações finais

Apesar dos nossos esforços, receamos que tenhamos sido incapazes de for-
necer um quadro sintético, claro e preciso para a aplicação do critério da afec-
tação do comércio entre Estados-Membros, nem descobrimos semelhante síntese
em qualquer obra que tenhamos consultado. Fora dos casos em que a juris-
prudência comunitária e as orientações da Comissão estabeleçam presunções de
afectação atendíveis, as ANCs e os tribunais nacionais serão chamados a aven-
turar-se na aplicação de um critério que parece exigir, afinal de contas, uma
abordagem mais imaginativa do que propriamente jurídica.

As orientações da Comunicação 2004/C 101/07 (com destaque para as cons-
tantes da “parte especial” — paras. 61 e segs.) serão um auxílio importante
nesta tarefa. Ainda assim, nos casos em que a solução não seja nítida, a deci-
são sobre o preenchimento do critério da afectação num caso concreto deverá,
sempre que possível, ser precedida da análise de decisões da Comissão e Acór-
dãos comunitários que se tenham debruçado sobre questões idênticas.

Os princípios e decisões concretas do Tribunal do Luxemburgo alargaram
substancialmente a abrangência do critério (212), daí decorrendo a obrigação
das autoridades nacionais adoptarem igualmente semelhantes interpretações
latas.

Ao contrário de Richard Whish, não descobrimos nas posições da Tribu-
nal ou da Comissão qualquer sinal no sentido da tendência para a redução do
escopo de aplicação do Direito Comunitário da Concorrência, a qual, segundo
aquele autor, resultaria da harmonização das legislações de concorrência dos Esta-
dos-Membros, acompanhada do movimento de descentralização e consequente
desnecessidade da Comissão arrogar-se o direito de intervir em tantas situa-
ções (213).
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(211) RUIZ 1982, supra nota 122, pp. 117-118. Ver ainda: MOREIRA 1988, supra nota 97,
p. 6; PAZ FERREIRA 2002, supra nota 99, p. 517; GORJÃO-HENRIQUES 2005, supra nota 12, p. 497.

(212) Aliás, à semelhança do que se verificou nos Estados Unidos da América relativa-
mente à “inter-state commerce clause” — cfr. Manderville Island Farms v American Crystal
Sugar Co, 342 US 143 (1951), citado em WHISH 2003, supra nota 10, p. 137.

(213) WHISH 2003, supra nota 10, pp. 137 e 141-142.
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Por um lado, a harmonização das legislações nacionais de concorrência não
é completa, como o próprio autor nota (214). Nesse sentido, a aplicabilidade do
Direito Comunitário da Concorrência surge ainda como factor de promoção da
igualdade de tratamento das empresas comunitárias, independentemente da auto-
ridade que se debruce sobre o caso concreto.

Por outro lado, mesmo perante uma harmonização integral das soluções
nacionais e comunitárias, a aplicabilidade do art. 81.º ou 82.º T.CE continuaria
a ser relevante, por exemplo, para permitir a intervenção da Comissão em casos
que suscitem questões jurídicas novas e o funcionamento dos mecanismos de coo-
peração entre os tribunais nacionais e a Comissão e TJCE.

Nunca será demais recordar que, em caso de dúvida sobre a interpretação
do Direito Comunitário e, in casu, sobre a interpretação do critério da afectação
do comércio entre EMs, o tribunal nacional poderá recorrer ao Tribunal de Jus-
tiça das Comunidades Europeias através do mecanismo das questões prejudi-
ciais (215). Mas pode acontecer que, sendo embora útil uma questão prejudicial,
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(214) WHISH 2003, supra nota 10, p. 75.
(215) RUIZ 1989, supra nota 97, nota de rodapé 22. Numa perspectiva mais geral sobre o

Direito Comunitário da Concorrência, o ex-Presidente do TPI comenta: “Quanto aos tribunais
nacionais, sendo impossível torná-los infalíveis, especialmente nestas matérias, impõe-se, natu-
ralmente, um importante esforço de sensibilização dos magistrados para que recorram, sempre
que necessário e criteriosamente, ao reenvio prejudicial, mecanismo indispensável a uma apli-
cação correcta e uniforme do direito comunitário da concorrência” (VILAÇA 2004, supra nota 11,
p. 49).

Note-se que a revisão do art. 225.º(1) T.CE pelo Tratado de Nice introduziu a opção de ser
atribuída competência ao Tribunal de Primeira Instância para responder a questões prejudiciais. Esta
possibilidade não foi ainda implementada. Não obstante, parecem existir algumas resistências a
que uma das matérias contempladas por esta “delegação” do TJCE para o TPI venha a ser o
Direito Comunitário da Concorrência. Neste sentido: LENAERTS, Koen, The future organisation of
the European Courts, Research Papers in Law 2/2005, College of Europe, 2005, pp. 17-18. O Juiz
Cooke, ao mesmo tempo que reconhece a possibilidade do TPI vir a receber competência para
questões prejudiciais em matéria de concorrência se o número destas aumentar substancialmente
após o R. 1/2003 (como o faz também Cruz Vilaça — VILAÇA 2004, supra nota 11, p. 49),
afirma: “Speaking personally, I would have some reservations as to the wisdom of so doing, not
for any reasons of doubt as to the ability of the CFI to handle such references, especially in the
area of competition law, but from more general considerations” — cfr. COOKE, John. D., Appli-
cation of EC Competition Rules by National Courts, artigo apresentado na Conferência da Inter-
national Bar Association e da Comissão Europeia, “Anti-trust reform in Europe: a year in prac-
tice”, Bruxelas, 9-11 de Março 2005, p. 2.

Seja por que motivo for, o recurso dos tribunais portugueses a este mecanismo não foi (e
aparentemente continua a não ser) particularmente significativo — cfr. ANTUNES, Luís Miguel
Pais, A vertente judiciária da integração europeia — Portugal perante os tribunais comunitários,
Legislação — Cadernos de Ciência de Legislação, INA, n.º 4/5, Abril/Dezembro de 1992,
pp. 177-180; ANDERSON, David W. K., DEMETRIOU, Marie, References to the European Court, 2.ª ed.,
Sweet & Maxwell, Londres, 2002, p. 456 (ver também pp. 27-28).
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o tribunal nacional não pretenda suspender o processo durante dois anos, ou
mais, enquanto aguarda a pronúncia do TJCE. Nesses casos, poderemos real-
çar que, sempre que, na substância, a solução comunitária seja idêntica à solu-
ção nacional, fará provavelmente mais sentido que o tribunal aplique um prin-
cípio (que meramente sugerimos) de “in dubio pro afectação”.

A decisão de não aplicar as normas comunitárias poderá ser objecto de
recurso interno. Suscitando-se ainda a dúvida sobre a aplicabilidade do Direito
Comunitário na última instância (o que implica que se trate de questão ainda não
suficientemente clarificada pelo Tribunal (216)), a submissão duma questão pre-
judicial ao TJCE já será obrigatória.

Ainda assim, não existe, infelizmente, um mecanismo de garantia absoluta
de que a questão prejudicial venha a ser colocada pela última instância, já que
não basta a invocação da dúvida pelas partes em litígio, é necessário que o tri-
bunal nacional considere que a questão suscitada é relevante para a solução do
litígio e que não foi ainda suficientemente clarificada pela jurisprudência comu-
nitária (217). É este o principal obstáculo à garantia absoluta, e não tanto a
invocação da “teoria do acto claro” que, como se sabe, foi interpretada em ter-
mos de tal modo restritos pelo TJCE que se tornou inviável na prática para os
tribunais nacionais (218).

Em última análise, a não aplicação do Direito Comunitário da Concorrên-
cia pelo tribunal nacional, quando este deva ser aplicado (i.e. quando esteja
preenchido o critério da afectação), bem como a não submissão duma questão
prejudicial quanto tal fosse obrigatório, poderá, em teoria, ter como consequên-
cia uma acção por incumprimento contra o respectivo Estado-Membro (219).
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(216) A obrigatoriedade de submissão de questões prejudiciais cessa sempre que a questão
já tenha sido clarificada pelo Tribunal de Justiça — cfr. Acórdão do TJCE de 27 de Março de 1963,
Da Costa (28/62 etc.), C.J. (1963) 61; Acórdão do TJCE de 6 de Outubro de 1982, Cilfit (283/81),
C.J. (1982) 3415 [adiante ‘Ac. Cilfit’]. O Juiz Pescatore comentou a este respeito: “Deve notar-se
que enquanto o acórdão Da Costa en Schaake exige que a questão já resolvida seja «material-
mente idêntica», o acórdão Cilfit inspira-se em um critério mais largo, considerando suficiente
que exista «uma jurisprudência estabelecida pelo Tribunal que resolva o ponto de direito em
causa… mesmo na falta de uma estrita identidade de questões»” (PESCATORE, Pierre, O recurso
prejudicial do art. 177.º do Tratado CEE e a Cooperação do Tribunal com as jurisdições nacio-
nais, Luxemburgo, Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 1986 [adiante
‘PESCATORE 1986’], p. 35, nota 25).

(217) Ac. Cilfit, supra nota 216, paras. 9-11; PESCATORE 1986, supra nota 216, p. 17.
Trata-se de um problema que já se verificou em Portugal — cfr. RUIZ 1997, supra nota 20, para. 5.

(218) Ac. Cilfit, supra nota 216, paras. 16-20.
(219) Sobre isto: VILAÇA, José Luís da Cruz, A protecção dos particulares e a evolução do

sistema jurisdicional comunitário, Coimbra, 1994, pp. 133-134; PESCATORE 1986, supra nota 216,
pp. 29-30.
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3. A APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCOR-
RÊNCIA EM PORTUGAL

3.1. Autoridade Nacional da Concorrência

3.1.1. A aplicação do Direito Comunitário da Concorrência pela ANC

Por razões que não importa aqui aprofundar, “só em 1983 é que Portugal
passou a ter um regime de defesa da concorrência efectivamente aplicado”,
bem como as respectivas estruturas encarregues de o fazer cumprir, sendo que
a “perspectiva de integração na Comunidade Económica Europeia (…) não foi
alheia a esta decisão” (220).

Desde a criação do Conselho da Concorrência e da Direcção-Geral de Con-
corrência e Preços até à revisão legislativa de 2003 e à criação da Autoridade da
Concorrência, tanto quanto nos foi possível averiguar, o quadro da aplicação
do Direito Comunitário da Concorrência pelas autoridades administrativas por-
tuguesas pode ser sucintamente descrito como um inóspito deserto (221).

Ainda assim, o Conselho da Concorrência parece ter reconhecido pelo
menos uma vez o preenchimento do critério da afectação do comércio entre
Estados-Membros, tendo para tanto aplicado a jurisprudência Brasserie de Haecht
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(220) LEITÃO MARQUES 2002, supra nota 5, p. 40. Para uma perspectiva da evolução
histórica do Direito da Concorrência em Portugal, ver as pp. 40-49 desta obra e ainda:
XAVIER, Alberto, Subsídios para uma lei de defesa da concorrência, Ciência e Técnica Fis-
cal, n.º 138, 1970, pp. 87-182, pp. 105-122; PATRÍCIO 1982, supra nota 108, pp. 169-174; FER-
REIRA & SOBRAL 1985, supra nota 99; MOREIRA 1988, supra nota 97, pp. 16-20; ALBU-
QUERQUE, Pedro, Direito português da concorrência : em torno do decreto-lei n. 422/83,
Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, Ano 50, n.º 3 (Dez. 1990), pp. 583-586 e 595-
597; CORDEIRO, António José da Silva Robalo, As coligações de empresas e os direitos por-
tuguês e comunitário da concorrência, Lusolivro, Lisboa, Janeiro de 1994, pp. 7-9; PAZ
FERREIRA 2002, supra nota 99, pp. 479-481; COSTA 2004, supra nota 108, pp. 12-14; RODRI-
GUES, Anselmo, Intervenção em Conselho Económico e Social, Mesa Redonda: a Concorrência
e os Consumidores, Lisboa, 2001, pp. 61-62; BARROS, Pedro Pita, MATA, José, Competition
Policy in Portugal, Discussion Paper n.º 141 (July 1996), Centre for Economic Policy
Research, Londres, pp. 2-4.

(221) De facto, como constatou Nuno Ruiz: “em dez anos — entre 1984 e 1994 — o Con-
selho adoptou 55 decisões em processos de contra-ordenação. Nenhuma dessas decisões se fun-
dou na violação dos arts. 85.º ou 86.º do Tratado CE” (RUIZ 1999, supra nota 20, p. 13, nota 17).
Segundo Marques Mendes: “Em vários casos apreciados pelo Conselho e em algumas decisões
judiciais foram discutidas disposições comunitárias — sobretudo o art. 85.º do Tratado CE (actual
art. 81.º CE) — e determinados regulamentos de isenção, não tendo havido, que me lembre, um
único caso de aplicação efectiva da regulamentação comunitária” (MENDES 2001, supra nota 20,
p. 74).
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e a presunção Vereeniging van Cementhandelaren (222) — cfr. Decisão do C.C.
no caso BP (223).

Em contrapartida, confrontado com uma situação idêntica (feixe de acordos
de distribuição, desta feita de cerveja) e uma quota de mercado suficientemente
elevada, mesmo ponderando apenas a empresa visada (53%), para tornar evidente
o efeito de potencial “foreclosure” do mercado nacional, o C.C. decidira ainda
assim não existir afectação do comércio entre Estados-Membros (224). Na opi-
nião de Nuno Ruiz, “aparentemente a recusa de aplicação dos [regulamentos de
isenção categorial, neste caso,] (…) só pode ser explicada pela vontade de tor-
near as exigências de rigor processual que fariam depender a proibição da
cláusula de não concorrência da prévia retirada do benefício da isenção por cate-
goria pela Comissão” (225). Independentemente das motivações, a verdade é que
não se tratou do único caso de decisão relativa à aplicabilidade de regulamen-
tos de isenção por categoria com conclusões controversas (226).

A ausência de aplicação das normas comunitárias na vigência do D.L.
n.º 371/93, de 29 de Outubro, explica-se pelo entendimento do C.C. de que não
dispunha de competência para as aplicar (227).

Já na vigência do D.L. n.º 422/83, de 3 de Dezembro (228), o motivo da não
invocação das normas comunitárias residirá provavelmente mais nas caracterís-
ticas gerais da articulação de competências com a Comunidade Europeia, ao
abrigo do R. 17/62, tratando-se de uma falha partilhada pela generalidade das
ANCs (229). Nuno Ruiz invocava ainda outras justificações: (i) o desconhecimento
do Direito Comunitário da Concorrência pelos advogados; (ii) a reduzida dimen-
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(222) Ver Secção 2.6.4, pp. 48-49, e Secção 2.6.3, pp. 43-44.
(223) Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1993, pp. 97-105. O Conselho

referiu expressamente: “na medida em que a BP concluiu um feixe de contratos de compra exclu-
siva abrangendo todo o território português, esse conjunto de contratos idênticos é susceptível de
afectar o comércio entre Portugal e os demais Estados-Membros” (p. 103). Cfr. RUIZ 1999,
supra nota 20, p. 15.

(224) Decisão de 17-12-1986, no processo de contra-ordenação n.º 5/86, Relatório de Acti-
vidade de 1986, p. 88 e segs. Note-se que esta decisão surpreendente foi tomada no mesmo
contexto que viria a ser colocado recentemente perante o Tribunal da Comarca de Lisboa (cfr. Sen-
tença TJL de 14-03-2005, supra nota 82).

(225) RUIZ 1999, supra nota 20, p. 27.
(226) Cfr. RUIZ 1999, supra nota 20, pp. 27-28.
(227) Ver Secção 2.2.1, pp. 7-8.
(228) Sobre este período, cfr.: RICOU, Teresa, A actuação da Direcção-Geral da Concorrência

e Preços no quadro da política de concorrência, in “A Política de Concorrência na perspectiva
de 1992”, Cadernos DGCP 7 (Janeiro 1990), pp. 29-32.

(229) GHELCKE 2004, supra nota 46, pp. 13-14. Refira-se, a título de exemplo, que até ao
R. 1/2003 a ANC belga nunca tinha aplicado o Direito Comunitário da Concorrência (cfr. MON-
TANGIE 2004, supra nota 82).
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são do mercado e empresas portuguesas que teria como resultado a falta de
“dimensão comunitária” dos acordos ou a sua abrangência pela comunicação
“de minimis”; (iii) o desencorajamento ou desinteresse em aplicar as normas
comunitárias por isso implicar a análise suplementar da afectação do comércio
entre E.M.s e a possibilidade de instâncias dilatórias (questões prejudiciais ou con-
sultas da Comissão); (iv) a autonomia e aplicabilidade simultânea das nor-
mas comunitárias e nacionais levaria a uma “preferência natural pela aplica-
ção do direito interno”; (v) a possibilidade de avocação de competência pela
Comissão (230).

A análise destas justificações releva na medida em que algumas se poderão
ainda verificar. Não podemos concordar com o 2.º motivo, pelos motivos que
viemos expondo, em especial, na Secção 2.6.4. A existir, de facto, uma “pre-
ferência natural” pela aplicação das normas nacionais, esta deve ser combatida,
interiorizando-se a obrigatoriedade da aplicação do Direito Comunitário da Con-
corrência. Quanto aos 3.º e 5.º motivos, parece-nos que estarão largamente
desactualizados face à actual realidade do funcionamento da Rede Europeia de
Concorrência, não sendo imaginável que inclinações semelhantes se encontras-
sem hoje no espírito da Autoridade da Concorrência. Quanto ao 1.º motivo, tam-
bém parece haver razões para acreditar na evolução do conhecimento do Direito
Comunitário da Concorrência, pelo menos, junto dos escritórios de advogados de
certa dimensão.

A Autoridade da Concorrência ainda não teve oportunidade de provar a
sua receptividade à aplicação do Direito Comunitário da Concorrência. Como
foi realçado pelo seu Presidente, “sabemos que o prazo médio de elaboração des-
tes processos por toda a Europa é de cerca de 2 a 3 anos” (231). Aguarda-se
para breve, portanto, o desfecho dos primeiros processos de contra-ordenação con-
duzidos pela A.C. sobre acordos ou práticas restritivas da concorrência (232).

Dito isto, temos pelo menos um motivo para nos preocuparmos com a
interpretação da Autoridade da Concorrência do critério da afectação do comér-
cio entre os Estados-Membros. Na única decisão até agora proferida (que seja
do nosso conhecimento) sobre um pedido de apreciação prévia de legalidade, rela-
tivo a uma minuta de contrato de distribuição e comercialização de bebidas (233),
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(230) RUIZ 1999, supra nota 20, pp. 19-20.
(231) MATEUS 18 Novembro 2004, supra nota 36, p. 9.
(232) Tanto quanto sabemos, só um processo desta natureza foi levado a seu termo até ao

presente — cfr. http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/comunicado1_2005.pdf. Não
estando disponível versão pública da respectiva Decisão, não nos é possível verificar os seus ter-
mos exactos.

(233) Autoridade da Concorrência, Decisão do Conselho de 21 de Julho de 2004, sobre o
Pedido de declaração de legalidade do contrato ou da verificação dos pressupostos previstos no
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a A.C. aplicou, aparentemente, o direito nacional em exclusivo. Isto depois de
ter delimitado o mercado nacional (grossista) da cerveja e de ter notado que se
verificava “dificuldade em obter acesso a uma rede de distribuição organi-
zada”, existindo barreiras à entrada de concorrentes estrangeiros. Verificavam-
se importações diminutas de cervejas estrangeiras (quota de mercado de 1,2%).
Estava em causa a “aprovação” de uma minuta de contrato que seria usado por
todo o território nacional, tanto assim que foi ordenada a apresentação de “uma
listagem, por distrito, com a identificação dos distribuidores que com [a reque-
rente] concluíram o referido contrato”. No entanto, o documento não discute
sequer a aplicabilidade do Direito Comunitário da Concorrência.

Isto é tanto mais surpreendente quando nos recordamos que a A.C. esta-
ria impedida de responder ao pedido de apreciação prévia caso estivesse preen-
chido o critério da afectação do comércio entre Estados-Membros (234), e que
já havia um precedente de aplicação nacional da jurisprudência Brasserie de
Haecht.

Por último, refira-se que nos pareceria mais produtivo e consistente com os
objectivos de transparência, promoção de uma cultura de concorrência e apro-
fundamento do conhecimento do direito da concorrência que se divulgasse no site
da Autoridade da Concorrência o texto integral das decisões por esta adoptadas,
sem excepção (e ressalvando a protecção de informações confidenciais), à seme-
lhança do que é feito por várias outras ANCs.

3.1.2. Pode a Autoridade da Concorrência suscitar questões prejudi-
ciais?

Questão que não queremos deixar de abordar, ainda que brevemente, é a
da (im)possibilidade de a Autoridade da Concorrência submeter questões pre-
judiciais ao TJCE. Como se compreenderá, a questão tem a sua relevância
prática, e foi recentemente discutida pelo Tribunal de Justiça relativamente a outra
ANC.

Comece-se por recordar que o Conselho da Concorrência considerava que
possuía todos os requisitos necessários a ser considerado uma “jurisdição nacio-
nal” no sentido do art. 234.º T.CE (235). Actualmente, porém, a posição oficial
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n.º 1 do art. 5.º da Lei n.º 18/2003, apresentado nos termos da Portaria n.º 1097/93, de 29 de Outu-
bro, pela SCC — Central de Cervejas, S.A. Note-se que a nossa análise se baseia sobre uma sín-
tese da Decisão (único documento disponível publicamente), pelo que nos poderão escapar dados
específicos da análise da A.C.

(234) Ver supra Secção 2.2.1.
(235) Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1986, p. 27. Ver ainda RUIZ

1989, supra nota 97, nota 126.
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da Autoridade da Concorrência parece ser a de que esta não reúne todos aque-
les requisitos (236).

Em 2003, a ANC grega submeteu ao TJCE questões prejudiciais que
suscitaram na comunidade jurídica e académica a esperança de ver clarificada
a jurisprudência Adalat. O Advogado-Geral Jacobs pronunciou-se a favor
da admissibilidade deste reenvio, tendo aproveitado para se debruçar sobre a
questão de fundo (237). Já o Tribunal optou por se afastar desse campo
minado.

Em primeiro lugar, o Tribunal considerou não estar preenchido o requisito
da independência no caso da ANC grega (238) (uma constatação que a A.C. cer-
tamente recusaria relativamente a si própria). De seguida, concluiu que não
existiria suficiente separação entre a instrução e a decisão dos processos (239) (de
novo, uma característica cuja existência o Presidente da A.C. tem procurado
sublinhar (240)).

Mas foi o último argumento do Tribunal que esclareceu todas as dúvidas
sobre a disponibilidade deste para aceitar questões prejudiciais dos membros da
Rede Europeia de Concorrência, sejam eles quais forem (e independentemente
da análise das suas características específicas). Segundo o TJCE, uma ANC
nunca poderá ser uma “jurisdição nacional” porque a sua competência para deci-
dir um determinado processo, ao abrigo do R. 1/2003, pode ser avocada pela
Comissão, o que mostra claramente a falta de carácter jurisdicional desse pro-
cesso (241).

Fora duma perspectiva estritamente jurídica (e sabendo-se que as decisões
do Tribunal são frequentemente orientadas por objectivos concretos), a opção
do Tribunal é compreensível, na medida em que se conhecem os problemas com
o volume de trabalho, e tendo ainda em conta que o recurso de decisões das
ANCs para os tribunais nacionais permitirá chegar ao TJCE numa fase pos-
terior.
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(236) Segundo intervenção de Teresa Moreira no Seminário “Relação entre o Direito Comu-
nitário e o Nacional da Concorrência”, 18 de Abril de 2005, Autoridade da Concorrência. No
mesmo sentido: VAZ & GORJÃO-HENRIQUES 2004, supra nota 20, p. 493.

(237) Conclusões do A.G. Jacobs apresentadas em 28 de Outubro de 2004, no Caso Syfait
(C-53/03), C.J. (2005) Ainda não publicado.

(238) Acórdão do TJCE de 31 de Maio de 2005, Syfait (C-53/03), C.J. (2005). Ainda não
publicado [adiante ‘Ac. Syfait’], paras. 30-31.

(239) Ac. Syfait, supra nota 238, paras. 32-33.
(240) Ver, por exemplo: MATEUS 18 Novembro 2004, supra nota 36, p. 7; MATEUS, Abel, Dis-

curso de tomada de posse do Presidente da Autoridade da Concorrência, Lisboa, 24 de Março
de 2003, p. 4.

(241) Ac. Syfait, supra nota 238, paras. 34-36.
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3.2. Autoridades jurisdicionais portuguesas

3.2.1. Críticas ao actual quadro de competências
Ninguém duvida que a Lei n.º 18/2003 veio melhorar o quadro do controlo

jurisdicional das decisões da ANC (242). Não obstante, a opção legislativa pelo Tri-
bunal do Comércio de Lisboa parece não ter sido inteiramente satisfatória (243).
Desde logo, há quem suscite a eventual inconstitucionalidade da atribuição ao TCL
de competência para conhecer de recursos que têm “por objecto dirimir (…) lití-
gios emergentes das relações jurídicas administrativas” (art. 212.º(3) CRP) (244).

As principais críticas parecem, contudo, prender-se com a falta de meios e redu-
zida preparação do Tribunal de Comércio de Lisboa para lidar com estas questões
de Direito altamente especializadas — um defeito que, como nota Paz Ferreira (245),
é partilhado por vários ramos do Direito Económico. Na opinião deste autor, “a
opção pelo Tribunal do Comércio, que apesar de tudo é preferível à anterior,
releva da falta de sensibilidade do legislador para as características especiais
do direito da concorrência, tratando-o no mesmo plano do direito privado, sem
levar em consideração as suas características específicas” (246).

A opção que tem sido amplamente discutida na doutrina portuguesa é a da
criação de um tribunal especializado em concorrência (247), incluindo eventual-
mente economistas (248), ou constituído por juízes de carreira e especialistas em
Direito da Concorrência que não sejam juízes de carreira (249). Alguns crêem
que a solução está na formação dos juízes de semelhante tribunal (250), outros
na especialização em si mesma (251).
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(242) Como exemplo das críticas possíveis ao sistema anterior, veja-se: RUIZ 1999, supra
nota 20, p. 33.

(243) Segundo o coordenador da Comissão redactora da Lei n.º 18/2003, a intenção desta fora
dar todo o contencioso da A.C. às jurisdições administrativas, tendo-se sobreposto uma opção
política (VILAÇA, José Luís da Cruz, Relação entre o Direito Comunitário e o Nacional da Con-
corrência, Apresentação na Autoridade da Concorrência, 18 de Abril de 2005) [adiante ‘VILAÇA
18 Abril 2005’].

(244) COSTEIRA, Maria José, As contraordenações no domínio da concorrência, Apresenta-
ção na Autoridade da Concorrência, 23 de Maio de 2005 [adiante ‘COSTEIRA 23 Maio 2005’].

(245) PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10, p. 15.
(246) PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10, p. 13.
(247) VILAÇA 2004, supra nota 11, p. 49; PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10, p. 22.
(248) BARROS, Pedro Pitta, Intervenção em Conselho Económico e Social, Mesa Redonda:

a Concorrência e os Consumidores, Lisboa, 2001, p. 137.
(249) COSTEIRA 23 Maio 2005, supra nota 244.
(250) RODRIGUES, Anselmo, Intervenção em Conselho Económico e Social, Mesa Redonda:

a Concorrência e os Consumidores, Lisboa, 2001 [adiante ‘RODRIGUES 2001’], pp. 128-129.
(251) ANTUNES, Luís Pais, Intervenção em Conselho Económico e Social, Mesa Redonda: a

Concorrência e os Consumidores, Lisboa, 2001, p. 132.
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Quanto a nós, a opção concreta parece relativamente irrelevante, desde que
se dote o Tribunal escolhido das capacidades e meios adequados ao papel essen-
cial que desempenhará na garantia do respeito pelo Direito da Concorrência em
Portugal. A especialização (no sentido de exclusividade) aparenta ser o meio mais
certo de conseguir este resultado, e a sua falta evidencia-se como o principal obs-
táculo ao pleno desenvolvimento do papel do TCL neste plano, que ainda assim
tem demonstrado uma capacidade notável de responder ao desafio.

Como nota um autor na posição de compreender, melhor que ninguém, os
contornos desta opção política, “a reduzida dimensão do mercado nacional e a
limitação dos meios orçamentais parece desaconselharem entre nós, ao menos
durante os próximos anos, a criação de jurisdições especializadas” (252). Certo
é que entrou no TCL, até hoje, um número de acções de concorrência de tal modo
reduzido que não parece justificar o investimento na especialização. Forçoso será,
portanto, reconhecer que a criação de um tribunal especializado em Direito da
Concorrência não é uma opção razoável enquanto se atribuir a este unicamente
a competência para controlar as decisões da A.C.

Por isso mesmo, talvez a solução passe por “matar dois coelhos com uma
cajadada”. Sendo “geralmente reconhecida, em particular, a falta de vocação
e a normal impreparação dos tribunais cíveis para aplicar o Direito da Con-
corrência, nacional e comunitário” (253), tem-se pensado, em diversos Estados-
Membros, na introdução de um mecanismo de reenvio prejudicial interno para
questões de concorrência, à imagem e semelhança do art. 234.º T.CE (254). Esta
solução já foi introduzida na Bélgica (255) e estava, aparentemente, em discus-
são no Reino Unido (256). A sua primeira virtude é a de permitir que os tribu-
nais cíveis possam ser auxiliados na interpretação e aplicação ao caso concreto
do Direito da Concorrência. A segunda vantagem é a de poder contribuir para
a “dimensão” ou volume de trabalho do tribunal que seja escolhido para o reen-
vio (ainda que os processos de “private enforcement” sejam raros, por enquanto),
tornando mais razoável a sua especialização, e criando as condições para o sur-
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(252) VILAÇA 2004, supra nota 11, p. 50.
(253) VILAÇA 2004, supra nota 11, p. 44.
(254) Esta opção foi contemplada pela Comissão redactora da Lei n.º 18/2003 (VILAÇA 18

Abril 2005, supra nota 243).
(255) O sistema é apresentado nos seguintes termos por Montangie: “Another important

aspect of the enforcement of competition rules by judges concerns art. 42 of the [Belgian] Com-
petition Act which provides that when the outcome of a case before any judge depends on whether
conduct may be compatible with the Act, the judge can suspend the procedure and refer the case
to the Brussels Court of Appeal to obtain a preliminary ruling. This procedure is similar to the
preliminary rulings mechanism in European law, although referral is not required where the
principle of acte claire applies” (MONTANGIE 2004, supra nota 82, p. 44).

(256) VILAÇA 2004, supra nota 11, p. 50.
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gimento dum “farol judicial” em matéria de concorrência no nosso ordena-
mento (257).

Em alternativa, tem-se ainda sugerido a criação dum posto de consultor
em direito da concorrência, que seria “requisitado” pelos tribunais que se vissem
confrontados com questões desta natureza (258).

Outro ponto que suscitou debate foi a adequação de se recorrer das decisões
da ANC para a 1.ª instância. No entanto, apesar dos veementes argumentos
contra esta opção (259), perfilhamos a opinião daqueles que vêem possivelmente
na 1.ª instância a esperança de uma abertura às novas correntes do Direito e maior
receptividade à discussão dos factos, crendo ainda que a limitação do recurso da
maioria das decisões ao Tribunal da Relação de Lisboa responde à crítica da pror-
rogação infindável dos recursos (260).

3.2.2. O Direito Comunitário da Concorrência nos tribunais portugueses

A relação dos tribunais portugueses com o Direito da Concorrência e, em
especial, com o Direito Comunitário da Concorrência, já foi objecto de estudo
em dois artigos notáveis (261). Não existindo, tanto quanto sabemos, desenvol-
vimentos essenciais desde a data desses estudos, a presente secção visa, essen-
cialmente, sintetizar os contributos doutrinais nesta matéria, actualizando-os
quando necessário. Esclareça-se, desde já, que (salvo uma excepção) não tive-
mos acesso às decisões dos tribunais de primeira instância, pelo que não pode-
remos atender ao que seria, eventualmente, uma parte significativa das discus-
sões relevantes para esta secção.

Não resistimos a reproduzir a síntese redigida por Paz Ferreira sobre as
características tendenciais da abordagem dos tribunais portugueses das questões
de Direito da Concorrência:

1.º “escasso número de questões levantadas directamente nos tribunais”;
2.º “tratamento muito aligeirado das questões de concorrência”;
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(257) A Juíza Maria José Costeira mostrou-se hesitante quanto à possibilidade de estabele-
cimento deste mecanismo de reenvio prejudicial para o Tribunal do Comércio de Lisboa, com 3
argumentos: (i) o TCL já teria um número de processos excessivo actualmente; (ii) necessidade
de maior especialização dos juízes; (iii) limites formais do nosso sistema que obstariam à consulta
entre 2 tribunais do mesmo nível hierárquico (COSTEIRA 23 Maio 2005, supra nota 244).

(258) PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10, p. 22.
(259) Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 2002, Diário da República,

II Série, n.º 200, 03-08-2003, p. 13.347; RODRIGUES 2001, supra nota 250, p. 67.
(260) Cfr.: SILVEIRA, Luís, Intervenção em Conselho Económico e Social, Mesa Redonda: a

Concorrência e os Consumidores, Lisboa, 2001, p. 91.
(261) RUIZ 1999, supra nota 20; PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10.
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3.º “tendência a não conhecer do fundo das questões, resolvendo o pro-
blema com recurso a questões processuais”.

E ainda, quanto ao controlo das decisões da ANC: “tratamento generica-
mente mais benigno das violações da concorrência do que aquele que foi dado
pelos órgãos de defesa da concorrência, com uma redução muito sistemática do
montante das coimas aplicadas” (262).

Em termos de posição de princípio, o primado do Direito Comunitário
parece ser, de uma maneira geral, reconhecido pelos tribunais portugueses (263).
O mesmo se diga relativamente ao efeito directo das normas comunitárias de con-
corrência (264). Ainda assim, ressalta neste plano a surpreendente posição tomada
pelo Supremo Tribunal Administrativo em 2001 (265).

É verdade que a discussão das questões de concorrência perante os tribunais
portugueses tem sido invulgar, até ao presente. Mas encontra-se ainda um
número significativo de casos de aplicação do direito nacional da concorrência.
Simplesmente, a regra parece ser a invocação ou aplicação das normas nacionais,
sem sequer se discutir a aplicabilidade das regras de concorrência do Tratado
CE (266), e isto mesmo em situações em que se indiciava o preenchimento do cri-
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(262) PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10, pp. 13-14.
(263) Veja-se, por exemplo: Acórdão do STJ de 31-10-1991, no processo n.º 81441; Acór-

dão do TRL de 06-03-1990, no processo n.º 2426; Sentença do Tribunal de Polícia de Lisboa
de 28-11-1991, no processo n.º 157/91; Sentença do Tribunal Judicial de 1.ª Instância de Lisboa
de 11-12-1989, no processo n.º 2756-A (4.º Juízo, 2.ª Secção). Cfr. RUIZ 1997, supra nota 20,
para. 5.

(264) Acórdão do STJ de 31-10-1991, no processo n.º 81 441; Acórdão do TRL de
06-03-1990, no processo n.º 2426; Acórdão do TRL de 26-01-1995, no processo n.º 42 232. Cfr.
RUIZ 1997, supra nota 20, para. 5.

(265) Acórdão do STA (1.ª Secção) de 27-10-1999, para. 2.2.2: “parece claro, logo na pri-
meira análise sobre a questão, que nunca uma decisão administrativa comunitária (equivalente
no ordenamento jurídico interno a um acto administrativo) poderia impor-se pela forma preten-
dida pelo requerente a um Tribunal, sem atentar contra a sua independência. Seria a inversão total
do que se passa num Estado de Direito, como é o nosso, ao arrepio também nas normas e valo-
res que regem a Comunidade Europeia”. Para um comentário crítico deste Acórdão, cfr. VILAÇA,
José Luís da Cruz, Direito comunitário e direito interno: decisão da Comissão baseada no
art. 21.º do Regulamento sobre o controlo das concentrações — o “caso Champalimaud” —
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (1.ª Secção) de 27-10-1999 Anotado, Cadernos de
Justiça Administrativa, n.º 29, Setembro/Outubro 2001.

(266) Acórdão do STJ de 28-11-1984, no processo n.º 37564; Acórdão do STJ de 27-11-1990,
no processo n.º 79 513; Acórdão do STJ de 30-06-1992, no processo n.º 80613; Acórdão do STJ
de 30-06-1993, no processo n.º 3639; Acórdão do STJ de 08-07-1993, no processo n.º 81 441; Acór-
dão do TRL de 14-10-1994, no processo n.º 69 915; Acórdão do TRL de 15-02-1995, no processo
n.º 336 253; Acórdão do STJ de 09-05-1995, no processo n.º 86 477; Acórdão do STJ
de 21-03-1996, no processo n.º 87 823; Acórdão do STJ de 24-10-1996, no processo n.º 48 105;

22 — F.D.U.L.
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tério da afectação (ex: estarem em causa empresas com sede noutro Estado-
-Membro, feixe de acordos de distribuição, etc.).

No plano do controlo das decisões da Autoridade Nacional da Concorrên-
cia, não conhecemos qualquer caso de aplicação do Direito Comunitário da
Concorrência pelos tribunais (267), o que se poderá em parte explicar pelo facto
de, como acima referimos, este não ser aplicado pela ANC. Em dada ocasião,
tendo uma das partes num acordo de distribuição invocado o benefício de um
regulamento comunitário de isenção por categoria, o Tribunal recusou expres-
samente a sua aplicabilidade ao caso concreto (268).

Já no plano do “private enforcement”, ressaltam alguns casos de aplicação
das normas de concorrência do Tratado CE (269). Mas ainda assim, estes não pare-
cem ser acompanhados de uma análise cuidada do preenchimento do critério da
afectação do comércio entre Estados-Membros. Curiosamente, uma destas deci-
sões foi criticada por “dificilmente se [encontrar] qualquer afectação sensível do
comércio entre Estados-membros” (270). Merece destaque o único caso (segundo
cremos) de aplicação do Direito Comunitário da Concorrência pelos tribunais
portugueses que deu origem a uma questão prejudicial ao TJCE (271).
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Acórdão do STJ de 04-03-1997, no processo n.º 88 238; Acórdão do TRL de 11-03-1997, no
processo n.º 12 221; Acórdão do STJ de 20-05-1997, no processo n.º 96A916; Acórdão do TRL
de 28-03-2001, no processo n.º 112 623; Acórdão do STJ de 10-05-2001, no processo n.º 1B324;
Acórdão do STA de 26-09-2001, no processo n.º 46 951; Acórdão do STJ de 24-04-2002, no
processo n.º 1B4170; Acórdão do STJ de 13-01-2005, no processo n.º 4B4031.

(267) Nuno Ruiz indica como excepção a este cenário a afirmação do princípio segundo o
qual “certas entidades administrativas podem ser consideradas como empresas para efeitos de apli-
cação das regras de concorrência em consonância com o disposto nos arts. 85.º e 90.º do Tra-
tado CE” na Sentença do Tribunal Cível da Comarca de Lisboa de 31-1-1992, no processo Dra-
gapor (cfr. RUIZ 1999, supra nota 20, p. 17).

(268) Sentença do Tribunal Judicial de 1.ª Instância de Lisboa de 11-12-1989, no processo
n.º 2756-A (4.º Juízo, 2.ª Secção); RUIZ 1997, supra nota 20, para. 5.

(269) Acórdão do TRL de 18-04-1991, no processo n.º 42 022; Acórdão do STA de 02-07-1992,
no processo n.º 28 316; Acórdão do TRL de 02-11-2000, no processo n.º 60 506 (Ben-
fica/Olivedesportos). O Acórdão do TRP de 15-10-2004, no processo n.º 43 4478, também invo-
cou o art. 81.º ao lado do diploma nacional. Por último, realce-se o cuidado na discussão da apli-
cabilidade do Direito Comunitário da Concorrência na Sentença TJL de 14-03-2005, supra nota 82.

(270) PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10, p. 14.
(271) Acórdão do TJCE de 10 de Novembro de 1993, Petrogal (C-39/92), C.J. (1993) I-5659.

Também este caso recebeu críticas na doutrina (cfr. Martins, Ana Maria Guerra, Anotação ao
Acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de Novembro de 1993 Petrogal, in “Colectânea Anotada
de Jurisprudência Comunitária — Os casos portugueses”, Ministério da Justiça, Gabinete de
Direito Europeu, Ano 7, n.º 19, 1995). Quanto a nós, e ressalvando a reduzida informação dis-
ponível, parece-nos ter sido acertada a orientação do juiz nacional (designadamente por se tratar
de um mercado com concorrentes sediados noutros Estados-Membros e por tudo indicar dever-se
aplicar a jurisprudência Brasserie de Haecht).
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Ao lado dos acórdãos que aplicam o Direito Comunitário da Concorrência
encontram-se, infelizmente, aqueles que expressamente afastaram a aplicabilidade
deste em circunstâncias que suscitam as maiores dúvidas. A posição do Supremo
Tribunal de Justiça neste plano mostrou-se a mais conservadora, não se tendo até
ao presente verificado, tanto quanto sabemos, qualquer acórdão que reverta os
sinais transmitidos no início da década de 90.

Assim, em 1991, o STJ “pareceu associar a não susceptibilidade de afec-
tação do comércio intra-comunitário à nacionalidade portuguesa das empre-
sas intervenientes no acordo” (272), tendo recusado colocar uma questão preju-
dicial a esse respeito ao TJCE, aparentemente com fundamento na suficiente
clarificação da questão pela jurisprudência comunitária (273).

Em 1993, o STJ entendeu que contratos de distribuição grossista de tabaco
no mercado nacional não apresentavam qualquer elemento de conexão com
outros Estados-Membros, tendo portanto recusado aplicar o Direito Comunitário
da Concorrência. De novo, o Tribunal recusou recorrer ao mecanismo do
art. T.CE (274).

Já em 2003, o STJ voltou a não aplicar as regras de concorrência do Tra-
tado CE, argumentando ser manifesta a ausência de afectação do comércio entre
Estados-Membros, isto apesar de não se ter sequer delimitado o mercado rele-
vante. Mesmo que a decisão fosse, no caso concreto, conforme com a juris-
prudência comunitária sobre esta matéria, será de notar que o Supremo Tribu-
nal de Justiça parece ter confundido o que seja a susceptibilidade de afectação
do comércio entre os Estados-Membros com o preenchimento das condições
subsequentes de proibição do acordo ou conduta (275).
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(272) RUIZ 1997, supra nota 20, para. 5; Acórdão do STJ de 31-10-1991, no processo
n.º 79744. Veja-se ainda o Acórdão do STJ de 29-11-1989, comentado em: SILVA, Pedro Sousa e,
As fronteiras do Direito Comunitário: as situações puramente internas e a discriminação a
rebours — Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de Novembro de 1989,
Documentação e Direito Comparado, n.º 39-40, pp. 47-76. Este autor chama a atenção para a ina-
dequação da utilização do conceito de “situações puramente internas” (desenvolvido pelo Direito
Internacional Privado para reger a aplicação de leis estaduais) no contexto de relacionamento
“entre uma lei estadual e um ordenamento jurídico supra-estadual, como é comummente quali-
ficado o Direito Comunitário” (p. 60).

(273) RUIZ 1997, supra nota 20, para. 6.
(274) RUIZ 1999, supra nota 20, pp. 18-19, nota 39. Segundo este autor, “esta posição foi

confirmada no Acórdão de 3 de Julho de 1993, que se pronunciou sobre a arguição de nulida-
des da sentença”.

(275) Ao argumentar que o acordo não poderia “afectar a concorrência entre os Estados
membros, porquanto não se vislumbra, tendo em conta o objecto do embargado, que ocorra a
existência de condições desiguais para prestações equivalentes (cfr. alínea d) do citado art. 85.º)”
— cfr. Acórdão do STJ de 27-05-2003, no processo n.º 3B1324.



340

São vários os possíveis motivos para a reduzida aplicação do Direito Comu-
nitário da Concorrência pelos tribunais nacionais. Por um lado, como acabámos
de ver, o STJ parece mostrar-se relutante a aceitar a interpretação lata que tem
vindo a ser feita pelo TJCE do critério da afectação do comércio entre Estados-
Membros e, numa demonstração de falta de cooperação tradicional entre os
Supremos Tribunais, mostra-se indisponível para suscitar questões prejudiciais
quanto a esta matéria. Quanto aos tribunais de primeira e segunda instância, estes
têm-se revelado mais receptivos à aplicação do Direito Comunitário da Con-
corrência, mas a falta de aplicação deste (até ao momento) pela ANC e o seu rela-
tivo desconhecimento entre os advogados e as empresas, sem esquecer a falta de
formação específica dos juízes neste ramo do Direito, constituíam obstáculos
substanciais.

Resta-nos aguardar, agora que todos estes três últimos factores tendem a desa-
parecer, que os tribunais (inclusivamente de sua própria iniciativa) comecem a
atentar na necessidade de um cuidado exame do preenchimento do critério da afec-
tação do comércio entre Estados-Membros, tal como foi clarificado pela juris-
prudência comunitária, sempre que se virem confrontados com uma questão de
Direito da Concorrência. Ao contrário de Paz Ferreira, que expressou o receio
de que o R. 1/2003 viesse “complicar sensivelmente as coisas” (276), cremos que
este diploma descentralizador oferece suficientes incentivos aos juízes nacio-
nais para que apliquem os arts. 81.º e 82.º T.CE, e foi acompanhado de Comu-
nicações que facilitarão esta tarefa.

Terminamos esta secção citando Fausto Quadros, num comentário mais
geral à relação dos tribunais nacionais com o Direito Comunitário:

“não é brilhante o panorama da aplicação do Direito Comunitário
pelos tribunais portugueses. (…) o juiz português, de um modo geral, ignora
o Direito Comunitário. Com esse seu comportamento, ele, antes de mais,
está a infringir a subordinação do poder judicial à lei, dado que, como já
se disse, o Direito Comunitário faz parte do bloco de legalidade que obriga
os tribunais portugueses. Mas está também a estimular a lassidão do legis-
lador e da Administração Pública (…) na execução do Direito Comunitá-
rio. Os tribunais portugueses estão, dessa forma, a contribuir, sem o que-
rerem, para subverter a Ordem Jurídica que obriga o Estado Português e
que, por isso, deve ser aplicada em Portugal. Com isso perdem todos: o
princípio democrático da legalidade, o Estado português e os particula-
res.” (277)
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(276) PAZ FERREIRA 2000, supra nota 10, p. 17.
(277) QUADROS, Fausto de, Direito da União Europeia, Coimbra, Almedina, 2004, p. 544.
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4. CONCLUSÃO

Os debates que precederam o R. 1/2003 frisaram repetidamente a necessi-
dade de criar mecanismos que garantissem a aplicação uniforme do Direito
Comunitário da Concorrência após a descentralização. De uma maneira geral,
a doutrina tem-se mostrado satisfeita com as salvaguardas introduzidas para esse
efeito no novo Regulamento de execução dos arts. 81.º e 82.º do Tratado CE.

Não obstante, cremos que este trabalho demonstrou que o verdadeiro desa-
fio reside actualmente não tanto em promover a uniformidade na aplicação das
normas comunitárias de concorrência, mas, passo prévio, em esclarecer e, nal-
guns casos, convencer os tribunais nacionais a aplicarem essas normas (grande
parte das ANCs dos Estados-Membros já começaram a aplicar os arts. 81.º e 82.º
repetidamente nas suas decisões recentes).

A Comissão estava ciente desta dificuldade, tendo por isso publicado uma
Comunicação sobre a afectação do comércio entre Estados-Membros, critério
central nesta matéria. Resta saber até que ponto esta Comunicação será suficiente
para afastar os “pré-conceitos” na abordagem de senso comum dos problemas de
concorrência e da sua repercussão noutros Estados.

Este trabalho procurou contribuir para o esclarecimento dos contornos impre-
cisos e altamente dilatados do critério da afectação, traçando o quadro geral da
competência das autoridades nacionais para aplicarem o Direito Comunitário da
Concorrência.

A actuação da Autoridade da Concorrência, a evolução do conhecimento
deste ramo do Direito junto das universidades, escritórios de advogados, empre-
sas e da sociedade em geral, as iniciativas que se têm promovido para a formação
dos magistrados e a notável falta de dissociação entre Direito nacional e Direito
Comunitário da Concorrência nas análises doutrinais e práticas, levam-nos a
crer que a abrangência do critério da afectação do comércio entre Estados-Mem-
bros e a obrigatoriedade de aplicação dos arts. 81.º e 82.º do Tratado CE serão
amplamente reconhecidas entre nós a médio prazo.

5. BIBLIOGRAFIA
Comunicações e outros documentos comunitários

Livro Branco sobre a modernização das regras de aplicação dos artigos 85.º e 86.º do Tratado
CE (COM/99/0101 final), J.O. n.º C 132/1, de 12-05-1999.

Comissão Europeia, Report on Competition Policy 2004 (SEC(2005)805 final), Bruxelas,
17-06-2005.

Comunicação da Comissão, de 3 de Setembro de 1986, relativa aos acordos de pequena impor-
tância que não são abrangidos pelo disposto no n.º 1 do artigo 85.º do Tratado que ins-
titui a Comunidade Económica Europeia (86/C 231/02), J.O. C 231/2, de 12-09-1986.

A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA …



342

Comunicação da Comissão sobre a cooperação entre a Comissão e os tribunais nacionais no que
diz respeito à aplicação dos artigos 85.º e 86.º do Tratado CEE (93/C 39/05), J.O. C 39/6,
de 13-02-1993.

Comunicação da Comissão sobre a cooperação entre a Comissão e as autoridades de concorrência
dos Estados-membros no que diz respeito ao tratamento dos processos no âmbito dos arti-
gos 85.º e 86.º do Tratado CE (97/C 313/03), J.O. C 313, de 15-10-1997, pp. 3-11.

Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não são abrangidos pelo n.º 1 do
artigo 85.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia (97/C 372/04), J.O. C 372/13,
de 09-12-1997.

Comunicação da Comissão relativa aos acordos de pequena importância que não restringem
sensivelmente a concorrência nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado que institui a
Comunidade Europeia (de minimis) (2001/C 368/07), J.O. C 368/13, de 22-12-2001.

Comunicação da Comissão sobre a cooperação no âmbito da rede de autoridades de concorrência
(2004/C 101/03), J.O. C 101/43, de 27-04-2004.

Comunicação da Comissão sobre a cooperação entre a Comissão e os tribunais dos Estados-Mem-
bros da UE na aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE (2004/C 101/04), J.O.
C 101/54, de 27-04-2004.

Comunicação da Comissão sobre a orientação informal relacionada com questões novas relati-
vas aos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE que surjam em casos individuais (cartas de
orientação) (2004/C 101/06), J.O. C 101/78, de 27-04-2004.

Comunicação da Comissão com Orientações sobre o conceito de afectação do comércio entre
os Estados-Membros, previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado (2004/C 101/07), J.O.
C 101/81, de 27-04-2004.

Recomendação da Comissão de 6 de Maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e
médias empresas, J.O. L 124/36, de 20-05-2003.

MONTI, Mario, Effective private enforcement of EC Competition Law, discurso proferido a 1 de Junho
de 2001, em Florença, na “Sixth EU Competition Law and Policy Workshop”.

Proposta de Regulamento do Conselho relativo à execução das regras de concorrência aplicáveis
às empresas previstas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado e que altera os Regulamentos (CEE)
n.º 1017/68 (CEE) n.º 2988/74 (CEE) n.º 4056/86 e (CEE) n.º 3975/87, COM/2000/582 final,
J.O. C 365E/284, de 19-12-2000.

Jurisprudência e prática decisória comunitária

Acórdão do TJCE de 27 de Março de 1963, Da Costa (28/62 etc.), C.J. (1963) 61.
Acórdão do TJCE de 30 de Junho de 1966, LTM c. MBU (56/65), C.J. (1966) 235.
Acórdão do TJCE de 13 de Julho de 1966, Consten e Grundig (56 e 58/64), C.J. (1966) 429.
Acórdão do TJCE de 12 de Dezembro de 1967, Brasserie de Haecht (23/67), C.J. (1967) 525.
Acórdão do TJCE de 9 de Julho de 1969, Völk c. Vervaecke (5/69), C.J. (1969) 295.
Acórdão do TJCE de 18 de Março de 1970, Bilger (43/69), C.J. (1970) 127.
Acórdão do TJCE de 18 de Fevereiro de 1971, Sirena (40/70), C.J. (1971) 69.
Acórdão do TJCE de 6 de Maio de 1971, Cadillon/Höss (1/71), C.J. (1971) 351.
Acórdão do TJCE de 25 de Novembro de 1971, Béguelin (22/71), C.J. (1971) 949.
Acórdão do TJCE de 17 de Outubro de 1972, Vereeniging van Cementhandelaren (8/72), C.J. (1972)

977.
Acórdão do TJCE de 21 de Fevereiro de 1973, Continental Can (6/72), C.J. (1973) 215.
Acórdão do TJCE de 30 de Janeiro de 1974, BRT/SABAM (127/73), C.J. (1974) 51.
Acórdão do TJCE de 6 de Março de 1974, Commercial Solvents (6/73, etc.), C.J. (1974) 223.
Acórdão do TJCE de 30 de Abril de 1974, Giuseppe Sacchi (155/73), C.J. (1974) 409.
Acórdão do TJCE de 15 de Maio de 1975, Frubo (71/74), C.J. (1975) 563.

MIGUEL SOUSA FERRO



343

Acórdão do TJCE de 26 de Novembro de 1975, Papiers Peints (73/74), C.J. (1975) 1491.
Acórdão do TJCE de 16 de Novembro de 1977, INNO/ATAB (13/77), C.J. (1977) 2115.
Acórdão do TJCE de 1 de Fevereiro de 1978, Miller (19/77), C.J. (1978) 131.
Acórdão do TJCE de 14 de Fevereiro de 1978, United Brands (27/76), C.J. (1978) 207.
Acórdão do TJCE de 9 de Março de 1978, Simmenthal (106/77), C.J. (1978) 629.
Acórdão do TJCE de 20 de Junho de 1978, Tepea (28/77), C.J. (1978) 1391.
Acórdão do TJCE de 31 de Maio de 1979, Hugin (22/78), C.J. (1979) 1869.
Acórdão do TJCE de 25 de Outubro de 1979, Greenwich Film (22/79), C.J. (1979) 3275.
Acórdão do TJCE de 10 de Julho de 1980, Distillers (30/78), C.J. (1980) 2229.
Acórdão do TJCE de 10 de Julho de 1980, Marty/Lauder (37/79), C.J. (1980) 2481.
Acórdão do TJCE de 10 de Julho de 1980, Lancôme (99/79), C.J. (1980) 2511.
Acórdão do TJCE de 29 de Outubro de 1980, Van Landewyck (209/78 etc.), C.J. (1980) 3125.
Acórdão do TJCE de 16 de Junho de 1981, Salonia (126/80), C.J. (1981) 1563.
Acórdão do TJCE de 6 de Outubro de 1982, Cilfit (283/81), C.J. (1982) 3415.
Acórdão do TJCE de 2 de Março de 1983, GVL (7/82), C.J. (1983) 483.
Acórdão do TJCE de 7 de Junho de 1983, Musique Diffusion française (100/80, etc.), C.J. (1983)

1825.
Acórdão do TJCE de 25 de Outubro de 1983, AEG (107/82), C.J. (1983) 3151.
Acórdão do TJCE de 9 de Novembro de 1983, Michelin (C-322/81), C.J. (1983) 3461.
Acórdão do TJCE de 14 de Dezembro de 1983, Société de vente de ciments (319/82), C.J. (1983)

4173.
Acórdão do TJCE de 15 de Dezembro de 1983, Schöeller (283/82), C.J. (1983) 4219.
Acórdão do TJCE de 21 de Fevereiro de 1984, Hasselblad (86/82), C.J. (1984) 883.
Acórdão do TJCE de 11 de Julho de 1985, Remia (42/84), C.J. (1985) 2545.
Acórdão do TJCE de 10 de Dezembro de 1985, Stichting Sigarettenindustrie (240/82 etc.), C.J.

(1985) 3831.
Acórdão do TJCE de 10 de Dezembro de 1985, ETA Fabrique d’Ébauches (31/85), C.J. (1985)

3933.
Acórdão do TJCE de 10 de Dezembro de 1985, NSO (260/82), C.J. (1985) 3801.
Acórdão do TJCE de 28 de Janeiro de 1986, Pronuptia (161/84), C.J. (1986) 353.
Acórdão do TJCE de 25 de Fevereiro de 1986, Windsurfing International (193/83), C.J. (1986) 611.
Acórdão do TJCE de 22 de Outubro de 1986, Metro SB (75/84), C.J. (1986) 3021.
Acórdão do TJCE de 27 de Janeiro de 1987, Verband der Sachversicherer (45/85), C.J. (1987) 405.
Acórdão do TJCE de de 3 de Dezembro de 1987, BNIC (136/86), C.J. (1987) 4789.
Acórdão do TJCE de 19 de Abril de 1988, Louis Erauw-Jacquery (27/87), C.J. (1988) 1919.
Acórdão do TJCE de 4 de Maio de 1988, Bodson (30/87), C.J. (1988) 2479.
Acórdão do TJCE de 27 de Setembro de 1988, Bayer/Süllhöfer (65/86), C.J. (1988) 5249.
Acórdão do TJCE de 11 de Abril de 1989, Ahmed Saeed Flugreisen (66/86), C.J. (1989) 803.
Acórdão do TJCE de 22 de Junho de 1989, Fratelli Costanzo (103/88), C.J. (1989) 1839.
Acórdão de 11 de Julho de 1989, Belasco (246/86), C.J. (1989) 2117.
Acórdão do TJCE de 28 de Fevereiro de 1991, Delimitis (C-234/89), C.J. (1991) I-935.
Acórdão do TJCE de 23 de Abril de 1991, Hoefner e Elser (C-41/90), C.J. (1991) I-1979.
Acórdão do TPI de 24 de Outubro de 1991, Petrofina (T-2/89), C.J. (1991) II-1087.
Acórdão do TPI de 17 de Dezembro de 1991, Hercules Chemicals (T-7/89), C.J. (1991) II-1711.
Acórdão do TPI de 17 de Dezembro de 1991, Enichem Anic (T-6/89), C.J. (1991) II-1623.
Acórdão do TPI de 9 de Julho de 1992, Publishers Association (T-66/89), C.J. (1992) II-1995.
Acórdão do TJCE de 31 de Março de 1993, Ahlström (C-88/85 etc.), C.J. (1993) I-1307.
Acórdão do TPI de 1 de Abril de 1993, BPB Industries e British Gypsum (T-65/89), C.J. (1995)

II-389.
Acórdão do TJCE de 10 de Novembro de 1993, Petrogal (C-39/92), C.J. (1993) I-5659.

A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA …



344

Acórdão do TPI de 14 de Julho de 1994, Parker Pen (T-77/92), C.J. (1994) II-549.
Acórdão do TPI de 27 de Outubro de 1994, Deere (T-35/92), C.J. (1994) II-957.
Acórdão do TJCE de 15 de Dezembro de 1994, Gøttrup-Klim (C-250/92), C.J. (1994) I-5641.
Acórdão do TPI de 21 de Fevereiro de 1995, SPO (T-29/92), C.J. (1995) II-289.
Acórdão do TJCE de 24 de Outubro de 1995, Bundeskartellamt v. Volkswagen (C-266/93), C.J.

(1995) I-3477.
Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Boël (T-142/89), C.J. (1995) II-867.
Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Ferriere Nord (T-143/89), C.J. (1995) II-917.
Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Cockerill Sambre (T-144/89), C.J. (1995) II-947.
Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Martinelli (T-150/89), C.J. (1995) II-1165.
Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Société métallurgique de Normandie (T-147/89), C.J. (1995)

II-1057.
Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Société des treillis et panneaux soudés (T-151/89), C.J.

(1995) II-1191.
Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Trefilunion (T-148/89), C.J. (1995) II-1063.
Acórdão do TPI de 6 de Abril de 1995, Trefileurope (T-141/89), C.J. (1995) II-791.
Acórdão do TJCE de 6 de Abril de 1995, RTE e ITP (C-241/91 P, etc.), C.J. (1995) I-743.
Acórdão do TPI de 8 de Junho de 1995, Langnese-Iglo (T-7/93), C.J. (1995) II-1533.
Acórdão do TJCE de 12 de Dezembro de 1995, Dijkstra (C-319/93 etc.), C.J. (1995) I-4471.
Acórdão do TJCE de 14 de Dezembro de 1995, Peterbroeck (C-312/93), C.J. (1995) I-4599.
Acórdão do TPI de 8 de Outubro de 1996, Compagnie Maritime Belge (T-24/93 etc.), C.J. (1996)

II-1201.
Acórdão do TPI de 14 Maio 1997, VGB (T-77/94), C.J. (1997) II-759.
Acórdão do TJCE de 17 de Julho de 1997 Ferriere Nord (C-219/95 P), C.J. (1997) I-4411.
Acórdão do TPI de 22 de Outubro de 1997, SCK e FNK (T-213/95 etc.), C.J. (1997) II-1739.
Acórdão do TJCE de 18 de Junho de 1998, Comissão/Itália (C-35/96), C.J. (1998) I-3851.
Acórdão do TJCE de 21 de Janeiro de 1999, Carlo Bagnasco (C-215/96 etc.), C.J. (1999) I-135.
Acórdão do TJCE de 1 de Junho de 1999, Eco Swiss (C-126/97), C.J. (1999) I-3055.
Acórdão do TJCE de 11 de Janeiro de 2000, Holanda e Van der Wal (C-174/98 etc.), C.J. (2000)

I-1.
Acórdão do TPI de 15 de Março de 2000, Cimenteries CBR (T-25/95 etc.), C.J. (2000) II-491.
Acórdão de 6 de Julho de 2000, Volkswagen (T-62/98), C.J. (2000) II-2707.
Acórdão do TPI de 16 de Outubro de 2000, Bayer AG (Caso T-41/96), C.J. (2000) II-3383.
Acórdão do TJCE de 14 de Dezembro de 2000, Masterfoods (C-344/98), C.J. (2000) I-11369.
Acórdão do TPI de 12 de Julho de 2001, Tate & Lyle (T-202/98 etc.), C.J. (2001) II-2035.
Acórdão do TJCE de 20 de Setembro de 2001, Courage c. Crehan (C-453/99), C.J. (2001) I-6297.
Acórdão do TJCE de 25 de Outubro de 2001, Ambulanz Glöckner (C-475/99), C.J. (2001) I-8089.
Acórdão do TJCE de 19 de Fevereiro de 2002, Wouters (C-309/99), C.J. (2002) I-1577.
Acórdão do TPI de 28 de Fevereiro de 2002, Atlantic Container Line (T-395/94), C.J. (2002)

II-875.
Acórdão do TPI de 28 de Fevereiro de 2002, Compagnie Générale Maritime (T-86/95), C.J.

(2002) II-1011.
Acórdão do TPI de 20 de Março de 2002, KE KELIT (T-17/99), C.J. (2002) II-1647.
Acórdão do TJCE de 22 de Outubro de 2002, Roquette Frères (C-94/00), C.J. (2002) I-9011.
Acórdão do TPI de 19 de Março de 2003, CMA CGM (T-213/00), C.J. (2003) II-913.
Acórdão do TJCE de 9 de Setembro de 2003, Fiammiferi (C-198/01), C.J. (2003) I-8055.
Acórdão do TPI de 11 de Dezembro de 2003, Adriatica di Navigazione (T-61/99), C.J. Ainda não

publicado.
Acórdão do TJCE de 6 de Janeiro de 2004, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV (Casos

apensos C-2/01 P e C-3/01), C.J. (2004) I-23.

MIGUEL SOUSA FERRO



345

Acórdão do TJCE de 29 de Abril de 2004, IMS Health (C-418/01), C.J. (2004) Ainda não publi-
cado.

Acórdão do TJCE de 29 de Abril de 2004, British Sugar (C-359/01 P), C.J. Ainda não publicado.
Acórdão do TPI de 8 de Julho de 2004, Dalmine (T-50/00), C.J. Ainda não publicado.
Acórdão do TPI de 8 de Julho de 2004, JFE Engineering (T-67/00 etc.), C.J. Ainda não publicado.
Decisão da Comissão 78/922/CEE, de 23 de Outubro de 1978, Zanussi (IV/1576), J.O. L 322/36,

16-11-1978.
Decisão da Comissão de 13 de Dezembro de 1985 (85/561/CEE), Breeders’ rights; roses

(IV/30.017), J.O. L 369/9, de 31-12-1985.
Decisão da Comissão de 2 de Agosto de 1989 (89/515/CEE), Welded Steel Mesh (IV/31.553), J.O.

L 260/1, de 06-09-1989.
Decisão da Comissão de 30 de Abril de 1991, Scottish Nuclear (91/329/CEE), J.O. (1991)

L 178/31.
Decisão da Comissão de 15 de Maio de 1991 (91/335/CEE), Gosme/Martell (IV/32.186), J.O.

L 185/23, de 11-07-1991.
Decisão da Comissão de 10 de Janeiro de 1996, Adalat (96/478/CE), J.O. (1996) L 201/1.
Decisão da Comissão de 8 de Setembro de 1999 (1999/687/CE), Nederlandse Vereniging van

Banken (IV/34.888 etc.), J.O. L 271/28, de 21-10-1999.
Opinião do A.G. Trabucchi proferida a 22 de Outubro de 1975, no Caso Papiers Peints (74/74),

C.J. (1975) 1491.

Jurisprudência e prática decisória estrangeira

Bernard Crehan v. Inntrepreneur Pub Company CPC [2004] EWCA 637, disponível em
http://www.hmcourts-service.gov.uk/judgmentsfiles/j2547/crehan-v-inntrepreneur.htm.

Decisão do Conselho da Concorrência francês de 24 de Fevereiro de 2005 (05-D-07), “relative
a des pratiques mises en oeuvre sur les marches des armes et des munitions civiles”.

Jurisprudência e prática decisória portuguesa

Acórdão do STJ de 28-11-1984, no processo n.º 37564.
Sentença do Tribunal Judicial de 1.ª Instância de Lisboa de 11-12-1989, no processo n.º 2756-A

(4.º Juízo, 2.ª Secção).
Acórdão do TRL de 06-03-1990, no processo n.º 2426.
Acórdão do STJ de 27-11-1990, no processo n.º 79513.
Acórdão do TRL de 18-04-1991, no processo n.º 42022.
Acórdão do STJ de 31-10-1991, no processo n.º 81441.
Sentença do Tribunal de Polícia de Lisboa de 28-11-1991, no processo n.º 157/91.
Sentença do Tribunal Cível da Comarca de Lisboa de 31-1-1992, no processo Dragapor.
Acórdão do STJ de 30-06-1992, no processo n.º 80613.
Acórdão do STA de 02-07-1992, no processo n.º 28316.
Acórdão do STJ de 30-06-1993, no processo n.º 3639.
Acórdão do STJ de 08-07-1993, no processo n.º 81441.
Acórdão do TRL de 14-10-1994, no processo n.º 69915.
Acórdão do TRL de 26-01-1995, no processo n.º 42232.
Acórdão do TRL de 15-02-1995, no processo n.º 336253.
Acórdão do STJ de 09-05-1995, no processo n.º 86477.
Acórdão do STJ de 08-06-1995, no recurso n.º 86365.
Acórdão do STJ de 21-03-1996, no processo n.º 87823.
Acórdão do STJ de 24-10-1996, no processo n.º 48105.

A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA …



346

Acórdão do STJ de 04-03-1997, no processo n.º 88238.
Acórdão do TRL de 11-03-1997, no processo n.º 12221.
Acórdão do STJ de 20-05-1997, no processo n.º 96A916.
Acórdão do STA (1.ª Secção) de 27-10-1999.
Acórdão do TRL de 02-11-2000, no processo n.º 60506 (Benfica/Olivedesportos).
Acórdão do TRL de 28-03-2001, no processo n.º 112623.
Acórdão do STJ de 10-05-2001, no processo n.º 1B324.
Acórdão do STA de 26-09-2001, no processo n.º 46951.
Acórdão do STJ de 24-04-2002, no processo n.º 1B4170.
Acórdão do STJ de 27-05-2003, no processo n.º 3B1324.
Acórdão do TRP de 15-10-2004, no processo n.º 434478.
Acórdão do STJ de 13-01-2005, no processo n.º 4B4031.
Autoridade da Concorrência, Relatório de Actividades de 2003, disponível em

http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/adc_relatorio_actividades2003.pdf.
Autoridade da Concorrência, Decisão do Conselho de 21 de Julho de 2004, sobre o Pedido de decla-

ração de legalidade do contrato ou da verificação dos pressupostos previstos no n.º 1 do
art. 5.º da Lei n.º 18/2003, apresentado nos termos da Portaria n.º 1097/93, de 29 de Outu-
bro, pela SCC — Central de Cervejas, S.A.

Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1986.
Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1988.
Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1992.
Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1993, Diário da República, II Série, n.º 18,

21-01-1995.
Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 1998, Diário da República, II Série, n.º 277,

27-11-1999.
Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 2000, Diário da República, II Série, n.º 200,

29-08-2001.
Conselho da Concorrência, Relatório de Actividade de 2002, Diário da República, II Série, n.º 200,

03-08-2003.
Sentença de 14-03-2005 da 7.ª Vara Cível do Tribunal da Comarca de Lisboa, no Processo

n.º 8.942/03.

Doutrina

AAVV, Concorrência em Portugal nos anos 80, Actas do colóquio organizado pela Revista
Assuntos Europeus na FCG em 7 e 8 de Junho de 1984, Lisboa, Assuntos Europeus, 1985.

ALBUQUERQUE, Pedro, Direito português da concorrência: em torno do decreto-lei n. 422/83,
Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, Ano 50, n.º 3 (Dez. 1990).

ALMEIDA, José Carlos Moitinho de, A autonomia dos direitos nacionais sobre concorrência rela-
tivamente ao direito comunitário, in “Concorrência em Portugal nos anos 80”, Lisboa,
1984.

ALVES, Jorge de Jesus Ferreira, Lições de Direito Comunitário, Coimbra Editora, 1989.
ALVES, José Manuel Caseiro, Lições de direito comunitário da concorrência, 1990.
ANASTÁCIO, Gonçalo Gentil, Serviços financeiros: liberdade de prestação de serviços e distorção

da concorrência na Comunidade Europeia, Lisboa, Tese de Mestrado na FDL, 2000.
ANDERSON, David W. K., DEMETRIOU, Marie, References to the European Court, 2.ª ed., Sweet

& Maxwell, Londres, 2002.
ANDREANGELI, Arianna, Courage ltd v Crehan and the enforcement of Article 81 EC before

national courts, European Competition Law Review, Vol. 25, Issue 12 (Dezembro 2004),
pp. 758-764.

MIGUEL SOUSA FERRO



347

ANTUNES, Luís Miguel Pais, A vertente judiciária da integração europeia — Portugal perante os
tribunais comunitários, Legislação — Cadernos de Ciência de Legislação, INA, n.º 4/5,
Abril/Dezembro de 1992, pp. 177-180.

AZANDA, Ieva, From Ex Ante to Ex Post Enforcement of Article 81: Efficiency, Legal Certainty
and Community Enlargement, European Law Student Association, Selected Papers on
European Law 2003(1).

BARROS, Pedro Pita, MATA, José, Competition Policy in Portugal, Discussion Paper n.º 141 (July
1996), Centre for Economic Policy Research, Londres.

BOS, P.-V., Towards a clear distribution of competence between EC and National Competition
Authorities, European Competition Law Review, 1995, Issue 7, pp. 410-416.

BOURGEOIS, Jacques H. J., HUMPE, Christophe, The Commission’s draft «New Regulation 17»,
European Competition Law Review, Vol. 23, Issue 2 (Fevereiro 2002), pp. 43-45.

BRAAKMAN, August J., SCHRÖTER, Helmut R. B., Introduction, in BRAAKMAN, August J. (coord.),
“Aplicação dos arts. 85.º e 86.º do Tratado CE pelos tribunais nacionais dos Estados-Mem-
bros”, Comissão Europeia, 1997.

BROWN, Christopher, HARDIMAN, Donogh, The extent of the Community institution’s duty to coo-
perate with national courts — Zwartfeld revisited, European Competition Law Review,
Vol. 25, Issue 5 (Maio 2004), pp. 299-304.

BURNLEY, Richard, Interstate trade revisited — the jurisdictional criterion for Articles 81 and
82 EC, European Competition Law Review, 2002, pp. 217-226.

CAMPOS, João Mota de, Direito Comunitário, Vol. III, Fundação Calouste-Gulbenkian, 1991.
Conselho da Concorrência, Aplicação dos actuais artigos 81.º e 82.º do Tratado da União Euro-

peia pelas instâncias nacionais, in “Relatório de Actividade de 1998”, Diário da República,
II Série, n.º 277, 27-11-1999, p. 17.905 e segs.

Conselho Económico e Social, Mesa Redonda: a Concorrência e os Consumidores, Lisboa,
2001.

COOKE, John. D., Application of EC Competition Rules by National Courts, artigo apresentado na
Conferência da International Bar Association e da Comissão Europeia, “Anti-trust reform
in Europe: a year in practice”, Bruxelas, 9-11 de Março 2005.

CORDEIRO, António José da Silva Robalo, As coligações de empresas e os direitos português e comu-
nitário da concorrência, Lusolivro, Lisboa, Janeiro de 1994.

CORDEIRO, António Menezes, Defesa da concorrência e direitos fundamentais das empresas: da
responsabilização da Autoridade da Concorrência por danos ocasionados em actuações
de inspecção, in ALBUQUERQUE, Ruy, CORDEIRO, António Menezes (coord.), “Regulação
e concorrência: perspectivas e limites da defesa da concorrência”, Coimbra, Almedina,
2005.

COSTA, Adalberto, Regime legal da concorrência, Almedina, 2004.
COSTEIRA, Maria José, As contraordenações no domínio da concorrência, Apresentação na Auto-

ridade da Concorrência, 23 de Maio de 2005.
D’ALMEIDA, Luís Duarte, A tutela dos direitos subjectivos derivados do Direito Comunitário — medi-

das provisórias nos tribunais nacionais, AAFDL, Lisboa, 2000.
DOLMANS, Maurits, GRIERSON, Jacob, Arbitration and the Modernization of EC Antitrust Law:

New Opportunities and New Responsibilities, ICC International Court of Arbitration Bul-
letin, n.º 2, Outono 2003, pp. 37-51.

FERNANDÉZ, Cani, GONZÁLEZ-ESPEJO, Paloma, Actions for damages based on Community Competition
Law: new case law on direct applicability of Articles 81 and 82 by Spanish civil courts,
European Competition Law Review, Vol. 23, Issue 4 (Abril 2002).

FERREIRA, Eduardo Paz, Os tribunais portugueses e o direito da concorrência, 2000, Revista da
Banca, n.º 49, Janeiro-Junho 2000, pp. 5-22.

––––, Lições de Direito da Economia, AAFDL, Lisboa, 2002.

A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA …



348

FERREIRA, João E. Pinto, SOBRAL, Maria do Rosário Rebordão, Da livre concorrência à defesa da
concorrência, história e conceitos base da legislação de defesa da concorrência, Porto
Editora, Porto, 1985.

FERREIRA, João Menezes, PEDROSO, Filipa, Comentários à nova lei da concorrência — Decreto-
-Lei n.º 371/93 de 29 de Outubro, Revista da Ordem dos Advogados, ano 54, 1994, p. 748
e segs.

FERRO, Miguel Sousa, Committing to Commitment Decisions — Unanswered questions on Article 9
Decisions, European Competition Law Review, Agosto 2005 (no prelo).

FURSE, Mark, The Decision to Commit: Some Pointers from the US, European Competition Law
Review, 2004, Issue 1.

GHELCKE, Bernard van de Walle de, Modernisation: Will it increase litigation in the national
courts and before national authorities?, Conference paper, “Modernisation and enlargement:
Two major challenges for EC competition law”, First Annual Global Competition Law
Centre, Bruges, 10-11 Junho de 2004.

GORJÃO-HENRIQUES, Miguel, Direito Comunitário, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2005.
HOLMES, Marjorie, LENNON, Paula, Causation — the route to damages, European Competition

Law Review, Vol. 25, Issue 8 (Agosto 2004), pp. 475-478.
––––, The Crehan Judgement, European Competition Law Review, Vol. 25, Issue 11 (Novembro

2004), pp. 676-678.
IDOT, Laurence, Droit Communautaire de la Concurrence, Bruylant, Bruxelas, 2004.
JALLES, Isabel, A lei da concorrência: análise e perspectivas de aplicação, in “Concorrência em

Portugal nos anos 80”, Lisboa, 1984, pp. 51-52.
JARDIM, Mónica Vanderleia Alves Sousa, A posição dominante relativa no Direito da Concorrência

(Análise Jurídico-Económica), Tese de Mestrado na FDUC, 1998.
JONES, Alison, BEARD, Daniel, Co-contractors, damages and Article 81: the ECJ finally speaks,

European Competition Law Review, Vol. 23, Issue 5 (Maio 2002), pp. 246-256.
JORGE, Isabel Silva, Direito e política de concorrência comunitária, Lisboa, 1986, Relatório de Mes-

trado na FDUL.
KERSE, C. S., E.C. Antitrust Procedure, 4.ª ed., Sweet & Maxwell, 1998.
KOMNINOS, Assimakis P., Arbitration and the Modernization of European Competition Law

Enforcement, World Competition, Vol. 24, n.º 2, 2001, pp. 211-238.
LANG, John Temple, General Report on the Application of Community Competition Law on Enter-

prises by National Courts and National Authorities, FIDE Congress 1998.
LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, As condições de aplicação do art. 86.º do Tratado de

Roma, Lisboa, 1986, Relatório de Mestrado na FDUL.
LENAERTS, Koen, The future organisation of the European Courts, Research Papers in Law 2/2005,

College of Europe, 2005.
LOBO, Carlos Baptista, Concorrência bancária?, Coimbra, Almedina, 2001.
MALAQUIAS, Pedro Ferreira, As regras comunitárias de concorrência e a actividade bancária,

Revista da Banca, n.º 6, Abril-Junho 1988, pp. 75-146.
MARQUES, Maria Manuel Leitão, Um curso de direito da concorrência, Coimbra, Coimbra Edi-

tora, 2002.
MARTINS, Ana Maria Guerra, Anotação ao Acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de Novembro

de 1993 Petrogal, in “Colectânea Anotada de Jurisprudência Comunitária — Os casos
portugueses”, Ministério da Justiça, Gabinete de Direito Europeu, Ano 7, n.º 19, 1995.

MATEUS, Abel, Discurso de tomada de posse do Presidente da Autoridade da Concorrência, Lis-
boa, 24 de Março de 2003.

––––, A descentralização das competências comunitárias sobre práticas da concorrência — as
novas competências da Autoridade, discurso na Ordem dos Advogados, Lisboa, 23 de Abril
de 2004.

MIGUEL SOUSA FERRO



349

MATEUS, Abel, A nova política de concorrência comunitária — quais as implicações para os
tribunais?, Discurso na Ericeira a 13 de Maio de 2004.

––––, A Autoridade da Concorrência e os advogados da concorrência, Discurso no Seminário de
Direito da Concorrência organizado pela CIP e PLMJ, Lisboa, 18 de Novembro de 2004.

MCCURDY, Gregory V. S., The impact of modernisation of the EU Competition Law system on the
courts and private enforcement of the competition laws: a comparative perspective, Euro-
pean Competition Law Review, Vol. 25, Issue 8 (Agosto 2004), pp. 509-517.

MENDES, Evaristo, Direito da concorrência desleal e direito da concorrência, in ASCENSÃO, J. Oli-
veira (org.), “Concorrência desleal”, Coimbra, Almedina, 1997.

MONCADA, Luís S. Cabral de, Direito Económico, 2.ª ed., Coimbra Editora, 1988.
MONTANGIE, Yves, The application of EU Competition Law by the Belgian Competition Author-

ities and Judges: is Belgium prepared for the ‘New Regime’?, The Competition Law
Review, Vol. 1, Issue 1 (August 2004), pp. 41-59.

MORAIS, Luís Branco, A evolução recente do sistema financeiro. Alguns apontamentos sobre o
direito comunitário da concorrência, AAFDL, 1999.

––––, Uma nova figura no Direito da Concorrência: o abuso de dependência económica, AAFDL,
2000.

MOREIRA, Maria Teresa da Piedade, Relações entre o Direito Comunitário da Concorrência e o
direito nacional, Lisboa, 1988, Relatório de Mestrado na FDUL.

MOREIRA, Teresa, A reforma do sistema europeu de concorrência, Apresentação no Seminário
DECO/Comissão Europeia sobre Direito da Concorrência para Juízes Nacionais, Março
2005, disponível em http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/Reforma_do_direito_euro-
peu2.pdf.

MOTA, António José P. Cardoso, O know-how e o Direito Comunitário da Concorrência, Ciên-
cia Técnica e Fiscal, N.os 289/291 (Janeiro-Março de 1983), Lisboa, 1984.

NAZZINI, Renato, International arbitration and public enforcement of Competition Law, European
Competition Law Review, Vol. 25, Issue 3 (Março 2004), pp. 153-162.

PALMA, Augusta Ferreira, Das pequenas e médias empresas: algumas questões (maxime, no direito
da concorrência), Coimbra, Almedina, 2001.

PATRÍCIO, José Simões, Direito da Concorrência (aspectos gerais), Publicações Gradiva, Lisboa,
1982.

––––, Comentário ao Acórdão Van Eycke, de 21-9-88, sobre a concorrência interbancária,
Revista da Banca, n.º 9, Janeiro-Março 1989, pp. 77-99.

PEGO, José Paulo Fernandes Mariano, A posição dominante relativa no direito da concorrência,
Coimbra, Almedina, 2001.

PEREIRA, José Gomes de Sá, O balanço concorrencial como regra e método de verificação das con-
dições de validade das práticas restritivas: suas implicações substantivas e processuais no
direito comunitário da concorrência, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, Ano 59,
n.º 1 (Jan. 1999), pp. 123-215.

PESCATORE, Pierre, O recurso prejudicial do art. 177.º do Tratado CEE e a Cooperação do Tri-
bunal com as jurisdições nacionais, Luxemburgo, Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias, 1986.

PIJETLOVIC, Katarina, Reform of EC Antitrust enforcement: criticism of the new system is highly
exaggerated, European Competition Law Review, Vol. 25, Issue 6 (Junho 2004),
pp. 356-369.

QUADROS, Fausto de, Direito da União Europeia, Coimbra, Almedina, 2004, p. 544.
RIBEIRO, Maria de Fátima, O contrato de franquia, Almedina, Coimbra, 2001.
RICOU, Teresa, A actuação da Direcção-Geral da Concorrência e Preços no quadro da política

de concorrência, in “A Política de Concorrência na perspectiva de 1992”, Cadernos DGCP
7 (Janeiro 1990).

A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA …



350

RUIZ, Nuno, Decisão Vaessen/Morris: o mercado relevante na aplicação da regra «de minimis»,
Assuntos Europeus, 1982, pp. 113-119.

––––, Implicações sectoriais da aplicação da lei da concorrência, in “Concorrência em Portugal
nos anos 80”, Lisboa, 1984.

––––, Relações entre o Direito Nacional e o Direito Comunitário da Concorrência, Documentação
e Direito Comparado, n.º 37/38, 1989.

––––, Relatório relativo a Portugal, in BRAAKMAN, August J. (coord.), “Aplicação dos arts. 85.º e 86.º
do Tratado CE pelos tribunais nacionais dos Estados-Membros”, Comissão Europeia, 1997.

––––, A aplicação do direito comunitário da concorrência em Portugal, Documentação e Direito
Comparado, n.os 77-78 (1999), pp. 6-36.

SANTANA, Carlos Alberto Caboz, O abuso da posição dominante no direito da concorrência, Edi-
ções Cosmos, 1993.

SANTOS, António Carlos, GONÇALVES, Maria Eduarda, MARQUES, Maria Manuel Leitão, Direito Eco-
nómico, Almedina, Coimbra, 3.ª ed., 1998.

SILVA, João Calvão, Estudos jurídicos: pareceres — “Concessão comercial e direito da concor-
rência”, Coimbra, Almedina, 2001.

SILVA, Miguel Moura e, Descentralização da aplicação do direito comunitário da concorrência:
uma visão pessoal, Revista jurídica da AAFDL, Lisboa, Nova série n. 24 (Abr. 2001),
pp. 345-356.

SILVA, Pedro Sousa e, As fronteiras do Direito Comunitário: as situações puramente internas e
a discriminação a rebours — Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29
de Novembro de 1989, Documentação e Direito Comparado, n.º 39-40, pp. 47-76.

TENREIRO, Mário Paulo, Direito comunitário da concorrência: significado e autonomia do crité-
rio da afectação do comércio entre os Estados-membros face à realização do mercado único,
Revista de Direito e Economia, Coimbra, Ano 15 (1989), pp. 225-257.

VAZ, Isabel, GORJÃO-HENRIQUES, Miguel, Portugal, in CAHILL, Dermot (ed.), “The Modernisa-
tion of EU Competition Law Enforcement in the European Union”, FIDE 2004 National
Reports, Cambridge University Press, 2004.

VAZ, Manuel Afonso, Direito Económico. A ordem económica portuguesa, 2.ª ed. (revista e actua-
lizada), Coimbra Editora, Coimbra, 1990.

––––, Direito Económico. A ordem económica portuguesa, 4.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1998.
VILAÇA, José Luís da Cruz, A protecção dos particulares e a evolução do sistema jurisdicional

comunitário, Coimbra, 1994, pp. 133-134.
––––, Direito comunitário e direito interno: decisão da Comissão baseada no art. 21.º do Regu-

lamento sobre o controlo das concentrações — o “caso Champalimaud” — Acórdão do
Supremo Tribunal Administrativo (1.ª Secção) de 27-10-1999 Anotado, Cadernos de Jus-
tiça Administrativa, n.º 29, Setembro/Outubro 2001.

––––, A modernização da aplicação das regras comunitárias de concorrência segundo a Comis-
são Europeia: uma reforma fundamental, Boletim da Faculdade de Direito, Universidade
de Coimbra, Volume Comemorativo, 2002, pp. 717-768.

VILAÇA, José Luís da Cruz, NÁPOLES, Pedro Metello de, CHOUSSY, Dorothée, Relatório sobre Por-
tugal, in WAELBROECK, Denis, SLATER, Donald, EVEN-SHOSHAN, Gil, “Study on the con-
ditions of claims for damages in case of infringement of EC Competition rules — Compa-
rative Report”, Ashurst, Bruxelas, Agosto 2004.

––––, O ordenamento comunitário da concorrência e o novo papel do juiz numa União alargada,
Revista do Centro de Estudos Judiciários, 2.º Semestre 2004, n.º 1, pp. 37-51.

VILAÇA, José Luís da Cruz, Relação entre o Direito Comunitário e o Nacional da Concorrência,
Apresentação na Autoridade da Concorrência, 18 de Abril de 2005.

WAELBROECK, Denis, National Courts: What is expected from them?, First Annual Conference of
the Global Competition Law Centre, Bruges, 10-11 Junho 2004.

MIGUEL SOUSA FERRO



351

WAELBROECK, Denis, SLATER, Donald, EVEN-SHOSHAN, Gil, Study on the conditions of claims for
damages in case of infringement of EC Competition rules — Comparative Report, Ashurst,
Bruxelas, Agosto 2004, disponível em http://europa.eu.int/comm/competition/
antitrust/others/private_enforcement/comparative_report_clean_en.pdf.

WHISH, Richard, Competition Law, 5.ª ed., LexisNexis, 2003.
WILS, Wouter P. J., Regulation 1/2003: a reminder of the main issues, Conference paper, “Moder-

nisation and enlargement: Two major challenges for EC competition law”, First Annual
Global Competition Law Centre, Bruges, 10-11 Junho de 2004.

XAVIER, Alberto, Subsídios para uma lei de defesa da concorrência, Ciência e Técnica Fiscal,
n.º 138, 1970, pp. 87-182.

A OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA …





NEOCONSTITUCIONALISMO
E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

LILIAN BALMANT EMERIQUE (1)

1. INTRODUÇÃO

Os períodos de mudança e de instituição de novos paradigmas são fre-
qüentemente antecedidos por debates que denunciam a crise do modelo antece-
dente, apontam críticas pujantes aos aspectos considerados problemáticos nos dis-
cursos e práticas sedimentados e propõem algumas alternativas ou propostas
possíveis para a renovação em termos de respostas as dificuldades catalogadas.
Algumas vezes pode-se observar que o pêndulo oscila de um extremo ao outro
contemplando um movimento acentuado, contudo a tendência posteriormente
observada é a de vibração menos vigorosa e que assenta-se melhor em termos
de ruptura e estruturação de qualquer padrão inovador.

O constitucionalismo moderno encontra-se nesta fase de transição verifi-
cada, sobretudo, com as constituições elaboradas após a II Guerra Mundial,
cujas configurações primam pela inserção de valores entre as suas disposições,
o que conflita, na opinião de alguns estudiosos, com os moldes positivistas.
O processo em curso suscita a necessidade de revisão da Teoria Constitucional
como um todo e muito especialmente, a compreensão do seu impacto no campo
da interpretação constitucional, influenciada de forma decisiva por um olhar
marcado pelo reconhecimento da força normativa da Constituição.

As revisões e alterações do constitucionalismo somam-se a outras trans-
formações sociais que introduzem, dentre outros, novos termos no vocabulário
a indicar processos de complexidade extensa, como por exemplo: “globaliza-
ção”; “neoliberalismo”; “flexibilização”. Estes fenómenos de magnitude mun-
dial atingem a todos os Estado em intensidade variada e provocam uma verda-
deira crise do Direito e do Estado. Conforme a habilidade de adaptação e
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(1) Doutora em Direito do Estado. Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional.
Professora do programa de mestrado em Direito da UNIFLU/Faculdade de Direito de Campos
(RJ — Brasil). Atualmente realiza estudos e pesquisas de pós-doutoramento na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, sob a supervisão do Prof. Doutor Jorge Miranda.
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remodelação observa-se uma maior ou menor acuidade dos Estados em dirimir
os obstáculos característicos da crise ou do esgotamento dos modelos enraizados.

A concepção tradicional de soberania dos Estados e o formalismo jurídico
propugnado pelo positivismo jurídico não são plenamente capazes de formular
respostas constitucionalmente adequadas aos novos desafios postos na agenda do
dia para os Estados nacionais. Desta constatação emerge a necessidade de oxi-
genar o debate no campo do Direito, principalmente no que concerne a Teoria
Constitucional, a fim de avaliar os mecanismos de mudança sugeridos e provo-
car um debate enriquecedor sobre o papel da Constituição dentro da conjuntura
social cambiante.

O coevo momento coloca na agenda dos debates no âmbito constitucional
novos problemas ou desafios que demandam um interesse maior dos estudiosos
da Teoria Constitucional e da Constituição, dentre os fatores responsáveis pela
mudança podem ser arroladas as transformações tecnológicas, a crise do Estado
providencia, as tendências neoliberais, os novos corporativismos, o pluralismo polí-
tico-social e a afirmação de identidades, as forças centrífugas internas e exter-
nas, a integração nos espaços transnacionais e supranacionais, a globalização
económica e da comunicação social, a fragilidade ambiental, a exasperação de
conflitos com incidência mundial.

Todos estes fatores e outros mais que estão em curso repercutem no campo
do Direito Constitucional de modo a provocar uma revisão da abordagem teó-
rica tradicional dos conceitos e institutos objetos de análise nesta disciplina,
especialmente no que tange a dimensão dos direitos fundamentais, o que chega
a configurar, de acordo com alguns doutrinadores, um (neo)constitucionalismo
baseado na garantia dos direitos fundamentais (2).

Segundo Jorge Miranda, diante dos desafios postos, a Constituição deve
desempenhar o papel de (3):

a) estabelecer instrumentos de segurança jurídica e de proteção da con-
fiança em favor dos atingidos pelas mudanças tecnológicas;

b) robustecer as garantias das pessoas no campo da genética e informática;
c) instituir mecanismos de proteção ambiental, criar entidades regulado-
ras independentes e eficazes;

d) emoldurar os fatores corporativos em órgãos adequados e em fórmulas
democráticas de participação;
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(2) FERRAJOLI, Luigi, “Passado y futuro del Estado de derecho”. In: CARBONELL, Miguel,
Neoconstitucionalismo, 2.ª ed., Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 20.

(3) MIRANDA, Jorge, Manual de direito constitucional, T. II, 5.ª ed., Coimbra: Coimbra,
2003, p. 29-31.



355

e) redescobrir o território local e regional;
f) garantir a democracia nos partidos políticos e nas formações sociais;
g) empreender ações afirmativas com intuito de promover a igualdade em
meio à pluralidade político-social;

h) agenciar meios de participação democrática nas instâncias transnacionais
e supranacionais.

Outro aspecto da mudança de paradigma do Direito Constitucional diz res-
peito ao impacto do Direito Internacional sobre as ordens constitucionais inter-
nas, manifesto no jus cogens, na medida em que adstringe os Estados nas rela-
ções com outros sujeitos não apenas nas suas formas de vinculação internacional,
mas também internamente, nas respectivas constituições. De um modo geral,
cresce a noção de que as regras de jus cogens se sobrepõem às constituições de
qualquer Estado enquanto membro da comunidade. O Direito Internacional
vigora ou tende a vigorar internamente e o seu primado deve-se ao princípio geral
do direito que veda uma vinculação seguida de uma posterior desvinculação
por ato unilateral, junto com o interesse de segurança e certeza de harmoniza-
ção de ordens jurídicas. O processo de internacionalização do Direito interfere
em tal medida em alguns países ao ponto de inclusive existir constituições que
prevêem a interpretação das suas normas em conformidade com os tratados
sobre certas matérias, especialmente as relativas aos direitos humanos, como
também há tratados que provocam a revisão constitucional (4).

Entretanto, o conjunto de mudanças em curso não eliminou por completo os
referenciais teóricos antecedentes e a convivência das duas matrizes desperta
um rico debate doutrinário neste período de transição com o intuito de analisar
as possibilidades e limites das alterações na teoria constitucional.

2. A PRESENTE CRISE DOS MODELOS DE ESTADO DE
DIREITO

O constitucionalismo estruturou-se numa ótica inaugural do Estado de
Direito. O Estado de Direito pode ser compreendido num sentido formal, o
qual corresponde a qualquer ordenamento cujos poderes públicos são conferidos
pela lei e exercidos conforme as formas e procedimentos legalmente estatuídos
(Estado Legislativo de Direito). Igualmente pode-se partir de uma compreensão
do Estado de Direito em sentido substancial, pelo qual designa-se somente os orde-
namentos nos quais os poderes públicos estão sujeitos a lei não apenas formal-
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(4) MIRANDA, Jorge, op. cit., p. 56-58.
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mente, mas inclusive em relação aos conteúdos. O segundo modelo corres-
ponde mais apropriadamente ao Estado Constitucional de Direito.

A formação do Estado Constitucional de Direito ensejou a quebra de para-
digmas do Direito proveniente do nascimento do Estado Moderno cujo pilar
assentou-se no princípio da legalidade como instrumento para reconhecimento do
direito positivo existente. Uma primeira mudança a ser identificada consiste
na subordinação da legalidade a Constituições rígidas, através da afirmação da
supremacia constitucional. Em seguida a validade da lei modifica e fica baseada
não só na forma de sua produção, mas também na coerência do seu conteúdo com
os princípios constitucionais. Quanto ao aspecto científico do direito, a legislação
não só desempenha um papel explicativo, como também crítico e projetivo,
com o estabelecimento de proibições e de obrigações de conteúdo. A jurisdição
que cumpre a missão de aplicar a lei inclui a tarefa de controle de constitucio-
nalidade quando não existe a possibilidade de interpretar a lei de acordo com o
sentido constitucional. A subordinação à lei gera a condição substancial na
natureza da democracia, tornando-se um limite ao poder da maioria e comple-
tando-a na medida em que se torna uma garantia dos direitos de todos diante dos
possíveis abusos.

Para Luigi Ferrajoli a crise do Estado legislativo de Direito e do Constitu-
cional de Direito baseia-se em dois aspectos de regressão a um Direito juris-
prudencial: a) exaustão da capacidade reguladora da lei devido a inflação legis-
lativa e a disfunção da linguagem legal, bem como o regresso ao papel criativo
da jurisdição; b) perda da unidade de fontes e coexistência e superposição de orde-
namentos concorrentes que afeta o papel do Estado nacional como detentor do
monopólio da produção jurídica (5).

De acordo com o referido autor, não é possível prever a saída desta dupla
crise e o futuro do Estado de Direito depende da reformulação da legalidade ordi-
nária, através do enfrentamento de um duplo desafio: passar pela crise do prin-
cípio da legalidade na dimensão liberal do Estado de Direito e na dimensão
social e, também, enfrentar a crise da perda da soberania e pela propagação de
fontes do Direito para além das suas dimensões e a debilidade das garantias
das Constituições nacionais, através da integração jurídica e institucional com o
desenvolvimento do constitucionalismo sem Estado ou supraestatal (6).

Em relação à ordem constitucional de Direito supranacional Luigi Ferrajoli
alerta para a resistência à ordem constitucional supranacional devido a cultura poli-
tológica e teórica relativa à sua possibilidade e sobre o que seja previsível nesta
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(5) FERRAJOLI, Luigi, “Passado y futuro del Estado de derecho”. In: CARBONELL, Miguel,
Neoconstitucionalismo, 2.ª ed., Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 20.

(6) FERRAJOLI, Luigi, op. cit., p. 22-24.
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condição. O autor critica a posição defensora de uma Constituição que repre-
senta a vontade comum de um povo e parte para uma ideia de garantia do
direito de todos, inclusive frente à vontade popular. Sustenta que o fundamento
da legitimidade não vem do consenso da maioria, mas da igualdade de todos nas
liberdades fundamentais e nos direitos sociais, ou seja, em direitos vitais conferidos
a todos, como limites e vínculos frente às leis ou atos de governo expressados
nas contingentes maiorias (7).

3. CONSTITUCIONALISMO E POSITIVISMO JURÍDICO

Sem aqui querer esgotar termos tão extensos e que mereceriam uma análise
mais densa, far-se-á, sumariamente, uma exposição sobre o constitucionalismo
e o positivismo jurídico, com o posterior propósito de minimamente tracejar a
linha de ruptura ou de superação destes modelos propugnada pelo neoconstitu-
cionalismo.

O constitucionalismo moderno proveniente da Europa continental e que
afirmou-se entre o final do século XVII e início do século XIX, designa um
modelo constitucional formado pelo conjunto de mecanismos normativos e ins-
titucionais, historicamente realizados num sistema jurídico-político, assentados em
dois alicerces: limitação dos poderes do Estado e proteção dos direitos e liber-
dades individuais.

Na concepção de Norberto Bobbio, o constitucionalismo consiste numa teo-
ria, numa ideologia e num método acerca do Direito, impregnado pelo positivismo
jurídico. O autor argumenta que as características essenciais do positivismo
jurídico podem ser sumariamente delineadas em sete pontos ou problemas, a
saber (8):

a) Quanto ao modo de encarar o direito: o positivismo considera o direito
como um fato e não como um valor, o que significa que o cientista
deve estudar o direito tal como o cientista estuda a realidade natural, isto
é, sem formular juízos de valor. Disto resulta uma teoria da validade
do direito (formalismo jurídico), pela qual a validade do direito depende
da fundamentação baseada em critérios meramente formais, indepen-
dente do seu conteúdo. A validade da norma jurídica não está sujeita
a afirmação do seu valor. Este aspecto caracteriza a dimensão meto-
dológica do positivismo jurídico.
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(7) FERRAJOLI, Luigi, op. cit., p. 24.
(8) BOBBIO, Norberto, O positivismo jurídico, São Paulo: Ícone, 1995, p. 131-134.
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b) Quanto a definição do direito: a definição do direito parte do elemento
da coação, de onde provém a teoria da coatividade do direito.

c) Quanto as fontes do direito: afirma a teoria da legislação como fonte pree-
minente do direito, ou seja, o direito é uma sub specie legis.

d) Quanto a teoria da norma jurídica: compreende a norma como um
comando e formula a teoria da imperatividade do direito.

e) Quanto à teoria do ordenamento jurídico: considera a estrutura da norma
não de forma isolada, mas do conjunto normativo vigente numa dada
sociedade. Enfim, sustenta a teoria da coerência e da completude do
ordenamento jurídico. A ideia de coerência elimina a possibilidade de
existir simultaneamente duas ou mais normas antinómicas, pois traz
implícita a noção uma ou mais delas serão inválidas. Também exclui
a existência de lacunas no direito.

f) Quanto ao método da ciência jurídica ou o problema da interpretação:
defende a teoria da interpretação mecanicista, que na atividade do ope-
rador jurídico implica na prevalência do elemento declarativo sobre o pro-
dutivo ou criativo do direito (a teoria do direito contida no positivismo
encontra-se disposta nas letras b, c, d, e e f).

g) Quanto à teoria da obediência: sustenta a obediência absoluta da lei
enquanto tal. Este elemento diz respeito à ideologia do direito presente
no positivismo jurídico.

No entendimento de Bobbio, não haveria um positivismo jurídico, mas sim
uma multiplicidade de positivismos, conforme apresentado, nas suas vertentes
teórica, ideológica e metodológica, sem perder completamente de vistas as linhas
mestras traçadas por Hans Kelsen ao desenvolver a idéia de teoria pura do direito,
decantada das possíveis impurezas que extrairiam o caráter científico do Direito.

O paradigma positivista estrutura-se sob os alicerces da segurança, da cla-
reza e da unidade jurídica como componentes indispensáveis para a edificação
e compreensão do direito.

4. NEOCONSTITUCIONALISMO

A separação estritamente estabelecida no positivismo jurídico entre direito
e política, direito e valores, Estado e sociedade, é relativizada pelo paradigma pós-
-positivista, no qual se assenta o neoconstitucionalismo. A atividade interpretativa
não anula, antes passa a exigir que sejam feitas escolhas valorativas de caráter
político, moral etc.

O neoconstitucionalismo é um termo utilizado doutrinariamente para indi-
car o estado do constitucionalismo contemporâneo, que a semelhança do posi-
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tivismo jurídico, trata-se de um fenómeno complexo, heterogêneo, porém, con-
corrente ou contraposto ao positivismo na sua acepção ideológica, metodoló-
gica e teórica (9).

Alguns autores, ainda que não sejam reconhecidos dentro de um movi-
mento unitário, são considerados representantes do neoconstitucionalismo em
razão de determinados elementos encontrados em suas obras: Robert Alexy,
Ronald Dworkin, Luigi Ferrajoli, Gustavo Zagrebelsky (10).

O neoconstitucionalismo identifica um conjunto amplo de transformações
ocorridas tanto no âmbito dos Estados, como também do direito constitucional,
em meio as quais assinala-se:

a) como marco histórico — a gênese do Estado constitucional de direito,
cuja consolidação ocorreu ao longo das últimas décadas do século XX;

b) como marco filosófico — o pós-positivismo, com a centralidade dos
direitos fundamentais e a reaproximação entre direito e a dimensão axio-
lógica;

c) como marco teórico — o conjunto de mudanças que incluem a força nor-
mativa da constituição e o desenvolvimento de uma nova hermenêu-
tica constitucional (11).

a) Neoconstitucionalismo teórico

Sustenta o postulado de uma teoria do direito que não seja apenas descri-
tiva e ocupe-se de delinear os direitos e deveres do cidadão conforme os dita-
mes estabelecidos em determinado ordenamento jurídico, mas que tenha como
objetivo valorar estes conteúdos de acordo com a concepção axiológica pre-
sente na Constituição.
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(9) O presente momento afirma-se como uma etapa de transição, não parecendo ser adequado
sustentar posições no sentido de afirmar o ocaso do positivismo e de suas variações, diante do pri-
mado do neoconstitucionalismo. Muitos doutrinadores ainda defendem o positivismo jurídico e
percebem as alterações como parte de uma remodelação interna do positivismo, uma espécie de
positivismo corrigido. Cf. PECES-BARBA, Gregório Martinez, Derechos sociales y positivismo
jurídico, Madrid: Dykinson, 1999, p. 83 ss.

(10) ALEXY, Robert, Teoria de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1999. DWORKIN, Ronald, Levando os direitos a sério, São Paulo: Martins Fon-
tes, 2002. FERRAJOLI, Luigi, “Passado y futuro del Estado de derecho”. In: CARBONELL, Miguel,
Neoconstitucionalismo, 2.ª ed., Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 20 ss. IDEM, Derechos y garan-
tias, 4.ª ed., Madrid: Trotta, 2004. IDEM, Los fundamentos de los derechos fundamentales, 2.ª ed.,
Madrid: Trotta, 2005. ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil, Madrid: Trotta, 2002.

(11) BARROSO, Luis Roberto, “Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o
triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil”, Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, n. 240, 2005, p. 1-42.
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O modelo de constituição identificado no neoconstitucionalismo é de uma
constituição expandida (12); pela positivação de um amplo catálogo de direitos
fundamentais; pela presença de princípios e regras na constituição; e pelas
peculiaridades na interpretação e aplicação das normas constitucionais.

A constitucionalização do Direito está conectada com o efeito expansivo das
normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico irradia-se por todo
o ordenamento jurídico. O resultado varia de acordo com os poderes estatais,
para o Poder Legislativo implica na limitação da sua liberdade de conformação
legislativa e na imposição do dever de atuação com o intuito de realização do
direito e dos programas constitucionais. Por sua vez, para a Administração
Pública acarreta a limitação da discricionariedade; a imposição de deveres de atua-
ção e traz o fundamento de validade para a prática de atos de aplicação direta
e imediata da constituição, independentemente da interposição legislativa ordi-
nária. Por último, para o Poder Judiciário tem como conseqüência a obrigação
de parâmetros para o controle de constitucionalidade; a cominação de condi-
ções para a interpretação de todas as normas do sistema.

b) Neoconstitucionalismo ideológico

Entende que subsiste hoje uma obrigação moral de obedecer à constituição
e as leis que são conformes com a constituição. O objetivo perseguido com esta
proposta consiste em garantir e promover a eficácia dos direitos fundamentais.

O neoconstitucionalismo ideológico coloca em evidência a especificidade da
interpretação e da aplicação da constituição em relação às leis infraconstitucio-
nais. Essas especificidades derivam do próprio objeto da constituição e mani-
festam-se, principalmente, em relação às técnicas interpretativas.

c) Neoconstitucionalismo metodológico

Opõem-se ao pensamento positivista que defende sempre ser possível iden-
tificar e descrever o Direito como é (fato) e destinguí-lo do direito como deve
ser (valor).
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(12) Na doutrina também encontram-se menções à expressão “constituição invasora”. Opta-
mos por não recorrer a esta terminologia por poder induzir ao erro, tendo em vista que a consti-
tuição não invade um campo do direito delimitado previamente para outros ramos do direito de
caráter público ou privado (por exemplo: direito civil, penal, processual etc.). Os modelos cons-
titucionais hodiernos partem de uma indicação constitucional dos princípios e em alguns casos tam-
bém definem regras que são geralmente enquadradas nestes outros ramos. A constitucionalização
de determinadas matérias não significa que a Constituição ultrapassa o campo ou a linha que
determina os seus limites de normatização.
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Os corolários de tal compreensão consistem na tese das fontes sociais do
Direito e da conexão necessária, identificativa e/ou justificativa, entre o direito
e os aspectos axiológicos, com base nas situações de direito constitucionaliza-
das, nas quais os princípios constitucionais e os direitos fundamentais são as pon-
tes entre direito e valores.

4.1. Componentes e generalidades sobre o neoconstitucionalismo

O neoconstitucionalismo adota um modelo axiológico de constituição con-
cebida como norma, ou seja, estrutura-se sobre o reconhecimento da força nor-
mativa da constituição. Parte da compreensão de que há uma conexão necessária
entre direito e a dimensão axiológica (13), verificada na interpretação das normas
constitucionais. A partir do momento em que o intérprete atribui significado aos
princípios, por conseqüência, também atribui significado aos valores a eles sub-
jacentes e não oferece apenas uma leitura literal dos mesmos (14).

A conexão entre direito e dimensão axiológica também ocorreria ao nível
de justificação da decisão. A doutrina neoconstitucionalista defende a primazia
do ponto de vista interno, do participante, em relação ao observador desinteressado
que o positivismo jurídico realça. O juiz não seria um observador externo, mas
alguém que compartilha o substrato axiológico dos participantes, partilhando da
efetiva justificação do direito (15).

Há quem defenda que o neoconstitucionalismo não representaria um termo
de ruptura do positivismo jurídico, mas uma ordem evolutiva do mesmo, que con-
sistiria numa combinação entre novos materiais, novos contextos, novos olhares
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(13) Vários autores comentam sobre a conexão necessária entre direito e moral firmada a
partir da introdução dos princípios na constituição, mencionam o caráter moralizante da interpre-
tação constitucional. Em que pese o empenho em demonstrar a ruptura do neoconstituciona-
lismo em relação às concepções positivistas que propugnavam a separação entre direito e moral,
com o intuito de atribuir um caráter científico ao Direito, cumpre esclarecer que a referência à moral
torna-se objeto de maiores controvérsias, posto que na atual conjuntura de sociedades complexas,
onde existe um pluralismo social e valorativo, torna-se cada vez mais complicado identificar uma
moral socialmente uniforme apropriada pelo Direito, ou mesmo, pensar em valores compartilha-
dos de forma transcendente frente às múltiplas dimensões morais evidenciadas em contextos cul-
turais diversos, como observa-se na discussão entre universalismo e relativismo cultural, sobretudo
no que toca aos direitos humanos. Sendo assim, optamos por atender a sugestão do Prof. Dr. Jorge
Miranda, e fazer referência ao modelo axiológico de constituição e a interpretação valorativa das
normas constitucionais para evitar um reducionismo da discussão nos termos clássicos, referidos
na celeuma do direito X moral.

(14) POZZOLO, Susanna, “Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación consti-
tucional”, Revista Doxa, Vol. II, n. 21, 1998, p. 339-353. DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO,
Susana, Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico, São Paulo: Landy, 2006.

(15) POZZOLO, Susanna, op. cit., p. 339-353.
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da doutrina, a interagir numa relação de sinergia. Acrescentam inclusive que o
neoconstitucionalismo seria o resultado da dogmática judicial, sem uniformi-
dade de processos nos Estados, dando ensejo há vários tipos de neoconstitucio-
nalismo, contudo com alguns elementos principais, identificados em quatro fenó-
menos (16):

a) Novos textos constitucionais — constituições inovadoras ou reformadas,
com disposições de direitos econômicos, sociais e culturais; mais garan-
tias institucionais; inclusão de conceitos e valores estatuídos em forma
de princípios.

b) Consensos renovados — baseados na conscientização do valor vinculante
dos direitos humanos, na contaminação axiológica do positivismo jurí-
dico e no crescimento da influência do direito comparado, em parte
favorecida pela influência do processo de globalização.

c) Teorias inovadoras — modelos mais filosóficos (Dworkin e Haberle (17))
e outros mais juridicistas (Alexy e Zagrebelsky), usados pelos juristas com
o objetivo de acentuar a força normativa da constituição.

d) Jurisprudência revigorada — jurisprudência com tendência no sentido de
assumir: a constituição como norma (força normativa da constituição);
a interpretação expansiva da abrangência dos direitos constitucionais
básicos; e a ativação de direitos latentes ou garantias classificadas como
negativas.

Segundo Ana Paula Barcellos, são características específicas do neoconsti-
tucionalismo do ponto de vista metodológico-formal (18):

a) Normatividade da constituição — compreensão de que as normas cons-
titucionais são normas jurídicas dotadas de imperatividade.
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dos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 31-60.
BARCELLOS, Ana Paula de, “O começo da história: a nova interpretação constitucional e o papel
dos princípios no direito brasileiro”. In: BARROSO, Luís Roberto (org.), A nova interpretação
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas, Rio de Janeiro: Renovar,
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b) Superioridade constitucional sobre toda a ordem jurídica como conse-
qüência natural da rigidez constitucional.

c) Centralidade da constituição nos sistemas jurídicos, no sentido de que
todos os ramos do direito devem ser interpretados e aplicados em con-
formidade com as disposições constitucionais.

A filtragem constitucional significa que toda a ordem jurídica deve ser per-
cebida e apreendida a partir da cosmovisão constitucional, de modo a realizar os
valores nela estabelecidos. A constitucionalização do tradicionalmente com-
preendido como direito infraconstitucional não tem por finalidade incluir na
constituição normas próprias de outros seguimentos do direito, mas permitir a rein-
terpretação de seus institutos sob a ótica constitucional.

As características do neoconstitucionalismo do ponto de vista material para
Ana Paula Barcellos são (19):

a) A incorporação de valores e opções políticas nos textos constitucionais,
com destaque para a dignidade da pessoa humana.

b) A ampliação de conflitos decorrentes das opções normativas e filosófi-
cas, muitas vezes colidentes no sistema constitucional. Desde o momento
em que valores e opções políticas tornaram-se normas jurídicas, surgiu
a necessidade de construir uma dogmática capaz de promover a eficá-
cia jurídica destas normas.

Algumas categorias são estrategicamente referenciadas pelo pensamento
neoconstitucionalista como modalidades próprias da aproximação do direito:

a) A distinção entre princípios e regras

O ordenamento jurídico, inclusive a constituição, não compõe-se apenas
de regras, antes apresenta-se com duas qualidades normativas: as regras e os
princípios. Segundo Ronald Dworkin, o princípio é “um padrão que deve ser
observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, polí-
tica ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou
eqüidade ou alguma outra dimensão da moralidade” (20). A diferença entre as
duas espécies normativas é produto do caráter da orientação que dão para deci-
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sões particulares. As regras são aplicáveis de forma disjuntiva, são válidas ou
não, ou seja, são aplicáveis a maneira do “tudo ou nada”. Quando há conflito
entre regras uma delas não pode ser válida ou funcionalmente importante para
a decisão (21).

Em relação aos princípios não existem conseqüências jurídicas automáticas
quando preenchidas as condições previstas que tornem indispensável a sua apli-
cação; isto é, não exigem uma decisão em particular. Quando há uma colisão
de princípios, a quem couber resolver a questão deverá tomar em conta a dimen-
são de peso relativo ou relevância de cada um dos princípios. Ainda, aos prin-
cípios cabe a tarefa de informar as normas jurídicas concretas de modo que a lite-
ralidade da norma possa ser desatendida pelo julgador quando violar um princípio
que sobressai no caso específico (22).

Uma das principais funções desempenhadas pelos princípios está na argu-
mentação dos juízos para solução dos casos difíceis. Embora sem estipular as
condições de sua aplicação, os princípios dão razões para decidir em um deter-
minado sentido, baseado no seu conteúdo material ou seu peso específico. Para
Ronald Dworkin, um caso é considerado difícil quando há incerteza, seja pela
pluralidade de normas que conduzem a decisões distintas (caso de contradição
das normas), seja pela ausência de uma norma exatamente aplicável (lacuna). Em
tais circunstâncias chega-se a uma resposta correta pelo emprego dos princí-
pios, visto que não seria apropriado deixar a solução dos casos difíceis ao alve-
drio dos julgadores, porque estes não estão, de um modo geral, legitimados a legis-
lar e tão pouco podem fazê-lo retroativamente (23).

Os julgadores nas questões difíceis devem utilizar os princípios (24). Con-
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tudo, pode acontecer que o emprego dos princípios conduza a fundamentações
de decisões diferentes, devido à ausência de uma hierarquia preestabelecida
entre eles. Daí a necessidade de razoabilidade, pois os princípios não contam
com aplicação automática. A decisão deve ser tomada a partir do balancea-
mento dos princípios e a opção pelo que tem mais peso. Os julgadores devem
usar os princípios para solucionar os casos difíceis porque eles formam parte
essencial do direito e não são pseudoregras. Deste modo, quando se decide o
caso, “cria-se” uma norma determinada, que somente passa a existir com a deci-
são e na qual o Tribunal faz menção a princípios que justificam a utilização
desta nova norma (25).

Outra contribuição referente à distinção entre regras e princípios é dada
por Robert Alexy que sistematiza a questão da seguinte forma (26):

a) grau de generalidade — os princípios são normas de um grau elevado
de generalidade, ao passo que as regras tem um grau relativamente
baixo de generalidade;

b) determinabilidade dos casos de aplicação;
c) a forma da gênesis;
d) o caráter explícito do conteúdo valorativo;
e) a referência aà idéia do direito ou a uma lei jurídica suprema e a impor-
tância para o ordenamento jurídico;

f) e o caso de serem fundamentos de regras ou eles mesmos regras ou
segundo se tratem de normas de argumentação ou de comportamento.

Assim, entende que a diferença entre ambos os tipos normativos é de grau
e de qualidade.

Um critério decisivo é o de que os princípios são mandatos de otimização,
ou seja, ordenam que algo seja realizado na maior medida praticável, dentro
das possibilidades jurídicas e reais existentes, enquanto que as regras somente
podem ser cumpridas ou não, isto é, contêm determinações no âmbito do fático
e juridicamente determinado (27).

A distinção entre regras e princípios ainda fica mais evidente nos casos de
colisões de princípios e conflitos de regras. No conflito de regras a aplicação
de duas normas independentes conduz a resultados incompatíveis, contraditórios.
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A solução torna-se viável recorrendo-se à cláusula de exceção numa das duas nor-
mas ou através da declaração de invalidade de uma delas. Já na colisão de
princípios, a questão de fundo não envolve a validade, mas o peso. A solução
da controvérsia passa pelo fato de que um dos princípios tem que ceder frente
ao outro, ou seja, ocorre uma ponderação de bens numa relação de precedência
condicionada à resolução do caso.

Desta conclusão o autor extrai a lei de colisão: as condições nas quais um
princípio precede ao outro constituem o suposto de fato de uma regra que
expressa a conseqüência jurídica do princípio precedente. Pela lei de colisão con-
firma-se a idéia dos princípios como mandatos de otimização, onde não há rela-
ções absolutas de precedência, bem como se demonstra a sua referência a ações
e situações que não são quantificáveis.

Robert Alexy distingue, ainda, o caráter das regras e dos princípios. Afirma
que as regras tem caráter definitivo favorecido por princípios formais, enquanto
os princípios ordenam que algo deva ser realizado na maior medida do possível,
com atenção às possibilidades jurídicas e fáticas. Logo, não são mandatos defi-
nitivos, mas prima facie. Este caráter pode ser reforçado pela argumentação a
favor de um(uns) princípio(s) (28).

No que concerne à noção das regras e princípios como razões para normas
e mediatamente razões para ação; as motivações são de tipo diferenciado. As
regras, a menos que exista uma exceção, são razões definitivas. Os princípios,
por sua vez, não são nunca agentes definitivos, mas apenas em primeira linha
(prima facie), ou seja, são um critério, uma justificação da diretriz.

Um dos pontos recorrentes na doutrina jurídica tradicional para distinguir as
regras dos princípios é a generalidade dos princípios, isto é, aquelas não estão,
como estes, normalmente referidas as possibilidades do mundo real ou normativo.
Robert Alexy critica a validade deste critério, pois entende que existem normas
com alto grau de generalidade, expressando um critério relativo de distinção (29).

Os princípios contêm ainda outras propriedades em relação às regras. Se
as razões para as regras geralmente são técnicas, para os princípios, facilitam o
conhecimento de seu conteúdo valorativo; também são eles razões basilares para
as regras; além de servir de fundamentação da idéia do direito que parte do
geral em direção ao especial. Por fim, o fato de que, como normas originadas
naturalmente, possam contrapor-se as normas criadas, decorre de que os princí-
pios não precisam ser dispostos explicitamente, mas podem ser derivados de
uma tradição normativa detalhada e de decisões judiciais que, normalmente, são
expressão de concepções difundidas acerca de como deve ser o direito.
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Robert Alexy ainda ressalta a conexão existente entre a teoria dos princípios
e a máxima da proporcionalidade, com suas máximas parciais da adequação,
necessidade (postulado do meio mais benigno) e da proporcionalidade no sen-
tido estrito (postulado de ponderação propriamente dito) inferidos do caráter de
princípio (30).

Em suma, o pensamento de Robert Alexy contribui em vários aspectos para
estabelecer a diferença entre regras e princípios. No seu entendimento, a distinção
entre ambos não é feita somente pelos critérios da generalidade, do tudo ou
nada, ou pelo seu peso, mas também pela sua qualidade, isto é, os princípios são
mandatos de otimização a serem realizados na maior medida do possível dentro
das possibilidades jurídicas e reais existentes. Logo, a partir deste critério é
dado um passo marcante na diferenciação das regras e dos princípios, bem como
corrobora ainda mais para a noção de normatividade dos princípios, com a
demonstração de quão significativo é o papel que desempenham no sistema jurí-
dico. Também encontram-se aportes importantes sobre a ponderação como um
instrumento para solução dos casos em que há colisão de princípios.

As vantagens da teoria jurídica “principialista” do sistema constitucional
consiste, na perspectiva de José Joaquim Gomes Canotilho, em fornecer suporte
para resolver determinados problemas metódicos, assim como admitir a respiração,
legitimação, enraizamento e andamento do próprio sistema. A respiração é
obtida por meio da textura aberta dos princípios; a legitimação pelo fato de os
princípios consagrarem valores fundamentadores da ordem jurídica; o enraizamento
é feito através da referência sociológica dos princípios a valores, programas,
funções e pessoas; o andamento provém de instrumentos processuais e proce-
dimentais adequados, capazes de provocar a concretização, densificação e rea-
lização prática (política, administrativa, judicial) das mensagens normativas da
Constituição (31).

O conteúdo exposto sobre o pensamento de Ronald Dworkin e Robert
Alexy em relação à diferença entre regras e princípios esbarra na crítica de
Humberto Ávila. Na sua apreciação as normas são conceituadas como os sen-
tidos constituídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos.
Para ele não há correspondência biunívoca entre dispositivo e norma, isto é,
onde houver um, não terá obrigatoriamente de haver o outro. A qualificação de
determinadas normas como princípios ou como regras depende da colaboração
constitutiva do intérprete (32).
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Humberto Ávila adverte que se a norma depende da interpretação que dela
se faz com caráter construtivo, o intérprete poderia manipular ou conduzir um
significado de tal forma que o comando pudesse desobrigá-lo e a norma deixar
de cumprir seu papel de regulação social. A interpretação começa na norma e
não o contrário. O ponto de partida da interpretação é a norma que a ante-
cede, o ato de interpretar é conseqüência da existência da norma.

O autor critica os critérios tradicionais para proceder à diferenciação entre
regras e princípios ao questionar:

a) Caráter hipotético-condicional, segundo o qual as regras possuem uma
hipótese e uma conseqüência que predeterminam a decisão, enquanto os
princípios apenas indicam o fundamento a ser empregado pelo aplica-
dor para futuramente, encontrar a regra aplicável ao caso concreto. Em
sua opinião o critério é impreciso porque o qualificativo de princípio ou
regra depende do uso argumentativo, e não da estrutura hipotética. Os
princípios também possuem conseqüências normativas, porque a razão
referida pelo princípio deve ser julgada relevante diante do caso concreto
e o comportamento necessário para realização ou preservação de deter-
minado estado ideal de coisas deve ser adotado. O ponto decisivo não
é a ausência da prescrição de comportamentos e de conseqüências no caso
dos princípios, mas o tipo de prescrição de comportamentos e de con-
sequências (33).

b) Modo final de aplicação — as regras são aplicadas de modo absoluto
(tudo ou nada); os princípios são aplicados de modo gradual. Sustenta
que o ponto decisivo não é o hipotético caráter absoluto das obriga-
ções determinadas pelas regras, mas o modo como as razões que impõem
a implementação dos seus efeitos podem ser validamente ultrapassadas;
nem a falta de consideração a aspectos concretos e individuais pelas
regras, mas o modo como essa consideração deverá ser validamente
justificada (34).

c) Conflito normativo — a antinomia entre regras gera conflito, a ser solu-
cionado com a declaração de invalidade de uma das regras ou com a cria-
ção de uma exceção, ao passo que a colisão entre princípios deve ser
decidida através da ponderação, que comina uma dimensão de peso a
cada um deles. Humberto Ávila afirma que é preciso aperfeiçoar o
entendimento de que o conflito entre regras é um conflito necessariamente
abstrato, trata-se de uma qualidade contingente, não necessária. O ponto
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decisivo não é a falta de ponderação na aplicação das regras, mas o
tipo de ponderação que é feita e o modo como ela deverá ser validamente
motivada (35).

O critério do fundamento axiológico é aceite como sendo adequado pelo autor
em questão, que sustenta a idéia de que a diferença entre regras e princípios tam-
bém ocorre nos seguintes aspectos:

a) Natureza do comportamento prescrito — as regras são normas imedia-
tamente descritivas, uma vez que estabelecem obrigações, permissões e
proibições através da definição da conduta a ser tomada. Os princí-
pios são normas imediatamente finalísticas, pois fundam um estado de
coisas que para realização torna-se necessário a adoção de determinados
comportamentos. Constituem fins a serem atingidos, ordenam a pro-
moção de um estado ideal de coisas — bens jurídicos — que impõem
condutas imperiosas a sua preservação ou realização. Possuem caráter
deôntico-teleológico (36).

b) Natureza da justificação exigida — as regras exigem avaliação da cor-
respondência entre construção conceitual da norma e dos desígnios que
amparam. Princípios demandam avaliação da correlação entre estado de
coisas posto como fim e os efeitos decorrentes do comportamento enten-
dido como forçoso. As regras consistem em normas imediatamente
descritivas e mediatamente finalísticas, a justificação da decisão da inter-
pretação será feita mediante avaliação de concordância entre a constru-
ção conceitual dos fatos e a construção conceitual da norma. Os prin-
cípios são normas imediatamente finalísticas e mediatamente de conduta,
a justificativa da decisão de interpretação será feita pelo cálculo dos
efeitos da conduta havida como meio necessário à promoção de um
estado de coisas posto pela norma como meta a ser atingida. As regras
possuem caráter retrospectivo, pois descrevem uma situação de fato
conhecida pelo legislador. Os princípios possuem caráter prospectivo,
porque determinam um estado de coisas a ser construído (37).

c) Medida de contribuição para decisão — os princípios são normas pri-
mariamente complementares e preliminarmente parciais, na medida em
que não tem a pretensão de gerar uma resposta exclusiva, mas de con-
tribuir, ao lado de outras razões, para a decisão. As regras são normas
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preliminarmente decisivas e abarcantes, pois tem a aspiração de gerar uma
solução característica para o conflito entre razões (38).

Em que pese à pertinência de certas críticas suscitadas por Humberto Ávila,
cumpre lembrar que o fato de haver exceções à idéia de conflito abstrato entre
regras, isso não refuta a regra geral exposta por Ronald Dworkin e Robert Alexy,
ao traçar a distinção entre regras e princípios, antes comprova a sua veracidade,
inclusive, com a complementação do esquema proposto por estes autores.

Em termos gerais, observa-se que nas proposições neoconstitucionalistas,
junto com a afirmação da normatividade dos princípios encontra-se, freqüente-
mente, a tese prescritiva embutida na alegação de que os juízes deveriam utilizá-
los em maior medida na interpretação e na argumentação jurídica.

b) Ponderação ao invés de subsunção

A subsunção é o método de interpretação e aplicação, geralmente, requerido
pelas regras. Ao passo que a ponderação ou balanceamento refere-se ao parti-
cular método de interpretação e aplicação demandado, comumente, pelos prin-
cípios.

A aplicação dos princípios passa por três etapas: i) operação interpretativa
para localizar os princípios pertinentes para serem empregados no caso con-
creto; ii) depois de localizados são sopesados e postos em relação de hierar-
quia axiológica para a solução do caso concreto examinado, de maneira que o
princípio de maior peso prevaleça sobre o princípio de menor peso; iii) a hie-
rarquia instaurada pelo intérprete não figura em abstrato, mas em concreto e
está relacionada apenas ao caso difícil a ser resolvido.

Em resumo, nos casos de colisões de princípios e de normas de direitos fun-
damentais, a solução do impasse decorre do emprego da ponderação, pela qual
o intérprete fará concessões recíprocas, em busca da preservação do máximo
cabível de cada um dos interesses envolvidos na disputa ou, na situação limite,
procederá a escolha do direito que prevalecerá, no caso concreto, posto que rea-
liza de maneira mais ajustada a vontade da constituição.

c) Constituição ao invés de independencia do legislador

A independência do legislador fica subordinada dos comandos estatuídos na
constituição. Ocorre uma expansão do texto constitucional, de forma que este
já não trata apenas da distribuição e organização dos poderes, mas também
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inclui um conteúdo substancial que condiciona a validade das normas infra-
constitucionais e restringe a atividade do legislador ordinário.

d) Os julgadores e a liberdade de conformação do legislador

A liberdade de conformação do legislador será analisada a luz da triagem
exercida pelo juiz. Na medida em que o juiz adequa a legislação as determinações
constitucionais, ocorre uma interpretação criativa expressa na jurisprudência.
Deste modo, o julgador deve interpretar o direito conforme as exigências de
justiça representadas no caso concreto. O papel peculiar exercido pelo juiz
coloca-o na condição de elemento racionalizador do sistema jurídico.

No que concerne ao papel da constituição, para a concepção neoconstitu-
cionalista o modelo proposto é o da constituição expandida por todo o ordena-
mento jurídico e que reclama assumir (39):

a) A natureza preceptiva em relação aos direitos constitucionais, ou seja,
contribuir para superação da celeuma em tomo das cláusulas jurídicas
operativas e programáticas, com o empenho hermenêutico de concreti-
zação do conteúdo dos princípios.

b) A natureza progressiva dos direitos constitucionais como uma estrutura
dinâmica e de amplo alcance. A aceitação de que qualquer relação sin-
dicável pode ter um assento constitucional, acaba por promover o alar-
gamento do direito constitucional.

c) A natureza interativa dos direitos constitucionais como uma pré-condi-
ção ou como limite de outros direitos, sem uma hierarquia apriorística
entre eles. Resulta num direito constitucional mais complexo, porque
exige um esforço suplementar na argumentação e justificação das deci-
sões e uma ponderação cautelosa dos seus efeitos.

Nos aspectos processuais o neoconstitucionalismo apresenta os seguintes
componentes (40):

a) A justiciabilidade das decisões estatais com a tendência a superação
doutrinária das questões políticas.

b) A inovação na intervenção processual com uma legitimação mais ampla
para direitos difusos e coletivos, as ações de classe, a possibilidade de
intervenção do amicus curiae no controle de constitucionalidade etc.
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c) As decisões constitucionais com novidades no que tange a pronuncia-
mentos judiciais condenatórios, declarativos, invalidatórios e corretivos
(interpretação conforme a Constituição) e aditivos de direitos (inscons-
titucionalidade por omissão).

Todos os componentes presentes no aspecto processual do neoconstitucio-
nalismo apontam para o crescente aumento das demandas judiciais em todas as
áreas relacionadas à dignidade da pessoa humana, mas com especial referência
no que diz respeito à justiciabilidade dos direitos sociais. O Poder Judiciário passa
a enfrentar cada vez mais questões que versam sobre a deficiência nas presta-
ções estatais e sobre o desempenho de políticas públicas constitucionais vin-
culantes, tudo com o substrato de assegurar a força normativa da constituição e,
assim, primar pela maior eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais.

Por outro lado, o acréscimo da demanda processual e do ativismo judicial
resulta na intensificação das críticas movidas em torno do funcionamento do
Poder Judiciário, tanto externamente (sociedade e meios de comunicação social),
quanto internamente (operadores jurídicos de um modo geral).

As análises mais ásperas apresentam uma realidade preocupante e mencio-
nam que o Poder Judiciário padece da síndrome do desgoverno judicial, que
identifica-se com uma Justiça com as seguintes características (41):

a) tardia ou morosa na prestação jurisdicional;
b) abarrotada ou sobrecarregada com processos das mais diversas nature-
zas com um andamento, freqüentemente, emperrado ou atravancado;

c) cara ou com custos elevados para os cidadãos e jurisdicionados;
d) desigual, na medida em que os juízes comportam-se, decidem e execu-
tam as sentenças de forma diferenciada segundo quem sejam os réus e
os litigantes nos processos;

e) imprevisível quanto ao encaminhamento e aos resultados;
f) mal travada, visto que a administração da Justiça é formada por peças
diversas, mas nem sempre bem acomodadas, afastada ou desgarrada da
realidade;

g) ineficaz por não realizar apropriadamente o propósito de fazer “Justiça”
entre as partes litigantes.

Segundo as análises, o desgoverno judicial causa um sério problema para
a competitividade econômica de um país, que para compensar a situação, aca-
bam por recorrer a estratégia de encarecimento dos preços dos produtos e ser-
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viços, ou seja, o obstáculo não é apenas de caráter individual, mas de ordem
coletiva (42).

Há algum tempo a doutrina tem alertado para a situação de crise evidenciada
no Poder Judiciário, o debate despertou o interesse nos mais variados países e
passa por uma série de estudos e avaliações sobre o papel do Poder Judiciário
e de aspectos que visam o aperfeiçoamento e eficiência da prestação jurisdicio-
nal e da própria instituição, reconhecidamente importante para a configuração do
Estado democrático de Direito.

No Brasil, a crise do Poder Judiciário pode ser encarada por uma série de
fatores, são observados alguns reflexos na imagem veiculada pela imprensa e pela
opinião pública de um Poder moroso e inepto na prestação de um serviço público
essencial. O Poder Executivo, através dos agentes responsáveis pela preparação
do Orçamento Geral da União, dilatam a lista daqueles que criticam a atuação
do Judiciário ao considerá-lo uma instituição com pequena eficiência gerencial,
perdulária e insensível ao equilíbrio das finanças públicas, por causa dos gastos
vultosos com obras, os elevados custos com a folha de pagamento e as pró-
prias sentenças proferidas, que comprometem o ajuste fiscal, a política económica
que visa a estabilidade monetária e a “reforma do Estado”. O Congresso Nacio-
nal, por sua vez, acusa o Poder Judiciário de ir além de suas prerrogativas, de
interferir no processo legislativo e de obstaculizar a execução de políticas pro-
venientes de órgãos representativos eleitos democraticamente, deixando de agir
tecnicamente na aplicação da lei, o que conduz à judicialização da política e a
“tribunalização” da economia (43).

Diante da insatisfação quanto à atuação do Poder Judiciário, em especial, pelo
processo crescente de judicialização da política, tão questionado pelos demais
Poderes do Estado e pela própria sociedade, urge proceder a um diagnóstico
mais denso sobre os caminhos de reforma do Poder Judiciário para melhor aten-
der aos propósitos mais elementares de sua existência e assegurar uma presta-
ção jurisdicional compatível com os parâmetros idealizados nas normas consti-
tucionais.

O marco filosófico do neoconstitucionalismo tem por objetivo sobrepujar o
paradigma da legalidade estrita, contudo, sem abrir mão do direito positivo,
para tanto, recorre a uma cosmovisão valorativa do Direito, inspirada em prin-
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cípios introduzidos no ordenamento jurídico, porém sem apelar para categorias
metafísicas, cuja abordagem é mais diretamente relacionada ao jusnaturalismo.

Segundo Barroso, o novo modelo proposto estrutura-se sob os seguintes
alicerces (44):

a) Reconhecimento da normatividade dos princípios, com a atenção mui-
tas vezes direcionada para demarcar a diferença entre regras e princípios,
enquanto espécies distintas de normas.

b) Revisão da razão prática e da argumentação jurídica.
c) Construção de uma nova hermenêutica constitucional.
d) Desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais, erguida sob
o fundamento da dignidade da pessoa humana.

O marco teórico do neoconstitucionalismo inclui:
a) O peso atribuído à força normativa da constituição, pelo reconheci-
mento da obrigatoriedade e da vinculatividade de suas normas.

b) A extensão da jurisdição constitucional, erguida sobre a supremacia
constitucional própria das constituições rígidas.

c) A nova hermenêutica constitucional estruturada e sistematizada em ter-
mos doutrinários e jurisprudenciais como um conjunto de princípios
instrumentais utilizados na interpretação constitucional, que servem
como pressupostos lógicos, metodológicos ou teleológicos da aplicação
das normas constitucionais.

Compõem o elenco os seguintes princípios instrumentais interpretativos:
a) Supremacia da constituição.
b) Presunção de constitucionalidade das normas e dos atos do Poder Público.
c) Interpretação conforme a constituição.
d) Unidade da constituição.
e) Razoabilidade.
f) Máxima efetividade das normas constitucionais.

Não é o objetivo do presente estudo desenvolver a temática relativa aos
princípios instrumentais da interpretação, o escopo incide no tratamento dos
aspectos relacionados a interpretação principiológica da constituição como um dos
pontos cruciais do paradigma neoconstitucionalista, assunto este que será abor-
dado em seguida.
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5. NEOCONSTITUCIONALISMO E INTERPRETAÇÃO CONSTITU-
CIONAL

A interpretação da Constituição não é tarefa das mais fáceis, pois apresenta
certas dimensões que a diferenciam da interpretação das demais leis. Devido ao
caráter singular pelo qual é criada uma Constituição e o que ela representa para
um Estado, encontram-se dados que tornarão a atividade interpretativa ainda mais
necessária e criteriosa para chegar a um bom termo dentro da ordem social.

Dentre as peculiaridades que ensejam um tratamento diferenciado para a inter-
pretação da constituição, sublinha-se a posição destacada das normas constitu-
cionais, visto que inauguram o ordenamento jurídico estatal (supremacia da
constituição), na sua formação emprega-se normalmente uma linguagem mais sin-
tética, marcada pela presença abundante de princípios em lugar de regras, além
de dar margem a uma jurisdição constitucional (45).

Outro dado importante é que a Constituição contém normas de caráter
aberto, capazes de autorizar a atualização e renovação constante da ordem jurí-
dica para comportar dentro dos seus limites as mudanças operadas na socie-
dade, isto é, o caráter aberto consente que seja arejada toda a ordem constitu-
cional, acompanhando, dentro dos seus padrões, as transformações sociais.

A linguagem utilizada na Constituição é mais uma peculiaridade, pois não
visa tratar de todas as demandas de um determinado povo num determinado
espaço, mas tão somente abordar os assuntos considerados relevantes por seus
elaboradores no momento em que a criaram. Resta ainda mencionar a amplitude
dos termos empregados, inclusive com a inserção de palavras de significação
imprecisa ou de conceitos que escapam do âmbito meramente jurídico, e que
merecem, por esta razão, a presença de princípios destinados à resolução de
problemas de interpretação.

Por fim, há ainda o fato de que na Constituição estão consubstanciadas as
opções políticas de um Estado, o que certamente influência a aplicação da
norma, caminhando para uma informal mutação normativa. De tudo que foi
exposto até o momento, fica evidente a importância duma hermenêutica consti-
tucional ajustada e coerente com a Teoria da Constituição.

Em síntese, existem elementos peculiares da interpretação constitucional
relativos aos:

a) Sujeitos da interpretação — diferença estabelecida no ordenamento jurí-
dico conforme institua um controle de constitucionalidade difuso e/ou
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concentrado. Na modalidade difusa não há uma peculiaridade do sujeito
responsável pela interpretação constitucional, ao passo que no controle con-
centrado há sujeitos mais propriamente responsáveis por esta atividade.

b) Efeitos da sentença — variam de acordo com o sistema de controle de
constitucionaldade. Em linhas gerais, pode-se dizer que no controle
difuso o efeito da decisão é inter partes, enquanto no concentrado, o
efeito é erga omnes. Também existe a possibilidade do diferencial
ocorrer em razão da relevância política-social que possa ter a decisão
constitucional.

c) Técnicas de interpretação e aplicação — especialmente no que con-
cerne a técnicas argumentativas em direito constitucional. O juiz cons-
titucional, principalmente quando localizado num órgão, fundamenta
suas decisões com argumentos de princípio e/ou de Justiça.

d) Especificidade do objeto — há uma conotação distinta conforme o
modelo de constituição abraçado pelo intérprete: i) quem adota o modelo
descritivo da Constituição como norma, configura a constituição no
mesmo patamar da lei e a interpretação movida pelo juiz constitucional
implica apenas em formalmente atribuir significado ao texto normativo,
de maneira distanciada. Neste caso, a especificidade da interpretação
constitucional não decorreria exatamente do objeto constituição, porém,
seria resultado do sujeito particular que a executa; do uso de técnicas par-
ticulares de interpretação e, por último, dos efeitos característicos da
interpretação constitucional; ii) aqueles que, por sua vez, adotem o
modelo axiológico de constituição como norma, contudo com um tipo
específico diverso da lei, constroem de certa forma uma ponte entre o
discurso jurídico e o axiológico, porque a sua interpretação não pode pres-
cindir de valorações éticas. Sumariando, a diversidade do objeto cons-
tituição justifica-se, principalmente, na presença de princípios no texto
constitucional, que são valores positivados. Assim, a constituição não
é encarada apenas como um mecanismo de limitação do poder, mas
como um instrumento capacitado para modelar relações sociais.

A especificidade hermenêutica da interpretação constitucional é justificada
pelo neoconstitucionalismo como resultado da (46):

a) Natureza axiológica da norma constitucional — os valores passam a
fazer parte constitutiva do direito positivo, contudo sem esgotar-se no
direito positivo.
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b) Caráter incompleto dos princípios constitucionais — o texto consti-
tucional toma-se mais rico com a introdução dos princípios, porém
perde um pouco da sua precisão. Os princípios são normas abertas que
exigem mais do intérprete na concretização e aplicação no caso con-
creto.

c) Natureza argumentativa em torno dos direitos constitucionais — a inter-
pretação constitucional está repleta de conceitos controvertidos, em fun-
ção dos critérios valorativos. As tarefas de ponderação e justificação são
o modus operandi de uma interpretação constitucional criativa, entretanto
não legitimada em sua inteireza pela separação de poderes.

As clássicas medidas de interpretação jurídica (fidelidade ao texto, aos pre-
cedentes, dentre outras) apresentam-se como regras explícitas. Contudo, a inter-
pretação constitucional exige algo mais do intérprete ou do operador jurídico para
que este tome em conta os princípios, os fins e as estratégias interpretativas, a
partir de uma leitura global da ordem jurídica, que supere os obstáculos da
interpretação das regras de fundo, que vão além das regras meramente proces-
suais (formais) e que não podem ser previstas com precisão e demonstrabilidade,
ao contrário necessitam de critérios de conteúdo para sua identificação, que cor-
respondam a uma categoria de moralidade de aspiração.

A nova interpretação constitucional parte dos seguintes postulados:

a) Em relação ao papel das normas — observou-se que nem sempre os pro-
blemas jurídicos são solucionados com o mero relato abstrato do texto
normativo, muitas vezes a solução constitucionalmente adequada só
pode ser produzida a luz do problema, dos fatos relevantes que o envol-
vem, analisados topicamente.

b) Em relação à atividade do juiz ocorre uma remodelação do seu papel,
porquanto não exerce apenas a função de conhecimento técnico, voltado
para proceder à subsunção da lei ao caso, ou seja, capaz de revelar a res-
posta contida no enunciado normativo. O juiz toma-se co-participante
do processo de criação do Direito, complementa o trabalho do legisla-
dor, ao estabelecer valorações de sentido para os conceitos indeterminados
e cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre decisões cabíveis. Assim,
o juiz deve interpretar o direito à luz das exigências de justiça traçadas
no caso concreto. A interpretação valorativa denota uma função peculiar
assumida pelo juiz, colocando-o na condição de elemento racionalizador
do sistema jurídico.

Há quem atribua aos Tribunais Constitucionais o exercício continuado do
Poder Constituinte na medida em que realiza sua atividade de zelar pela supre-
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macia da constituição e de exercer em caráter final a interpretação constitucio-
nal. Enfim, a interpretação realizada pelos juízes constitucionais seria respon-
sável por estabelecer a extensão da densificação e aplicação das normas cons-
titucionais, exercendo, neste aspecto, em caráter de perenidade, uma atividade
constituinte.

O neoconstitucionalismo originou uma mudança de modelo de aplicação
judicial do direito, porque o padrão de juiz civil, a-político, neutro e funciona-
lizado, que aplica um direito previamente estipulado, sem questionar a legitimidade
do conteúdo das leis e detentor de um saber que exclui a responsabilidade;
transpõe-se para uma nova racionalidade, que transita da condição cognitiva-
instrumental para um tipo de racionalidade finalística, baseada numa categoria
de juiz que toma em consideração e assume a responsabilidade pelos resultados
ou efeitos sociais das suas decisões.

A alteração do papel atribuído aos julgadores é produto de uma revisão do
sistema de direito que propugna a força normativa de todos os comandos insti-
tuídos na constituição, quer sejam regras, quer sejam princípios, conferindo-lhes
máxima eficácia.

A constituição exige uma atividade interpretativa. Neste novo contexto,
o juiz desempenha a função de conferir um sentido objetivo ao texto consti-
tucional, o que em termos lógico-dedutivos explica o significado de interpre-
tação, como também confere um sentido aos valores introduzidos nas normas
constitucionais.

Enfim, a formulação neoconstitucionalista põe em evidência a existência
de uma conexão entre o tipo de jurista e de conhecimento jurídico e o conceito
de direito ou a teoria da validade jurídica. Segundo o entendimento de Santiago
Sastre Ariza, um conceito de direito fundado na força ou coatividade como ins-
trumentos caracterizadores do ordenamento jurídico em relação aos elementos de
expressão axiológica ou realizadores do ideal de justiça, corresponderá ao modelo
metodológico ligado aos conceitos de neutralidade, distanciamento, autonomia do
objeto ou do conhecimento teórico. Enquanto que um conceito de direito diri-
gido por dimensões axiológicas reforça os valores exigidos do jurista, a acepção
prática de seu conhecimento e a sua participação na construção de seu objeto de
estudo, de maneira que o modelo de ciência ou conhecimento do direito difere
do anterior (47).

Assim, Sastre Ariza refere-se a um tipo de ciência jurídica construtivista, na
qual o sujeito cognoscente participa da construção do objeto de conhecimento e
comprometida, na medida em que o operador jurídico atua como um sujeito
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participante, comprovando não ser possível sustentar a separação conceitual
entre direito e a dimensão valorativa (48).

No entendimento de Santiago Sastre Ariza existem diferentes posições den-
tro da ciência jurídica descritivas das tarefas atribuídas aos operadores jurídicos
no atual contexto constitucional, sem haver um tipo correto ou necessário (49):

1 — Do ponto de vista externo de exame do objeto de estudo encon-
tram-se os observadores:

a) normativo — os critérios de pertencimento das normas jurídicas a
um sistema jurídico correspondem ao seu objeto de estudo;

b) empírico — seu estudo dirige-se as questões relativas à eficácia
das normas, bem como ao problema da existência fática das normas.
A relevância decorre da natureza social inequívoca do direito e da
relação estabelecida entre validade e efetividade das normas;

c) crítico — é um observador ético-político do direito, que exercita sua
atividade crítica de um ponto de vista externo e de uma normati-
vidade diversa dos valores sociais que podem inspirar o direito de
uma sociedade.

2 — Do ponto de vista interno de exame do objeto de estudo encon-
tram-se:

a) participante — colaborador do direito, independentemente de aceita-lo
ou não aceita-lo.

b) aceitante — assume axiologicamente o direito, ou seja, aceita os
valores subjacentes ao jurídico como seus próprios valores pessoais.

Enfim, a interpretação das normas jurídico-constitucionais não é enfren-
tada como uma tarefa mecânica ou descritiva do seu significado, mas é com-
preendida como uma atividade criativa e que admite certo grau de liberdade do
intérprete, porque é feita num contexto no qual os princípios e valores consti-
tucionalizados inspiram a interpretação (50).
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O processo de mudanças na configuração da ciência jurídica traz como con-
seqüência uma revisão qualitativa no conceito de constituição, posto que esta
passa a ter conotações para além daquelas expressas no paradigma constitucional
liberal referente à limitação do poder estatal ou à definição das regras do jogo polí-
tico e abre-se para uma nova realidade, onde fica patenteado um projeto de futuro,
com o objetivo de dar uma ordem política para a sociedade, inclusive com a
relevância atribuída aos direitos fundamentais e a inserção de matérias sociais (51).

Na teoria da interpretação constitucional são acrescentados aos elementos tra-
dicionais de interpretação jurídica os esquemas de direitos e as determinações de
princípios constitucionais interpretativos básicos. Tudo isso acarreta uma alte-
ração no conteúdo do Direito que acaba por introduzir categorias de inclusão, reco-
nhecimento e generalização de valores.

Segundo Cristina Queiroz, alguns momentos são fundamentais no encami-
nhamento das mudanças (52):

a) As normas constitucionais não ficam mais restritas aos programas con-
dicionantes, antes atendem a programas finalísticos, nos quais entre-
cruzam a finalidade da constituição como norma e a tarefa interpretativa
dos direitos fundamentais.

b) O atendimento dos programas finalísticos afasta o emprego de métodos
dedutivos lógico-subsuntivos, que são substituídos pelo método con-
cretizador das normas positivadas.

c) O desempenho das ações voltadas para o bem-estar social promove a rup-
tura da clássica separação entre o Estado e a ordem social, mediante a
aplicação e valoração da liberdade e da igualdade.

d) A interpretação constitucional assenta-se em novas bases, fundada nos
princípios, nos argumentos de caráter finalístico, na discussão da rela-
ção entre julgadores, legisladores e o papel da comunidade dos intérpretes
da constituição.

Aspectos axiológicos são reintroduzidos no discurso jurídico em termos de
legislação, na formulação da legalidade e na afirmação de deveres jurídicos.
Este retorno identifica-se com a inserção no direito da argumentação jurídico-valo-
rativa aberta a princípios e argumentos finalísticos, especialmente observados
em relação aos direitos fundamentais.
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A nova hermeneutica significa que:

a) O julgador decide o caso concreto segundo a ordenação global do sis-
tema.

b) O sistema aberto é composto por normas, princípios, valores e formas
de argumentação.

c) O sistema assim estruturado procura afastar a subjetividade da decisão
judicial, através da justificação e fundamentação da determinação tomada
para o caso.

d) O modelo de decisão apresentado é de molde alternativo de coerência
entre as disposições textuais e as razões ou argumentos fundamentado-
res da decisão.

A interpretação principiológica da constituição tem traços positivos para a
compreensão da normatividade das disposições constitucionais, contudo tam-
bém faz reluzir certos riscos que demandam uma preocupação maior por parte
do intérprete para não fugir aos objetivos de acentuar a força normativa da
constituição e terminar por conduzir a um aspecto indesejável, ou seja, a exces-
siva subjetividade e a instabilidade do sistema constitucional, provocada pelo uso
inadequado ou exagerado das técnicas interpretativas, principalmente a ponderação
de bens e valores constitucionais.

6. NEOCONSTITUCIONALISMO E INTERPRETAÇÃO AXIOLÓ-
GICA DA CONSTITUIÇÃO: RISCOS E CONTRIBUIÇÕES

A interpretação axiológica da constituição tem duas faces: por um lado,
atende a necessidade de justiça substancial, contudo, por outro lado, abre as
portas para um direito mais incerto, menos preciso, porque passa por uma elei-
ção dos valores que julgam-se prevalecentes para a resolução do caso concreto.

Conforme a acepção explicitada no neoconstitucionalismo o sujeito cons-
ciente da mudança constitucional, ou da interpretação evolutiva da constituição,
é o juiz constitucional, mas não apenas este, visto que o juiz ordinário também atua
neste processo de transformação, na medida em que as normas constitucionais estão
sujeitas a uma interpretação para obtenção de comandos diretamente aplicáveis aos
casos. Com isso, surge um empecilho referente ao equilíbrio dos poderes, por-
que a interpretação evolutiva da constituição muitas vezes substitui a atividade de
decisão política do legislador, colocando-o debaixo da tutela jurisdicional.

Segundo Susanna Pozzolo, a interpretação axiológica da constituição abre
espaço para o perigoso “governo dos juízes” e, em parte, ao “governo dos juris-
tas”, o que dilui a democracia. Os sujeitos escolhidos mediante o exercício da
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soberania popular contam com liberdade para realizar escolhas e instituir pre-
ferências de caráter político dentro do marco estabelecido na constituição, outra
face desta moeda é a possibilidade de não ser confiado um novo mandato elei-
toral aos representantes eleitos, caso suas decisões sejam consideradas inade-
quadas, ou seja, a sua atuação está sujeita ao crivo popular e é por meio dela que
também é legitimada. Em face deste enquadramento, a interpretação axioló-
gica da constituição desperta algumas críticas (53):

a) A crença de que a intersubjetividade da discussão característica da
democracia trata-se de um valor fundamental, porque fomenta a auto-
nomia dos indivíduos, a participação na vida social etc., bem como o
reconhecimento de que o processo democrático é mais proveitoso que
a reflexão individual pura e simples, servem para colocar em questão a
possível superioridade ética do juízo do julgador em relação ao legislador.
Contudo, o questionamento não visa abalar a convicção em torno da
utilidade do controle de constitucionalidade, tendo em vista que este
não é um juízo axiológico em termos estritos, mas sim um juízo de
compatibilidade constitucional.

b) Defender uma ascendência ética do juízo de um julgador em relação
ao juízo do legislador pode significar uma forma de concorrer para a
debilidade em torno do princípio de autodeterminação das pessoas ao dei-
xar os cidadãos debaixo da tutela jurisdicional. Denota confiar a fun-
ção de “educação ético-moral” a aplicação do direito. Entretanto, o
controle de constitucionalidade não perde a sua validade, porque repre-
senta a decisão dos cidadãos expressa pelo poder constituinte, no intuito
de salvaguardar certos direitos de uma possível lesão provocada por
uma decisão da maioria.

c) De certa forma, a interpretação axiológica contribui para a diluição da
democracia e a persistência da constituição, posto que anela outorgar aos
sujeitos sem responsabilidade política e inamovíveis a tarefa de refor-
mulação das decisões políticas de valor realizadas por meio do pro-
cesso democrático.

d) Suscita o problema para o constitucionalismo contemporâneo relacionado
a questão sobre quem controla o controlador. A separação de poderes
funciona como um entrave a concentração de poderes, todavia as cons-
tituições hodiernas ao tutelarem os direitos individuais estipulam algu-
mas garantias específicas frente ao poder. Acontece que o Poder Exe-
cutivo e o Poder Legislativo submetem-se ao controle externo, ao passo
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que o mesmo não ocorre em relação ao Poder Judiciário. Assim, desde
o instante em que o juiz é visto como um livre intérprete da constitui-
ção, inclusive dos valores, do direito nela estabelecidos, fica a indaga-
ção sobre quais garantias possui o cidadão.

e) A interpretação axiológica realizada pelos juízes, põe nas mãos dos
sujeitos sem responsabilidade política o cumprimento de decisões polí-
ticas tomadas pela comunidade como um todo.

Desta maneira, Susanna Pozzolo acentua que a tutela dos direitos já não é
adjudicada unicamente a palavra do direito, mas passa também as mãos do juiz,
através da interpretação axiológica que executa. Diante da fragilidade da tutela
dos direitos, surge a percepção de que fica mais seguro colocá-los no plano do
discurso axiológico do que do discurso jurídico. Entretanto, destaca que a difi-
culdade desta abordagem é que ela parte da pressuposição de que há um con-
junto de normas de conteúdo valorativo objetivamente válidas, não parecendo ser
muito ajustada a transferência dos direitos ao plano axiológico, extraindo-lhes o
que mais autenticamente sublinha sua condição jurídica (54).

De mais a mais, uma das preocupações recorrentes nas críticas suscitadas
ao neoconstitucionalismo diz respeito à categoria de juiz por ele idealizada, isto
é, o modelo do “bom juiz dotado de bom critério”, ou o então chamado “juiz Hér-
cules” por Ronald Dworkin. Porém, não é bem assim que o sistema é consti-
tuído. Muitas vezes ocorre uma sobreposição do plano axiológico ao jurídico,
ficando o direito à mercê das crenças éticas do juiz, sem que o cidadão alcance
sua tutela efetiva, isto porque optou-se por sustentar a prevalência da justiça
substancial no caso concreto e por apoiar a interpretação valorativa, em detrimento,
em muitas situações, de recorrer a certeza da lei.

Em suma, o neoconstitucionalismo é criticado por exigir muito dos juízes
no exercício da atividade interpretativa ao trazer-lhes a obrigação de dizer o
direito para além das normas estatuídas pelos representantes do povo, ou mesmo
contra as suas determinações.

Um outro obstáculo também apontado refere-se à exigência do neoconsti-
tucionalismo em relação aos poderes do Estado, cuja mobilização em torno da
concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade
substancial, requer um empenho maior para promover a eficácia dos direitos
fundamentais, o que é ainda mais problemático quando o que está em jogo é a
satisfação de direitos dependentes de prestações positivas estatais sujeitas à dis-
ponibilidade de recursos geralmente escassos em relação à demanda da sociedade
(reserva do possível).
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Em resumo, a interpretação axiológica da constituição lança um novo olhar
sobre disposições constitucionais ao exigir que todos os poderes do Estado
atuem num esforço comum para conferir força normativa aos comandos da cons-
tituição, inclusive aqueles tradicionalmente relegados a um segundo plano, como
é o caso das normas relativas aos direitos sociais, económicos e culturais. Con-
tudo, o neoconstitucionalismo não consegue oferecer uma saída ou instrumentos
satisfatórios para vencer o obstáculo da escassez de recursos que ronda as ques-
tões sobre a eficácia dos direitos prestacionais.

Uma conseqüência da reformulação do papel da constituição e da reco-
nhecida força normativa das suas disposições, conjugada com a interpretação
valorativa é a curva ascendente das demandas consideradas justiciáveis. A cres-
cente necessidade de satisfação do direito em patamares superiores vem de
encontro com a curva descendente das possibilidades de promover o contenta-
mento em termos de prestações, pois quanto maior a exigência de direitos, espe-
cialmente os de cunho prestacional, maior a quantidade de recursos necessários
para assegurá-los.

Em certo grau, para viabilizar a prestação são feitos ajustes e intervenções
em direitos previamente assegurados, o que resulta numa dose de instabilidade
estrutural do sistema. Com a ampliação do catálogo dos direitos, o consenso sobre
eles fica mais inconsistente, principalmente em sociedades complexas, atomiza-
das, movidas por interesses e valores heterogéneos, como são as ordens sociais
contemporâneas.

Uma preocupação suscitada por Paulo Ricardo Schier, diz respeito ao receio
de que o discurso, muitas vezes sedutor, da dogmática principialista, seja empre-
gado inadequadamente e sem as cautelas necessárias, de modo que sirva para
incentivar a relativização de todo e qualquer bem ou valor protegido constitu-
cionalmente através dos princípios (55).

Em síntese, o neoconstitucionalismo traz novas oportunidades, mas tam-
bém apresenta determinados perigos. Sua génese tem como meta possibilitar o
desenvolvimento de uma ordem social onde haja mais constituição e não o seu
contrário. Para tanto, os julgadores devem ter em conta a necessidade de maior
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consistência na elaboração de suas decisões, que não podem ser tratadas casuis-
ticamente ou de modo contingente.

O desafio do neoconstitucionalismo consiste em evitar que a principializa-
ção do direito e a interpretação axiológica dela decorrente, traga riscos para a pre-
visibilidade e a segurança jurídica. O processo decisório não deve assentar-se
em casuísmos, pois isto colocaria em perigo a função ordenatória do direito.

Um ponto importante consiste em saber diferenciar a adequada e relevante
intervenção da jurisdição constitucional com a questão dos decisionismos leva-
dos a efeito por juízes e tribunais. Os decisionismos conspiram contra a demo-
cracia. Todavia, isso não significa o mesmo que defender certo grau de dirigismo
constitucional e um nível determinado de exigência de intervenção da justiça cons-
titucional como se fosse um assenhoramento da constituição pelos tribunais.
Conforme ressalta Adeodato, a afirmação de que a norma é fruto da interpreta-
ção do texto e de que o intérprete sempre atribui sentido ao texto, não quer
expressar que o intérprete dispõe de liberdade de tal grandeza que o autorize a
fazer construções alheatórias e/ou especulativas que subvertam o sentido e deno-
tem um entendimento arbitrário do texto. O texto é a moldura que limita a
concretização e impede a decisão em qualquer direção, como sugerem certas
formas de decisionismo (56).

Para cumprir o objetivo de assegurar a legitimidade da interpretação, o
intérprete deverá (57):

a) Reconduzir a interpretação ao sistema jurídico, a norma constitucional
ou infraconstitucional que possa servir-lhe como fundamento de validade.

b) Utilizar fundamento jurídico generalizável aos casos equiparáveis e que
correspondam à pretensão de universalidade (decisões não casuísticas).

c) Tomar em consideração os resultados práticos que a decisão acarretará
no mundo fático.

Enfim, mesmo sob a mira das críticas e dos riscos apontados no emprego
da interpretação assentada nos elementos axiológicos que compõem o texto
constitucional, não há como negar o expressivo avanço alcançado com a posi-
tivação dos princípios e a utilização dos mesmos enquanto comandos dotados de
força normativa. A experiência nos órgãos jurisdicionais tem comprovado que
até o presente momento os desvios são mais residuais do que um problema que
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seja capaz de comprometer irremediavelmente o saldo positivo deixado pelo
legado do paradigma neoconstitucionalista.

Também merece anotar que, conforme as afirmações iniciais deste estudo,
o momento atual é designadamente marcado pela transição e que, geralmente, as
fases iniciais são mais propensas aos excessos, sendo sucedidas por etapas nas
quais as evoluções e as consolidações das idéias contribuem para o aprimoramento
do modelo, com a adoção de medidas de precaução ou com a maior atenção para
não afastar-se dos ideais preconizados. Tudo isso sem perder de vista a dinâ-
mica da história, que sempre abre espaço para o desenvolvimento de um novo
cenário e a formação de outras escolas que pretendem superar os desvios, erros
e contingências das precedentes.

Todo este processo contemporâneo de mudança move-se em meio a algu-
mas resistências. Segundo Lenio Streck, existe uma resistência positivista a
nova hermenêutica causada por uma baixa pré-compreensão sobre a constituição
e o neoconstitucionalismo, que gera uma compreensão desajustada do texto e
resulta numa baixa interpretação e aplicação constitucional. Tudo isso originado
por uma espécie de “teto hermenêutico”, tradicionalmente responsável pelo
entendimento de que a constituição nunca alcançou a devida importância no
Brasil (58).

A necessidade de uma nova hermenêutica voltada para a realidade social e
menos mecânica e formalista, torna-se cada vez mais clara diante das deficiên-
cias do emprego isolado dos métodos tradicionais. Esta nova hermenêutica tem
por objetivo a concretização da norma, projetando-se para melhor responder às
demandas de uma sociedade plural e complexa, pois não perde de vista a rea-
lidade na qual está inserida. Tal abordagem não preconiza uma ausência total
de influências de ordem subjetiva, como se a interpretação fosse uma atividade
mecânica, tendo em vista as alusões a pré-compreensões do intérprete que par-
ticipam do processo de concretização da norma.

Este método também valoriza a realidade social, sem com isso esvaziar a
sua cientificidade, a concretização não é realizada sem a avaliação dos influxos
recebidos do ambiente normativo de onde a norma originou-se. Assim, com a
referencia às pré-compreensões e ao âmbito normativo, somadas aos métodos tra-
dicionais, operam-se uma importante mudança na hermenêutica que estará apta
a atender de forma mais satisfatória as questões de interpretação dos direitos fun-
damentais.
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Outra significativa contribuição da nova hermenêutica está relacionada com
a interpretação dos direitos fundamentais. A identificação das pré-compreensões
do intérprete possibilita afugentar a visão viciada sobre determinadas demandas
e pode, inclusive, abrir espaço para a criatividade interpretativa, o que afasta um
pouco o esquema de reiteração das decisões, embora sem conseguir escapar da
moldura dada pelo texto legal que serve de limite ao mesmo. Esta abertura
criativa do intérprete autoriza inovações que, se bem articuladas, podem provo-
car arejamento e renovação na interpretação dos direitos fundamentais.

Por fim, a nova hermenêutica exerce uma influência positiva para a inter-
pretação dos direitos fundamentais a medida que toma em consideração a rea-
lidade social evidenciada pelo âmbito normativo. Tem especial importância
para tais direitos esta referência, por que, dentre outros fatores, o seu rol é
aberto, sujeito a modificações e recheado de normas-princípios, o que torna
ainda mais necessário o reconhecimento da importância do âmbito normativo para
a inclusão da realidade na tarefa de interpretação da norma.

O novo constitucionalismo enquadra-se no paradigma pós-positivista, sem
desprezar a lei, mas com o reconhecimento de que o direito não se exaure na
legislação.

Segundo Luís Roberto Barroso com essa perspectiva inovadora constitu-
cional advém uma reaproximação entre o direito e a ética; passa-se ao reco-
nhecimento da normatividade dos princípios, que tornam-se os veículos pelos quais
os valores são introduzidos na ordem jurídica; e os direitos fundamentais assu-
mem um lugar central no sistema normativo (59).

A renovação do constitucionalismo, para Paulo Bonavides, ofereceu entre os
seus resultados (60):

a) A reconstrução do direito constitucional.
b) A formação de uma teoria material da Constituição afastada do jusna-
turalismo e do formalismo positivista.

c) A inauguração no direito público de novas abordagens interpretativas.
d) A elaboração de novas teorias hermenêuticas de interpretação da cons-
tituição e de interpretação dos direitos fundamentais.

e) A inclusão do princípio da proporcionalidade no campo constitucional
com contribuição decisiva na proteção mais eficaz dos direitos funda-
mentais.

f) O reconhecimento da eficácia normativa dos princípios constitucionais.
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g) A plurifuncionalidade dos direitos fundamentais.
h) A expansão normativa do direito constitucional a todos os ramos do
direito.

A normatividade dos princípios compreendidos como mandato de otimiza-
ção (Robert Alexy) tem particular relevância para os direitos fundamentais,
sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana que cumpre a função de
vetor e gerador de regras relativas aos direitos humanos.

Há quem identifique como ponto crítico do modelo neoconstitucionalista o
apelo, muitas vezes excessivo, ao princípio da dignidade da pessoa humana,
principalmente quando este é invocado com tamanha enfase ao ponto de justi-
ficar que nenhuma relação jurídica poderia ficar imune ao seu comando e res-
saltando que este princípio seria responsável pela (re)personalização de todos os
direitos. O elemento emblemático deste ponto de vista consiste no fato de que
as sociedades e constituições plurais de hoje em dia, não são compatíveis com
as alegações de que todas as relações jurídicas ou justificações normativas pos-
sam ou devam ser personalizadas (61).

Ainda que eventualmente caiba reconhecer determinados abusos ou mesmo
observar que em certos casos as interpretações foram demasiadamente elasteci-
das, é preciso admitir o impacto favorável do princípio da dignidade da pessoa
humana para a compreensão e realização dos direitos fundamentais como um dos
pontos de caráter prático trazidos pelo paradigma do neoconstitucionalismo. Por
esta razão, teceremos breves comentários sobre este importante princípio.

Como se sabe, o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio
constitucional fundamental explicitado no art. 1.º, inciso III, da Constituição
brasileira de 1988. O respeito a dignidade da pessoa humana é indispensáveis
para a legitimação da atividade do Estado.

Este princípio foi primeiramente consagrado pela Constituição de Weimar
(art. 151, I). Ultimamente vários países aludem a dignidade da pessoa humana
em suas constituições: Alemanha (art. 1.º), Grécia (art. 2.º), Espanha (art. 10,
n.º 1), Itália (art. 3.º), Portugal (art. 1.º), Irlanda (Preâmbulo), Índia (Preâm-
bulo), Peru (Preâmbulo), Paraguai (Preâmbulo), dentre outras, como também
encontra-se prescrito em textos internacionais como a Declaração Universal de
Direitos do Homem de 1948 (ONU) (62).

Uma definição precisa do princípio da dignidade da pessoa humana não
é viável, porquanto é um conceito vago e impreciso e de conteúdo polissêmico.
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Todavia, é plausível manejá-lo como uma categoria axiológica aberta, sendo
impróprio conceituá-lo de maneira fixa, ainda mais quando verificado que
uma definição desta natureza não está harmonizada com o pluralismo e a
diversidade de valores manifestos nas sociedades democráticas contempo-
râneas (63).

A dignidade integra de forma irrenunciável a natureza da pessoa humana,
ela deve ser reconhecida, respeitada e protegida, mas não pode ser criada ou reti-
rada, já que subsiste em cada ser humano como algo inerente ao mesmo. A intan-
gibilidade da dignidade da pessoa humana deriva do fato de que assim foi deci-
dido na medida e no sentido dessa decisão e, por esse motivo, chega-se a
resultados diversos e até mesmo conflitantes na aplicação concreta da noção de
dignidade da pessoa (64).

Conforme a Declaração Universal de Direitos do Homem de 1948 (ONU)
e de outros entendimentos, o ponto nuclear da dignidade da pessoa humana
reside na autonomia e no direito de autodeterminação da pessoa (de cada pes-
soa). Liberdade (autonomia) é considerada em abstrato, como a capacidade
potencial que cada ser humano tem de autodeterminar sua conduta, indepen-
dente da sua efetiva realização no caso da pessoa em concreto.

Há quem aponte para o fato de que a dignidade da pessoa humana não
deve ser pontuada unicamente como algo inerente à natureza do homem (como
uma qualidade inata), na medida em que a dignidade também possui um sen-
tido cultural, como um produto do trabalho de diversas gerações e da humani-
dade em seu todo, motivo pelo qual a dimensão natural e a dimensão cultural
da dignidade da pessoa humana complementam-se e interagem mutuamente.
E assim tem relevância constatar que a dignidade da pessoa humana é, conco-
mitantemente, um limite (pertence a cada um e não pode ser perdida ou alienada,
porquanto com o seu desaparecimento, não haveria mais limite a ser respei-
tado) e uma tarefa dos poderes estatais (reclama que o Estado conduza suas
ações para preservar a dignidade e gerar condições que favoreçam o seu pleno
exercício, portanto, neste ponto, depende da ordem comunitária — elemento
variável da dignidade) (65).

Não há como reduzir a termos abstratos e genéricos o que ajusta-se ao
conteúdo da dignidade da pessoa humana. Somente a análise do caso concreto
permite identificá-lo. Como ponto de partida, considera-se que ela será ferida

NEOCONSTITUCIONALISMO E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

(63) CANOTILHO, José Joaquim Gomes, op. cit., p. 219. FARIAS, Edilsom Pereira de, op. cit.,
p. 50. SARLET, Ingo Wolfgang, Eficácia dos direitos fundamentais, 2.ª ed., Porto Alegre: Livra-
ria do Advogado, 2001, p. 105.

(64) SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 42.

(65) SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit., 2.ª ed., 2001, p. 107-108.



390

sempre que a pessoa concreta (o indivíduo) é rebaixada à condição de objeto, a
mero instrumento, tratada como coisa, ou seja, na descaracterização da pessoa
humana como sujeito de direitos.

Em síntese, nas situações em que não houver respeito pela vida e a prote-
ção da integridade física e corporal do indivíduo, nos casos em que a garantia
de condições justas e adequadas de vida para o indivíduo e sua família não
forem asseguradas, nos episódios em que a intimidade e a identidade (no sen-
tido de autonomia e integridade psíquica e intelectual) do indivíduo forem obje-
tos de ingerências indevidas e sua igualdade relativamente aos demais não for
garantida, e nas ocasiões em que não houver limitação do poder, não haverá
campo para a dignidade da pessoa humana, e esta será objeto de arbítrio e injus-
tiças. A qualidade do homem-objeto é a antítese da idéia de dignidade da pes-
soa humana (66).

O conceito jurídico de dignidade da pessoa humana para Ingo Wolfgang Sar-
let, consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o torna
merecedor do mesmo respeito e consideração pelo Estado, pela comunidade,
conduzindo a uma gama de direitos e deveres fundamentais capazes de assegurá-lo
contra todo e qualquer ato degradante e desumano, além de garanti-lo as condições
existenciais mínimas para uma vida saudável, propiciando e promovendo sua
participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida
compartilhada com os demais seres humanos (67).

Existe quem defenda a idéia de que o princípio da dignidade da pessoa
humana seja um princípio absoluto, isto é, precede todos os outros princípios em
caso de colisão, porquanto, ainda que seja feita a opção, em determinada situa-
ção, pelo valor coletivo, por exemplo, tal escolha não pode nunca ferir ou sacri-
ficar o valor da pessoa por ser este um minimun invulnerável que todo o esta-
tuto jurídico deve respeitar. Esta posição argüi sobre a coerência lógica da
visão principiológica referida anteriormente na apresentação do pensamento de
Robert Alexy, segundo o qual não existem princípios absolutos (68).

Contudo, a reflexão acima exposta carece de uma base maior de sustenta-
ção, porque a idéia de um princípio absoluto é um contra-senso com a própria
noção de princípio, segundo a proposta de Robert Alexy. Muito embora seja cabí-
vel tomar em consideração a seriedade do princípio da dignidade da pessoa
humana e seu papel decisivo como um valor-guia de todo o ordenamento jurí-
dico-constitucional, não há como tratá-lo como um princípio absoluto, intangí-
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vel. O princípio em questão possui graus diferentes de realização e pode ser rela-
tivizado em algumas situações (69).

Segundo Jorge Miranda, as diretrizes básicas da dignidade da pessoa humana
podem ser relacionadas da seguinte forma (70):

a) Refere-se a todas e cada uma das pessoas e é a dignidade da pessoa indi-
vidual concreta.

b) Relaciona-se à pessoa desde a concepção, e não apenas desde o nasci-
mento.

c) Dirige-se tanto para o homem como para a mulher, ou seja, não faz
acepção de género.

d) Cada pessoa vive em relação comunitária, o que implica o reconheci-
mento por cada pessoa da igual dignidade das demais pessoas (dimen-
são coletiva).

e) Cada pessoa vive em relação comunitária, mas a dignidade que tem é
dela mesma, e não da situação em si (dimensão individual).

f) O primado da pessoa é o do ser, não o do ter; a liberdade tem priori-
dade sobre a propriedade.

g) Somente a dignidade justifica a busca da qualidade de vida.
h) A proteção da dignidade da pessoa vai além da cidadania brasileira e
requer uma visão universalista dos direitos.

i) Pressupõem a autonomia vital da pessoa, a sua autodeterminação rela-
tivamente ao Estado, as demais entidades públicas e privadas e as outras
pessoas.

Basicamente a dignidade da pessoa humana segue a fórmula de não-ins-
trumentalização, ou seja, significa que o respeito a dignidade do homem coin-
cide com o imperativo categórico de Kant, que postula que a dignidade é com-
prometida quando o ser humano converte-se num simples objeto (71). A dignidade
humana deve garantir as possibilidades de desenvolvimento de cada identidade
pessoal e a autêntica pluralidade efetiva dos homens reais em função do exer-
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cício legítimo das liberdades. A normatividade do princípio da dignidade da pes-
soa humana é um dos grandes ganhos trazidos pelas proposições neoconstitu-
cionalistas.

CONCLUSÃO

O neoconstitucionalismo articula-se como um conjunto composto por uma
multiplicidade de idéias que superam o legalismo estrito do positivismo nor-
mativista, sem cair na fundamentação de razão subjetiva do jusnaturalismo. Os
marcos deste modelo podem ser vislumbrados na ascensão dos valores, no reco-
nhecimento da normatividade dos princípios e no peso atribuído aos direitos
fundamentais. O neoconstitucionalismo é um dos grandes responsáveis pela
reintrodução da discussão ética no Direito. O pluralismo político e jurídico, a
nova hermenêutica e a ponderação de interesses são elementos dessa renovação
teórica, filosófica e prática no Direito.

O hodierno constitucionalismo brasileiro encontra-se marcado pelos aspec-
tos característicos que delineiam este paradigma inovador: estruturação de uma
nova hermenêutica, com a construção de uma dogmática da interpretação da
constituição assentada em novos métodos e na sistematização de princípios ins-
trumentais próprios da interpretação constitucional, bem como a aceitação da
força normativa da constituição, com o conseqüente apelo à eficácia das normas
constitucionais.

Todo este instrumental concedeu um fôlego juvenil ao Direito Constitu-
cional e alargou os horizontes de interesse pelo seu estudo, principalmente no
campo de concretização dos princípios constitucionais, com a finalidade de pro-
mover a realização dos direitos fundamentais.

Entretanto, é preciso admitir que o direito constitucional e a teoria da Cons-
tituição particularmente, tem possibilidades e limites. Os otimismos exagerados
padecem da enfermidade de um olhar muitas vezes desconectado ou não com-
pletamente integrado e crítico em relação ao complexo universo social. Neste
ponto é bom recordar a lúcida advertência feita por Luís Roberto Barroso:
“O constitucionalismo, por si só, não é capaz de derrotar algumas das vicissitudes
que tem adiado a plena democratização da sociedade brasileira. (O Direito tem
seus limites e possibilidades, não sendo o único e nem sequer o melhor instru-
mento de ação social)” (72).

De todo o exposto fica a contribuição do presente estudo na compreensão
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da teoria da constituição como uma dimensão importante da metódica constitu-
cional contemporânea na concretização dos direitos fundamentais. Todavia,
como bem recomenda José Joaquim Gomes Canotilho, é preciso expurgar da con-
cepção principialista do Direito a tentação de ser consumida por abstrações de
teorias da justiça tornando-a prática e vivencial, fornecendo um verdadeiro
suporte constitucionalmente sustentável de um Estado constitucional de direitos
fundamentais e de uma sociedade civil de direitos fundamentais (73).

Portanto, é preciso conduzir a discussão teórica ao viés da prática jurídica
instrumentalizada pelos operadores jurídicos, sem esquecer dos desafios do neo-
constitucionalismo no sentido de assegurar a força normativa das disposições cons-
titucionais, mas sem recorrer ao subjetivismo capaz de desvirtuar os verdadei-
ros objetivos da norma na execução da interpretação principiológica para a
decisão do caso concreto.
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INTRODUÇÃO

Descortinar a força jurídica dos direitos sociais, económicos e culturais,
ou, simplesmente, direitos sociais, é questão tida como ponto de referência nos
estudos voltados a clarificar esse grupo de direitos fundamentais.

De fato, após muito afirmar serem os direitos sociais desprovidos de força
jurídica ou meras promessas políticas — em razão de sua natureza de normas pro-
gramáticas, não exeqüíveis por si mesmas, e do seu regime jurídico não siste-
matizado, disperso no texto constitucional —, a doutrina volta, mais uma vez,
seus olhos a esses direitos, buscando, principalmente, a partir de uma conexão
dos direitos sociais com o princípio da dignidade humana e da concepção de uma
dimensão objetiva desses direitos, reafirmá-los enquanto direitos justiciáveis
e/ou vinculativos dos poderes constituídos e dos particulares.

E se tal acontece, presume-se, é porque a doutrina (a) reconhece uma ine-
fetividade das Constituições (de algumas, em diferentes medidas), no que se
refere aos direitos sociais; (b) pelo que admite a possibilidade de se extrair uma
diferente força jurídica dos direitos sociais, distinta daquela há tempos propug-
nada e absorvida pelos operadores do direito; (c) assim como aceita como pos-
sível o reconhecimento de um novo papel ao Poder judiciário, principal intérprete
do direito, a quem incumbe a última palavra.
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Logo, indaga-se: qual a força jurídica dos direitos sociais?
Com o objetivo de elucidá-la, elegeu-se, nesta pesquisa, trabalhar com a sua

função exclusivamente positiva, pautando-se pelos direitos sociais enquanto
direitos a prestações de natureza fática (isto é, direitos que requerem uma pres-
tação do Estado, como a educação, habitação, assistência social, dentre outras),
e sob a perspectiva de direitos ainda não concretizados pelo legislador, ou seja,
enquanto direitos consagrados no texto constitucional. Daí porque não serão ana-
lisadas questões referentes à dimensão negativa destes direitos (como a incons-
titucionalidade material por contrariedade de lei ao seu conteúdo) e pertinentes
aos direitos derivados a prestações (como a omissão inconstitucional parcial
decorrente de ofensa ao princípio da igualdade, o não retrocesso social e outros).

Para responder o problema formulado, levantaram-se duas hipóteses: (1) uma
primeira, na direcão de que os direitos sociais a prestações, sob a dimensão
subjetiva, são direitos de eficácia jurídica reduzida; e (2) uma segunda no sen-
tido de que os direitos sociais a prestações, sob a dimensão objetiva, são direi-
tos de eficácia vinculativa, obrigando os poderes constituídos à sua realização.

Assim é que o primeiro capítulo se destinou a caracterizar os direitos sociais
a prestações e explicitar a força jurídica que, numa primeira leitura, deles emana,
apontando-se, ainda, alguns condicionamentos que sobre ela atuam (a reserva de
conformação do legislador e a reserva do possível).

No segundo capítulo, foi elaborado um esboço dos principais valores/prin-
cípios que impulsionam a realização desses direitos, o que permitiu, em conjunto
com as conclusões do primeiro capítulo, a feitura de um traçado da orientação
a ser seguida nos tópicos seguintes. Optou-se por buscar extrair da eficácia
vinculativa dos direitos sociais a prestações a sua força jurídica máxima, idéia,
portanto, a permear os capítulos dedicados à vinculação do legislador, da Admi-
nistração e dos juízes/Tribunais.

Nos três últimos capítulos, passou-se a investigar em que medida se dá a vin-
culação do legislador, da Administração e dos juízes/Tribunais aos direitos
sociais a prestações, sempre a partir da perspectiva de um dever de concretizá-
los, realizá-los, levantando-se, em cada capítulo, alguns questionamentos rela-
cionados a essa concretização. Referidos questionamento, entretanto, de modo
algum esgotam a análise da dimensão positiva desses direitos, que em muito pode-
ria ser ampliada em sendo um trabalho de maior fôlego.

A teoria subjacente à pesquisa é a que concebe os direitos fundamentais como
uma ordem objetiva de valores, mas dentro de uma teoria do direito constitucional
(ou seja, enquanto recepcionada pela ordem constitucional positivada), privile-
giando-se uma dimensão substantiva do Direito. Não se desconhece, de qual-
quer modo, que indicar o fundamento segundo o qual o cumprimento dos direi-
tos sociais se impõe (enquanto cobrança do compromisso assumido pelo Estado,
enquanto respeito aos valores constantes no texto constitucional, etc.), é questão
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que não encontra uma única solução, quanto mais uma adequada à generali-
dade das Constituições.

Por fim, salienta-se que o estudo da força jurídica dos direitos sociais se deu
com arrimo na sua positivação nas Constituições portuguesa de 1976 e brasileira
de 1988, e, por conseqüência, com apoio, principalmente, na doutrina e juris-
prudência portuguesa e brasileira mais recentes, bem como com algum auxílio
da doutrina alienígena.

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS ACERCA DOS DIREITOS
SOCIAIS A PRESTAÇÕES

1.1. Os direitos sociais em questão: direitos sociais originários a pres-
tações

Os direitos sociais, aqui reconhecidos como direitos fundamentais (1), jun-
tamente com os direitos, liberdades e garantias ou direitos e garantias (2), pela
sua natureza de fundamentabilidade ou essencialidade, encontram-se consagra-
dos na grande parte das Constituições elaboradas após a segunda guerra mun-
dial (3), como a portuguesa e brasileira em vigor, em seu sentido material e
formal (4).

Na Constituição portuguesa de 1976, os direitos sociais estão catalogados
no Título III da Parte I e dispersos pelo texto, hipótese, então, em que são
denominados de direitos formalmente constitucionais (em referência à Consti-
tuição formal), bem como, ainda, por força do seu art. 16.º, n.º 1, referenciado
como cláusula aberta ou de não tipicidade dos direitos fundamentais encon-
tram-se previstos em leis e tratados internacionais, caso em que recebem a
denominação de direitos materialmente constitucionais (em alusão à Constitui-
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(1) A ressalva é feita com o fito de lembrar que a compreensão dos direitos sociais enquanto
direitos fundamentais, ainda que amplamente aceita, não é unânime na doutrina.

(2) As referidas expressões dizem respeito à terminologia empregada no direito português
e no brasileiro, respectivamente.

(3) SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia dos direitos fundamentais, 4.ª ed., Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2004, p. 56; BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional,
14.ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 564; WEBER, Albrecht, Estado Social, direitos funda-
mentais e segurança social na República Federal da Alemanha. In: BARROS, Resende de; ZILVETI,
Fernando Aurélio (coord.), Direito Constitucional. Estudos em homenagem a Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, São Paulo: Dialética, 1999, p. 17.

(4) Quanto às perspectivas pelas quais pode ser considerada as Constituições, ver, por
todos, MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional: Constituição, 5.ª ed., Coimbra: Coim-
bra Editora, 2003, p. 10-12, t. II.
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ção material) (5). Da mesma forma, no direito brasileiro, a Constituição de 1988
enuncia os direitos sociais em seu art. 6.º do Título II, Capítulo II, e, de forma
esparsa, nos Títulos VI e VIII, assim como não exclui a existência de outros
direitos “decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados” e de trata-
dos internacionais, como dispõe o seu art. 5.º, § 2.º, conhecido por ser uma
norma de abertura material do catálogo dos direitos fundamentais, podendo-se
fazer menção, tal como na doutrina portuguesa, a direitos formalmente e mate-
rialmente constitucionais (6).

Partindo-se de uma classificação que agrupa os direitos fundamentais tendo
em consideração o seu objeto ou conteúdo, os direitos sociais podem ser identi-
ficados como direitos a prestações (7), uma vez que requerem uma prestação do
Estado (educação, habitação, trabalho, saúde, assistência social, etc.), prestações
estas que também poderiam ser obtidas de particulares, caso os indivíduos pos-
suíssem recursos necessários e o mercado dispusesse de uma oferta suficiente (8).
São eles “direitos da pessoa situada em sociedade” (9) e traduzem, especialmente,
os valores solidariedade e igualdade, para além dos valores liberdade e dignidade
humana, estes últimos subjacentes, também, aos demais direitos fundamentais.

Há que se considerar que tais direitos consistem em uma parcela dos direi-
tos que a doutrina convencionou designar de direitos a prestações. A partir de
um conceito abrangente, os direitos a prestações podem abarcar diferentes direi-
tos que reclamam uma conduta positiva do Estado: aqueles que tem por objeto
uma prestação de natureza normativa, material (fática), ou de participação. Den-
tro do âmbito dos direitos a prestações, os direitos sociais reclamam, especial-
mente, prestações de natureza fática, isto é, que sejam criados e colocados à
disposição de seus titulares determinados bens materiais e imateriais, sendo, em
razão desta especificidade, referenciados de direitos sociais a prestações em sen-
tido estrito (10).
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(5) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e teoria da Constituição, 7.ª ed., Coim-
bra: Almedina, s.d., p. 403-405.

(6) SARLET, Ingo Wolfgang, A eficácia…, p. 90-97.
(7) Não se desconhece que os referidos direitos também possuem uma dimensão negativa,

conforme lecionam MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional: direitos fundamentais,
3.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 112, t. IV, e ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os direi-
tos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976, 2.ª ed., Coimbra: Almedina, 2001, p. 174,
dimensão que, entretanto, como explicitado na introdução do trabalho, não é objeto do atual
estudo.

(8) ALEXY, Robert, Teoria de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estúdios
Constitucionales, 1997, p. 482.

(9) MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 91, t. IV.
(10) ALEXY, Robert, Teoria…, p. 419-420: 430; SARLET, Ingo Wolfgang, A eficácia…,

p. 200-202: 277-278; ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os direitos…, p. 170.
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Os direitos sociais a prestações podem ser distinguidos, ainda, em direitos
originários a prestações e direitos derivados a prestações, em se admitindo a
discussão acerca da possibilidade dos direitos sociais, tal como previstos no
texto constitucional, e independentemente de uma atuação legislativa concreti-
zadora, serem reconhecidos como direitos subjetivos dotados de pretensões pres-
tacionais possíveis de serem judicialmente exigidas. Neste caso, estes direitos
são designados de direitos originários a prestações, ao passo que recebem o
nome de direitos derivados a prestações os direitos sociais que tem por objeto
uma prestação já existente, ou seja, já disponibilizada por meio da concretiza-
ção da norma constitucional pelo legislador, e que visam assegurar o igual
acesso ou participação dos indivíduos ao bem material ou imaterial colocado à
disposição pelo Estado (ou seja, a participação igual nos bens criados pelo legis-
lador), aos quais se prende, ainda, a discussão acerca do princípio do não retro-
cesso social. Seriam exemplos de direitos originários a prestações o direito ao
trabalho e outros, como o direito à saúde e à habitação, parcialmente ou não satis-
fatoriamente concretizados pelo legislador; e de direitos derivados a prestações
o direito a igual acesso e utilização de instituições de ensino ou de saúde exis-
tentes, aos transportes coletivos, entre outros (11).

Como mencionado na introdução, a presente pesquisa tem por objeto de
estudo os direitos originários a prestações, o que não significa que, com isso,
está-se a concordar com a possibilidade de se derivarem pretensões prestacionais
destes direitos, o que será, aliás, mais bem explicitado na seqüência. O uso da
expressão “direitos originários a prestações” apenas se dá para colocar em evi-
dência o problema da eficácia desses direitos, ou seja, a fim trazer à discussão
a força jurídica que emana dos direitos sociais, tal como consignados na Cons-
tituição, independente de qualquer interposição legislativa, e para excluir do
estudo as questões pertinentes aos direitos derivados a prestações. Assim é que
os itens seguintes estão voltados a explicitar a força jurídica que emana, numa
análise inicial, dos direitos sociais originários a prestações.

1.2. A estrutura normativa e a dupla dimensão dos direitos sociais
originários a prestações: análise para uma primeira definição da
força jurídica desses direitos

Os diversos debates jurídico-constitucionais acerca dos direitos sociais a
prestações tem quase que obrigatoriamente, como ponto de referência inicial, a
problemática da inter-relação estrutura normativa e natureza jurídica dos direi-
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(11) SARLET, Ingo Wolfgang, A eficácia…, p. 294; 296-297; 305-307; CANOTILHO,
J. J. Gomes, Direito…, p. 408; 447-449; WEBER, Albrecht, Estado Social…, p. 17.
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tos sociais (originários a prestações), sendo esta de importância primeira no
desenvolvimento da presente pesquisa, à medida que a solução apresentada é que
traduzirá, inicialmente, a força jurídica dos direitos sociais, num sentido positivo,
em duas dimensões: o grau de eficácia jurídica (12) (13) e eficácia vinculativa (14)
desses direitos.

E a referida problemática será investigada a partir de alguns questiona-
mentos pinçados das discussões doutrinárias: qual o modelo de positivação dos
direitos sociais? E tendo em conta o modelo, qual a natureza jurídica destes direi-
tos? São eles direitos subjetivos, existentes por força da Constituição, inde-
pendentemente de lei? E se o são, deles decorre uma pretensão acionável em
face do Estado, o qual se encontra obrigado a determinada prestação? Pode-se
falar, ainda, em uma dimensão objetiva desses direitos, suscetível de ser consi-
derada autonomamente em relação à dimensão subjetiva? Qual o conteúdo de
tal dimensão objetiva?

1.2.1. Quanto à estrutura normativa: espécies e classificação das nor-
mas de direitos sociais

Analisando a generalidade das normas constitucionais definidoras de direitos
sociais a prestações, observa-se que estas podem ser tanto princípios como regras;
ou seja, os direitos sociais assumem a feição das duas espécies de normas (15).

São princípios quando positivados de forma a impor que algo seja feito da
melhor forma possível, numa busca do ótimo (16), dentro das possibilidades
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(12) A expressão “eficácia jurídica” é entendida, aqui, como “a possibilidade (no sentido de
aptidão) de norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos e de — na
medida de sua aplicabilidade — gerar efeitos jurídicos”. (SARLET, Wolfegang, A eficácia…, p. 229).

(13) Na presente pesquisa, deixa-se, portanto, de lado a análise da eficácia social dos direi-
tos sociais, eficácia que se identifica com o conceito de efetividade, e remete a observação da norma
sob o prisma de sua real obediência e aplicação no plano dos fatos (SILVA, José Afonso, Aplica-
bilidade das normas constitucionais, 4.ª ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 65-66). Como aduz
SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 231, o exame da eficácia jurídica dos direitos sociais
se situa na “ante-sala de sua efectivação”.

(14) A alocução “eficácia vinculativa” é usada para expressar a força normativa dos direi-
tos sociais independente da intercenção do legislador, e se traduz, em síntese, na vinculação dos
poderes constituídos a realização (pela via positiva) e não ofensa (pela via negativa) dos referi-
dos direitos, cada qual estando obrigado a tarefas de determinado alcance. A referida locução é
usada, em sentido assemelhado, por CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1176-1177; e SARLET,
Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 351.

(15) A respeito das regras e princípios enquanto duas espécies de normas, ver: DWORKIN,
Ronald, Levando os direitos a sério, São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 35-46, 113-125; ALEXY,
Robert, Teoria…, p. 82-86; e CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1160-1162.

(16) ALEXY, Robert, Teoria…, p. 86-87.
26 — F.D.U.L.
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fáticas e jurídicas existentes, por meio de enunciados vagos e indeterminados (ou
com baixo grau de determinabilidade), tal como a maioria das normas que indi-
cam diretivas ou impõem tarefas ao Estado (a realização de políticas) (17).
Exemplificando, no direito português, tem-se o princípio que determina a efeti-
vação dos direitos económicos, sociais e culturais mediante a transformação e
modernização das estruturas económicas e sociais (art. 9.º, al. d), da CRP); ou
o que prevê a promoção e difusão da cultura física e do desporto e a prevenção
da violência no desporto (art. 79.º, n.º 2, da CRP) (18); no direito brasileiro o prin-
cípio que determina a construção de uma sociedade justa, livre e solidária e a
redução das desigualdades sociais (art. 3.º, I e II, da CF); ou o que prevê que
a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade
(art. 205 da CF).

Os direitos sociais são regras quando positivados de modo a ordenar que algo
seja feito em termos definitivos (19), a partir de um enunciado de maior grau de
determinabilidade (20), podendo-se dizer que as regras são cumpridas apenas se
plenamente satisfeitas. Nessa espécie de norma se encaixam as imposições legi-
ferantes, que são normas constitucionais impositivas de tarefas do Estado, mate-
rialmente determinadas, de caráter permanente e concreto. São exemplos, no
direito português, a imposição da realização da política de ensino (art. 74.º,
n.º 2, da CRP) e da criação de um sistema nacional de saúde (art. 64.º da
CRP) (21); e no direito brasileiro, a criação de um regime geral de previdência
social (art. 201 da CF e de um sistema único de saúde (art. 198 da CF). Mas,
ainda que a aplicação das regras seja uma questão de tudo ou nada (22), há que
se ressalvar que o descumprimento destas regras referentes aos direitos sociais
deve ser analisado de modo articulado com a questão da liberdade de conformação
política do legislador e da reserva do possível, a serem explicitadas oportunamente.

Levando-se em consideração as classificações das normas jurídico-consti-
tucionais, tais normas são da classe programática e não exeqüíveis por si mes-
mas. Programáticas porque sintetizadoras dos fins ou objetivos do Estado e
direcionadas à transformação da ordem jurídica e das estruturas sociais, e não exe-
qüíveis por si mesmas porque a realização de tais objetivos não está suficiente-
mente determinada nas referidas normas — ou seja, as normas não contêm os
elementos mínimos necessários para assegurar a sua aplicabilidade —, dependendo

JACQUELINE SOPHIE PERIOTO GUHUR FRASCATI

(17) Ibidem, p. 83; 86-87; CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1167.
(18) Para J. J. Gomes Canotilho, algumas dessas normas não permitem uma clara distinção

entre as espécies princípio e regra. (CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1171-1172).
(19) ALEXY, Robert, Teoria…, p. 86-87.
(20) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1160.
(21) Ibidem, p. 1172.
(22) DWORKIN, Ronald, Levando…, p. 39.
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de outras normas que venham dispor dos instrumentos cvias adequadas para
levá-los a efeito (23).

Mas a inserção dos direitos sociais originários à prestação na classe de nor-
mas programáticas e não exeqüíveis por si mesmas não lhes retira a força jurí-
dica (pelo que é errôneo dizer serem as normas programáticas meras normas de
pressão política) (24); apenas lhes confere um distinto grau (em relação às nor-
mas preceptivas) de eficácia, como será mais bem explicitado na seqüência e
quando da análise da força vinculativa desses direitos aos poderes constituídos.

1.2.2. Normas de dupla dimensão: subjetiva (direito subjetivo) e obje-
tiva (imposições legiferantes concretas; diretivas constitucionais;
e determinação dos fins e tarefas do Estado)

Aqui se levanta a hipótese, ancorada por parcela da doutrina, de que as
normas que enunciam direitos sociais possuem uma dupla dimensão — subjetiva
e objetiva — (25) a qual é perfeitamente conciliável com a classificação das
referidas normas como programáticas e não exeqüíveis por si mesmas.

Quanto à dimensão subjetiva, põe-se em debate o questionamento referente
à caracterização dos direitos sociais a prestações como verdadeiros direitos sub-
jetivos. A esse respeito, há que se ter em consideração que diferentes teses
poderão ser elaboradas a partir daquilo que se entende por direito subjetivo,
sem perder de vista, ainda, o fato de que sempre pode suscitar dúvidas a opção
por valorar, abstratamente e em bloco, todo um grupo de direitos, com o fito de
enquadrá-los em uma única categoria (26).

Assim é que se adotada a idéia clássica de direito subjetivo — no sentido
de a “possibilidade de exigir-se, de maneira garantida, aquilo que as normas de
direito atribuem a alguém como próprio” (27) —, a qual evidencia que o poder
de exigir judicialmente o cumprimento do direito faz parte, necessariamente, da
noção de direito subjetivo, tem-se que os direitos sociais a prestações originá-
rias não serão direitos subjetivos. A partir destes conceitos, os direitos sociais
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(23) MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 269-275, t. II.
(24) Ibidem, p. 270: CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1176-1177.
(25) CANOTILHO, J. J. Gomes, Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo

para a compreensão das normas constitucionais programáticas, Coimbra: Coimbra Editora, 1982,
p. 377; NOVAIS, Jorge Reis, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autoriza-
das pela constituição, Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 57-80; LUÑO, Antonio E. Perez, Los
derechos fundamentales, Madrid: Tecnos, 1984, p. 25-26; 183-184.

(26) Posicionando-se contrariamente a uma visão global dos direitos sociais, voltada a qua-
lificá-los com fundamento em um único conceito, é a lição de MIRANDA, Jorge, Manual…,
p. 113-114, t. IV.

(27) REAL, Miguel, Lições preliminares de direito, 25.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 262.
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prestacionais não são direitos subjetivos porque desprovidos do poder de acio-
nar a pretensão contida no direito — pretensão a uma determinada conduta do
sujeito obrigado —, já que, ao menos a princípio, ao direito social à prestação
não corresponde a posição subjetiva de poder-se exigir do Estado uma prestação
positiva (28). Em outras palavras, existiria um direito ao qual corresponde um
dever do Estado, mas não uma pretensão, a qual corresponderia uma obrigação
do Estado, acionável em juízo; e, contendo o conceito de direito subjetivo tam-
bém o de pretensão acionável (o de poder de acionar a pretensão), não se pode-
ria concluir pela existência de um direito subjetivo a prestações. Alguns auto-
res que adotam tal posicionamento, optam por valorar as normas constitucionais
definidoras de direitos sociais utilizando-se de outros conceitos (29).

Já, os posicionamentos favoráveis à existência de um direito subjetivo a
prestações originárias partem, ao menos, de três argumentações distintas, dentre
as várias existentes:

Uma primeira no sentido de que devem ser ultrapassados certos obstáculos
de índole prática (falta especificação concreta do conteúdo dos direitos sociais,
a restrição, cometida aos juízes, a invalidação de decisões qualificadas como
políticas, inadequação dos mecanismos processuais tradicionais para sua tutela
e a ausência de tradição da exigência desses direitos através de mecanismos
judiciais) para que os direitos sociais sejam reconhecidos como direitos subje-
tivos plenos, no conceito acima explicitado (30). Uma segunda, na linha de que
alguns casos, verificados certos fatores (em apertada síntese, quando em consi-
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(28) Há quem afirme que as normas programáticas — tal como o são os direitos sociais —
não se qualificam como direito subjetivo em seu aspecto positivo, mas sim em seu aspecto nega-
tivo, no sentido de se poder exigir a abstenção de atos que o contravenham (SILVA, José Afonso,
Aplicabilidade…, p. 177-178). Entretanto, uma vez que é especialmente o aspecto positivo que
define tais direitos, supõe-se que referido entendimento não se mostra apto a solucionar o ques-
tionamento em análise.

(29) O autor Jorge Reis Novais, por exemplo, defende a força jurídica decorrente dos direi-
tos sociais, não em razão de seu enquadramento no conceito de direito subjetivo (já que, para tanto,
seria necessária a possibilidade de exigir, judicialmente, o cumprimento da obrigação), mas por sua
consagração constitucional como direito fundamental, da qual resultam determinadas vantagens para
os indivíduos, decorrentes, sobretudo, da dimensão objetiva desses direitos. Um direito social ape-
nas assumiria a configuração de um direito subjetivo com a intervenção do legislador ordinário.
(NOVAIS, Jorge Reis, As restrições…, p. 103-105). Por sua vez, José Carlos Vieira de Andrade
fala em pretensões jurídicas, designação que exprimiria que os direitos sociais são mais do que inte-
resses juridicamente protegidos, mas menos do que direitos subjetivos. Tais direitos apenas se con-
solidariam como direitos subjetivos plenos quando da sua concretização pelo legislador (ANDRADE,
José Carlos Vieira de, Os direitos…, p. 376-377).

(30) ABRAMOVICH, Victor COURTIS: Christizm, Apuentes sobre la exigibilidad judicial de
los derechos sociales. In: SARLET, Ingo Wolfegang, Direitos fundamentais sociais: estudos de Direito
Constitucional, Internacional e comparado, Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p. 143-144;
153-167.
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deração um padrão mínimo existencial, quando imprescindível a garantia da
liberdade fática e quando outros princípios contrapostos sofrerem reduzida e
proporcional restrição), os direitos sociais podem ser considerados direitos sub-
jetivos (definitivos), também no conceito clássico da expressão (31).

Por fim, uma terceira que busca fundamento na idéia de que o direito sub-
jetivo existe “dentro de si mesmo”, independentemente da existência ou não da
pretensão correspondente; ou livre de qualquer sujeição a uma pretensão acio-
nável, judiciável (do poder de acionar a pretensão) (32). Direito subjetivo, pre-
tensão e ação seriam coisas distintas, conceitos

Inconfundíveis (33). Essa tese, ao que parece, melhor traduz a objeção a idéia
da debilidade dos direitos sociais, dos direitos sociais como não-Direito; ou
seja, vem de encontro à proposta de desmistificação dos direitos sociais como
preceitos de intenções/pressões políticas, de valorização da sua força jurídica (34).

Assim é que os direitos sociais seriam direitos subjetivos porque consa-
grados na Constituição como direitos fundamentais do indivíduo, direitos do
indivíduo inserido na sociedade ou direitos do homem-social (35). Logo, reco-
nhece-se o direito, livre da consideração da possibilidade, do poder de exigir a
pretensão à prestação que dele decorre. A necessidade de satisfação desse
direito é que imporia, num segundo momento, o estabelecimento da forma de se
exigir o cumprimento da obrigação do Estado, o meio para exercer/acionar a pre-
tensão, quando o dever jurídico deixar de ser cumprido (36). Partindo-se desta
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(31) Neste sentido posiciona-se ALEXY, Robert, Teoria…, p. 494 e s., e, com aproximação
de idéias, SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 346-347.

(32) Esta argumentação parece ser a hipótese defendida por CANOTILHO, J. J. Gomes, Cons-
tituição…, p. 368-369, com algumas, distinções no que se refere à precisão dos conceitos empre-
gados.

(33) Realizando interessante e rigorosa distinção entre direito subjetivo, ação e pretensão,
leciona MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado: parte geral, 3.ª ed., Rio de Janeiro,
1970, p. 451-454, t. V. Supõe-se que a argumentação do autor, ainda que voltada para o Direito
Privado, revela uma técnica particular de que o Direito Constitucional pode se utilizar, tal como
há tempos muitos constitucionalistas têm se utilizado do conceito tradicional de direito subjetivo,
o qual também nasceu no domínio do Direito Privado.

(34) Existem autores, ainda, que, em posicionamentos um tanto quanto extremados, advo-
gam o pleno reconhecimento dos direitos sociais como direitos subjetivos, no sentido clássico da
expressão, como o faz, dentre outros. CUNHA JÚNIOR, Dirley da, Controle judicial das omissões
do poder público: em busca de uma dogmática constitucional transformadora a luz do direito
fundamental a efetivação da Constituição, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 288-290. Nestes casos, quer
parecer ser a tese juridicamente indefensável, uma vez que ela contraria características estruturais
das normas definidoras de direitos sociais, as quais não podem ser simplesmente preteridas.

(35) SILVA, José Afonso, Aplicabilidade…, p. 151.
(36) CANOTILHO, J. J. Gomes, Tomemos a sério os direitos sociais, económicos e culturais.

Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Ferrer-Correia. Boletim da Faculdade de Direito de Coim-
bra, número especial, v. III, Coimbra, 1991, p. 477-178.
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proposta, presume-se que se possa avançar, ainda, no sentido de que a eventual
concretização da norma pelo legislador não teria, pois, o condão de conferir um
novo direito ao indivíduo (ou consolidar os direitos sociais como direitos sub-
jetivos plenos, como defendem alguns) (37), mas apenas dotar o direito originá-
rio à prestação de pretensão acionável, por meio da criação de pressupostos
necessários para tanto (38).

Em síntese, valendo-se da última tese apresentada, entende-se pela exis-
tência de um direito subjetivo ao trabalho, à saúde, à educação, à habitação,
etc., independentemente da criação de condições materiais e institucionais neces-
sárias à fruição desses direitos (39), da entrega da prestação devida, e da possi-
bilidade de acionar a pretensão à prestação. A pretensão subjetiva correspondente
à dimensão positiva (o poder de acionar a pretensão a prestações) apenas terá lugar
quando da concretização do direito pelo legislador, circunstância esta que cons-
titui uma condição à eficácia plena desses direitos.

Sob a dimensão objetiva, supõe-se que tais direitos, uma vez subtraídos da
estrita relação Estado-Indivíduo, sejam integrantes de uma ordem objetiva de valo-
res, alicerçada no texto constitucional, a condicionar a atuação dos poderes cons-
tituídos e a irradiar uma força sobre todos os ramos do Direito; são direitos que
impõem, pois, a sua observância a todos, vinculando, especialmente a atuação dos
poderes públicos. Entendidos os direitos como fundamentos da ordem jurídica, o
prosseguimento da sua realização positiva, é, ademais uma diretiva a ser cum-
prida pelo Estado, por meio de suas funções, principalmente pela legislativa (40).
Mostra-se oportuno salientar que a referência a tal dimensão estrutural não tem, pois,
por objetivo simplesmente salientar que os direitos sociais resultam de normas de
direito objetivo, o que não é novidade alguma; mas sim fundar diferentes efeitos
jurídicos, reforçando a juridicidade dos direitos sociais, a sua força jurídica (41).

Propugna-se que o conteúdo da dimensão objetiva dos direitos sociais a
prestações está traduzido em (a) mandados de imposições legiferantes concretas,
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(37) NOVAIS, Jorge Reis, As restrições…, p. 103-105; ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os
direitos…, p. 376-377.

(38) Apresenta-se oportuno salientar, aqui, ainda que não seja objeto deste estudo, que se se
reconhece que um direito social contém uma pretensão, embora não acionável, pode-se indagar se
a referida pretensão pode ser alegada em juízo, em sede de defesa (ou exceção em sentido mate-
rial), para encobrir uma outra pretensão do autor da ação). Seria a hipótese, por exemplo, de uma
cobrança de dívida contraída em um hospital particular, por inexistência de serviço de saúde
público adequado para o tratamento pretendido.

(39) CANOTILHO, J. J. Gomes, Constituição…, p. 368.
(40) NOVAIS, Jorge Reis, As restrições…, p. 57-58: 64.
(41) PINTO, Paulo Mota, O direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Boletim

da Faculdade de Direito: Portugal-Brasil ano 2000, Studia Ivridica 40, Coimbra Editora, 1999,
p. 187-188.
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no sentido de o legislador atuar para a criação de condições materiais e institu-
cionais para a fruição desses direitos, algumas traduzidas em vinculações de
entrega de determinadas prestações; (b) diretivas constitucionais no sentido de
transformação da ordem jurídica e das estruturas sociais; e (c) determinações dos
fins e tarefas do Estado, as chamadas “políticas públicas” necessárias à realiza-
ção dos direitos sociais (42) (43). Logo, entende-se que tal conteúdo, ainda que
tenha por destinatário mais imediato o legislador, orienta a atuação de todos os
poderes constituídos (44).

A partir da análise realizada, obtém-se uma primeira definição da força
jurídica diretamente decorrente dos direitos sociais consagrados na Constitui-
ção, a qual é expressão de sua caracterização como normas programáticas e não
exeqüíveis por si mesmas, assim como de direitos de uma dimensão subjetiva sin-
gular (por serem direitos subjetivos desprovidos de pretensão acionável) e de uma
dimensão objetiva que expressa, principalmente, deveres de atuação direciona-
dos ao legislador.

Pode-se dizer que os direitos sociais originários a prestações possuem efi-
cácia jurídica limitada ou reduzida, uma vez que para que sejam plenamente
eficazes (possam ser aplicados a um caso concreto e produzirem todos os seus
efeitos jurídicos), devem ser concretizados pelo legislador. Por esta razão, a
Constituição portuguesa, corretamente, não prevê a aplicabilidade imediata des-
ses direitos; e, ainda, por esta razão, entende-se que o dispositivo da aplicabili-
dade imediata, previsto na Constituição brasileira (art. 5.º, § 1.º), deve ser com-
preendido em harmonia com o cunho programático dessas normas e com as
particularidades de sua dimensão subjetiva.

Ainda, com base na dimensão objetiva desses direitos, pode-se falar numa
eficácia vinculativa reconhecida aos direitos sociais, o que significa dizer que,
independentemente de tais direitos serem suscetíveis, ou não, de aplicação direta,
todos os órgãos constituídos se encontram, em diferentes medidas, a eles vin-
culados: o legislador, a sua realização; e o administrador e o juiz, a sua obser-
vância (seja para o fim de realizá-los ou não lesioná-los), quando do desempe-
nho de suas atividades (45) (46). Pode-se dizer que, principalmente a partir da
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(42) CANOTILHO, J. J. Gomes, Constituição…, p. 367-368; 374-377.
(43) Salienta-se que essa dimensão pode ser entendida não apenas como constitutiva, de

fomento, mas também de defesa contra atos do poder público (NOVAIS, Reis, A restrição…, p. 73).
(44) Importa esclarecer que, juntamente com o legislador, os demais órgãos estatais com pode-

res normativos ou quase normativos possuem uma relevante tarefa na realização, concretização dos
direitos sociais. Para além disso, tais órgãos devem guardar observância a referidos direitos, rea-
lizando-os e não os lesionando, no desempenho de suas atividades habituais.

(45) Ainda que o art. 18.º, n.º 1, parte final, da Constituição portuguesa de 1976, referente
à vinculação das entidades públicas e privadas aos direitos fundamentais, encontre-se voltado,
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dimensão objetiva desses direitos, a doutrina e jurisprudência tem enveredado
esforços para deles extrair força jurídica máxima (otimizar a sua eficácia vin-
culativa), como será analisado quando do exame da força vinculativa dos refe-
ridos direitos, em referência ao legislador, administrador e juiz.

As dimensões objetiva e subjetiva demonstram, em síntese, existirem vários
níveis de realização dos direitos sociais; e a objetiva, em especial, põe em evi-
dência uma ampla vinculação do Estado a esses direitos, em diferentes graus.

Definidas a estrutura e as dimensões dos direitos sociais à prestação, bem
como salientado se tratarem de normas de eficácia jurídica limitada (quanto à sua
aplicabilidade direta, posto que dependentes, para tanto, de intervenção legisla-
tiva) e de eficácia vinculante, há que se explicitar, ainda, alguns fatores que
condicionam a atuação do legislador, a quem incumbe a realização de lei media-
dora. Referida explicitação se mostra imprescindível para a compreensão dos obs-
táculos a plena eficácia dos direitos sociais e da exata amplitude da vinculação
do legislador aos mesmos: a reserva de conformação do legislador e a reserva
do possível.

1.3. A reserva de conformação política do legislador

Como mencionado, os direitos sociais a prestações caracterizam-se, essen-
cialmente, como normas que contêm um sentido programático e que não são exe-
cutáveis por si mesmas, o que significa, em última análise, que as mesmas não
receberam do Constituinte normatividade suficiente para sua plena eficácia,
reclamando a intervenção do legislador para a sua concretização. E o dever de
legislar, como asseverado, decorre da força jurídica emanada da dimensão obje-
tiva desses direitos.

Existe, entretanto, uma margem de livre decisão do legislador no que tange
ao “como” ele deve densificar os direitos sociais, complementar o espaço nor-
mativo deixado em aberto pelo legislador constitucional, de forma a tornar pos-
sível a sua concretização e conseqüente aplicação em um caso concreto (47).
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exclusivamente, aos direitos, liberdades e garantias, tal não significa que os direitos sociais não
vinculam, ainda que em diferente medida, referidas entidades. Em sentido semelhante é a lição
de SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 352-362, e de CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…,
p. 1176-1177. Aduzindo a respeito do caráter vinculativo dos direitos sociais, manifesta-se OTERO,
Paulo, O poder de substituição em Direito Administrativo: enquadramento dogmático-constitu-
cional, Lisboa: LEX, 1995, p. 591-592; 595, v. II.

(46) A esse respeito, SILVA, José Afonso, Aplicabilidade…, p. 174-175, também se mani-
festa favorável à vinculação dos Poderes Públicos, restringindo-se, entretanto, a mencionar à vin-
culação de cunho negativo (de abstenção) em relação à administração e ao juiz.

(47) NOVAIS, Jorge Reis, As restrições…, p. 120-121; CANOTILIIO, J. J. Gomes, Direito…,
p. 338: 1201; 1263-1264.
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Assim é que, em relação ao direito ao trabalho, por exemplo, incumbirá ao
legislador elaborar uma política estatal adequada de criação de empregos, optando
entre os vários caminhos possíveis. Daí falar-se em reserva de conformação
política do legislador no estudo dos direitos sociais, ponto que coloca em evi-
dência, justamente, o seu âmbito de autonomia para desempenhar a tarefa de den-
sificação ou determinação do conteúdo dos referidos direitos.

O fato de o legislador gozar de uma considerável liberdade de conformação
política, de um relativo espaço de discricionariedade na determinação do conteúdo
dos direitos sociais (48), encontra justificativa: uma vez que esses direitos pos-
suem um conteúdo dinâmico, que sofre os influxos das transformações sociais
e econômicas de cada momento histórico, os mesmos estão condicionados pelos
dados da realidade, pelos recursos sociais existentes; ademais, numa democra-
cia pluralista, a escolha dos modos e graus de concretização desses direitos deve
levar em consideração a vontade dos eleitores, periodicamente renovada em
cada eleição (49).

Logo, no cumprimento de determinada tarefa, incumbe ao legislador valo-
rar o momento oportuno para atuar, escolher os direitos a serem concretizados
prioritariamente e optar entre os diferentes meios e medidas existentes para se
chegar ao resultado determinado. Ao legislador caberá, portanto, definir a forma
de prestação, o montante e as condições para a fruição dos direitos (50), entre
outros fatores, em apreciação conjunta com outros valores e direitos em sentido
contrário, bem como com diferentes pressupostos ou dados reais: os recursos
humanos e materiais disponíveis; a distribuição de bens e da riqueza; o estilo de
vida, ao nível de ensino e a criatividade cultural dos indivíduos, as convenções
sociais, éticas, filosóficas ou religiosas, etc. (51) (52).
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(48) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 338.
(49) MIRANDA, Jorge, Manual…, t. IV, p. 113; 389.
(50) SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 318; ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os direi-

tos…, p. 385.
(51) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 473.
(52) Em análise à jurisprudência do Tribunal Constitucional português, observa-se que o

mesmo, manifestando-se quanto à necessidade de serem realizadas políticas públicas concretas pelo
legislador para a satisfação de direitos sociais, salienta que o “como” realizar as referidas políti-
cas se encontra na esfera de opção do legislador. Exemplificadamente, em uma hipótese em que
foi invocada a inconstitucionalidade do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 305/2003, que revogou os regi-
mes de crédito bonificado e crédito jovem bonificado relativamente à contratação de novas ope-
rações de crédito, destinadas à aquisição, construção e realização de obras de conservação ordi-
nária, extraordinária e de beneficiação de habitação própria permanente, manifestou-se o Tribunal
Constitucional português pela constitucionalidade da norma, aduzindo, em síntese que, ainda que
a norma constitucional obrigue o legislador a elaborar uma política de acesso à habitação própria,
a escolha da política compete exclusivamente a ele. Arrematou aduzindo que “tendo em conta todos



410

Esse seu campo de atuação, entretanto, não é ilimitado. Pode-se argu-
mentar que as normas programáticas deverão ser concretizadas quando verificados
os pressupostos de fato, para tanto. O legislador também deverá atentar para os
princípios ou valores que se encontram na base de proteção dos direitos sociais
do ordenamento em que estes se encontram consagrados, como o princípio da
dignidade humana, da solidariedade, da igualdade e liberdade, dentre outros,
princípios estes que serão explicitados no próximo capítulo. Ademais, se for certo
que podem existir vários meios para se chegar a um resultado, é preciso que o
legislador escolha um meio que se mostre adequado, capaz de conduzir ao fim
estabelecido no texto constitucional (53). Ou seja, é preciso que o legislador rea-
lize um juízo de proporcionalidade, atentando, especialmente, a sua vertente
adequação, observando, ademais, nesta sua tarefa, as diretivas materiais da
norma, quando existentes, sob pena de caracterização de desvio ou excesso do
poder legislativo (54). Os limites à liberdade de conformação serão mais bem elu-
cidados quando da discussão da vinculação do legislador aos direitos sociais.

1.4. A realidade constitucional: a reserva econômica do possível

Como enfatizado, os fatores ou dados da realidade condicionam a atuação
legislativa. E dentre os diferentes fatores, tem importância decisiva a capacidade
econômica do Estado. É que os direitos sociais, enquanto direitos a prestações,
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os factores enunciados (liberdade do legislador na escolha das medidas concretizadoras de uma polí-
tica de promoção do acesso à habitação; necessidade de concordância prática do direito à habitação
com outros direitos e valores fundamentais: alteração do quadro macroeconômico; evolução das
taxas de juro; desenvolvimento do mercado do crédito à habitação: deficiente funcionamento do
sistema de atribuição de crédito bonificado e, decisivamente, a existência de outros instrumentos
de prossecução da referida política) conclui-se que as normas questionadas não padecem de
inconstitucionalidade por violação do disposto nos arts. 65.º, n.º 3, e 9.º, alínea d), da Lei Fun-
damental”. Acórdão n.º 590/04. Acesso: http://w3.tribunalconstitucional.pt/acordaos/acordaos04/501-
600/5900-4.htm, capturado na internet em 28 de Junho de 2005. Algo semelhante, ainda que de
modo menos desenvolvido, quanto ao direito à assistência material dos trabalhadores em situação
de desemprego involuntário, é a manifestação do Tribunal Constitucional no Acórdão n.º 474/02.
Acesso: http://w3.tribunalconstitucional.ptjacordaos/acordaos02/-301-500/47-302.htm, capturado
na internet em 28 de junho de 2005).

(53) Ao que parece, as vertentes “necessidade” e “proporcionalidade em sentido estrito”
possuem aplicação mais reduzida quando em questão a dimensão positiva dos direitos sociais, posto
que por meio destas vertentes se objetiva, especialmente, coibir excessos legislativos; ou seja,
evitar que o legislador, no desempenho da tarefa de concretização de normas, realize limitações
excessivas a esses direitos. (BONAVIDES, Paulo, Curso…, p. 404 e 407; CANOTILHO, J. J. Gomes,
Direito…, p. 269-270).

(54) ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os direitos…, p. 383; CANOTILHO, J. J. Gomes,
Direito…, p. 269-270; 1317-1321; MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional: inconsti-
tucionalidade e garantia da constituição, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 40-44, t. VI.
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possuem um custo elevado, principalmente quando em comparação com os direi-
tos, liberdades e garantias ou direitos e garantias (55).

Diante da escassez dos recursos públicos, logo ganhou expansão a construção
doutrinária e jurisprudencial sintentizada na fórmula da “reserva do possível”, que
traduz a idéia de subordinação da concretização da norma constitucional a uma
reserva econômica do possível; da raridade material da prestação como limite
real (56); ou, ainda, da determinação daquilo que o indivíduo pode razoavel-
mente exigir diante da possibilidade social (57). Haveria, pois, um limite fático,
instransponível, à efetivação dos direitos sociais.

Tal argumentação, entretanto, ainda que fundada essencialmente num dado
da realidade concreta, impossível de ser menosprezado — a escassez dos recur-
sos públicos —, não pode ser indiscriminadamente aceita como justificativa
para a não concretização da norma pelo legislador. Conformar-se com a “reserva
do possível” como sendo um impedimento absoluto para a concretização dos direi-
tos sociais, é promover a idéia de que estes direitos apenas existem ou vinculam
o legislador quando existirem recursos para a concretização da prestação, o que
reconduz à desvalorização dos direitos sociais.

Daí porque se pressupõe que a reserva económica do possível, ao expli-
citar um limite à concretização dos direitos sociais, deve servir, muito mais do
que de causa para uma paralisação permanente da tarefa de concretização dos
direitos sociais, de fator a ser levado em consideração pelo legislador para o
estabelecimento de prioridades entre direitos a serem efetivados e de opções
por graus de concretização, o que encontra fundamento no princípio da igual-
dade social e da solidariedade, princípios estes a serem analisados no pró-
ximo capítulo.

Finalmente, importa considerar que, regra geral, a ofensa à reserva de con-
formação política do legislador, na qual se inclui a apreciação dos recursos
públicos existentes, constitui ofensa ao princípio da separação jurídica dos pode-
res. Ou seja, entende-se que o juiz não pode, substituindo o legislador, decidir
determinando o conteúdo de um direito social a prestação, uma vez que cons-
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(55) Evidentemente, os direitos, liberdades e garantias ou direitos e garantias também pos-
suem um custo para o Estado, traduzido em uma série de recursos voltados a sua proteção, reque-
rendo, também, alguns deles, prestações positivas direcionadas à sua promoção (ABRAMOVICH,
Victor; COURTIS, Christian, Apuentes sobre…, p. 137-139: TRUJILLO, Isabel, La discutidad juridi-
cidad de los derechos sociales. In: Persona y derecho: revista de fundamentación de las insti-
tuiciones jurídicas y de derechos humanos, Pamplona, Universidade e Navarra, n. 45, p. 269). Entre-
tanto, não há como deixar de reconhecer que a efetiva satisfação dos direitos sociais carece,
proporcionalmente, de maiores recursos.

(56) MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 392, t. IV.
(57) ALEXY, Robert, Teoria…, p. 498.
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titui tarefa cometida ao legislador a sua concretização (58). Mas, conforme será
analisado quando do exame da vinculação do legislador, não sendo a liberdade
deste absoluta, a sua omissão injustificada pode acarretar a inconstitucionali-
dade por omissão, assim como a sua ação inadequada pode configurar a incons-
titucionalidade material da norma elaborada. Ademais, a questão do assegura-
mento de um mínimo de existência, como será mais bem explicitado no tópico
dedicado ao exame da vinculação do juiz, pode por em questão a liberdade de
conformação do legislador, a ponto de prevalecer sobre o princípio da separa-
ção dos poderes.

2. O SIGNIFICADO DOS DIREITOS SOCIAIS A PRESTAÇÕES
NA ORDEM JURÍDICA DE VALORES E NO ESTADO SOCIAL
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

2.1. Os direitos sociais a prestações e a ordem jurídica de valores: os
valores polarizadores (dignidade humana, liberdade, igualdade e
solidariedade)

Partindo-se da perspectiva de que os direitos sociais se encontram inseridos
em uma ordem de valores (de objetos valiosos; bens jurídicos) objetiva (59),
consagrada na Constituição formal e material portuguesa e brasileira, impõe-se
que esta seja observada na realização da tarefa de concretização dos direitos
sociais, a ser desempenhada, especialmente, pelo legislador, e, ainda, no cum-
primento das tarefas de interpretação e aplicação dos direitos sociais, a serem efe-
tuadas pela Administração e pelo judiciário.

Presume-se, com isso, que a realização de tais tarefas deve ser orientada, não
apenas pelos dados da realidade e pelas diretrizes materiais constantes nas nor-
mas definidoras de direitos sociais, mas, ainda, pelos valores jurídicos que se
encontram subjacentes a esses direitos, expressados, comumente, como princí-
pios (60). Logo, pode-se dizer (a) que o conteúdo essencial dos direitos sociais
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(58) SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 304.
(59) Assim como Miguel Reale, “só admitimos uma teoria do valor inserida no processo his-

tórico, como momento ou expressão da experência humana através dos tempos, traduzindo o ser
mesmo do homem em toda a sua imprevista atualidade criadora” (REALE, Miguel, Filosofia do
Direito, 19.ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 213). No mesmo sentido é a lição de MACHADO,
João Baptista, apud MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 47-48, t. IV.

(60) Com isso, não se quer dizer que princípios e valores sejam coisas idênticas. O prin-
cípio remete aquilo que é devido (é um dever ser), enquanto um valor remete a algo existente que
vale para alguém (coisas valiosas). Em todo caso, a afinidade reside na constatação de que o Direito,
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tem por objeto, além de bens de cunho social, econômico ou cultural, outros bens
ou valores, e que é essencialmente quando protegidos tais bens subjacentes que
os direitos sociais alcançam uma eficácia ótima; e, ainda, (b) que os direitos
sociais devem ser realizados dentro do círculo de valores a que se refere o texto
constitucional, ou seja, em harmonia com outros valores (61).

No que se refere aos direitos sociais, supõe-se que estes guardam especial
relação, principalmente, com os valores/princípios dignidade humana, liberdade,
igualdade e solidariedade. Passa-se, assim, a uma breve explanação desses valo-
res, com o fim de explicitar o seu significado na atualidade.

1) A dignidade humana. Pode-se dizer que a escolha pela realização das
condições necessárias à satisfação dos direitos sociais é decorrente de uma opção
axiológica do legislador constitucional frente à realidade fática: da compreensão
do valor “pessoa humana” como valor-fonte do ordenamento jurídico, tradu-
zida, principalmente, na dignidade da pessoa humana (62).

Com a paulatina afirmação dos direitos tidos como essenciais ao homem, por
força das suas reivindicações no curso da história, nos diferentes diplomas inter-
nacionais e nacionais (português e brasileiro), o conceito de dignidade humana
ganhou e continua a ganhar uma ampla extensão. Hoje, pode-se dizer que a dig-
nidade humana se identifica com tudo aquilo que é tido como indispensável à
existência humana saudável, a realização de todas as virtualidades do indiví-
duo (63); ou seja, ter acesso aos bens da vida e deles desfrutar com segurança,
tranqüilidade, etc. Assim, o homem estaria aproximando-se daquilo que se
compreende por dignidade humana, na medida em que teria acesso à alimenta-
ção, à habitação, à educação, à saúde, ao transporte adequado, ao meio ambiente
saudável, ao lazer, etc., e que lhe fosse mantida/assegurada a integridade
física/psíquica (a vida, o nascimento, a velhice, o sossego, o respeito, etc.), inte-
lectual (a liberdade de pensamento, a autoria etc.) e moral (a honra, a imagem,
o segredo pessoal, profissional, etc.). Daí porque a dignidade humana é com-
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por meio dos princípios (e das regras), tutela determinados valores, julgados positivos (REALE,
Miguel, Filosofia…, p. 187-194).

(61) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1397; MIRANDA, Manual…, p. 46-48, t. IV.
(62) MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 180, t. IV; REALE, Miguel, Filosofia…, 211-214; 210.
(63) Formulou-se este conceito genérico de dignidade humana com base no conceito apre-

sentado por Gilberto Haddad Jabur, para quem a dignidade se aproxima “daquilo que compreende,
em seu mais largo sentido, o conteúdo indispensável à existência-humana saudável, capaz de
preencher as naturais exigências de ordem física e espiritual do homem. É a reunião e manutenção
ilesa da vida e de seus prolongamentos” (JABUR, Gilberto Ehiddad, Liberdade de pensamento e
direito a vida privada: conflitos entre direitos da personalidade, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000, p. 210).
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preendida como fonte de outros direitos, dentre os quais os direitos sociais, eco-
nômicos e culturais (64) ou, ainda, como fundamento último do Estado do Bem-
Estar (65) (66).

Logo, importa salientar que a consagração da dignidade humana como prin-
cípio constitucional fundamental tem por função estimular o desenvolvimento
social para sua realização, bem como frear a ação que coloque em risco a sua
implementação. Referido princípio determina que toda a regulamentação cons-
titucional e infraconstitucional deve estar voltada à implementação da digni-
dade, de modo que se faça possível realizar, historicamente, a dignidade de
todos os homens. Logo, tem-se que, na medida em que um direito social é
concretizado, parte daquilo que compõe a dignidade humana é realizada.

2) A igualdade. O valor igualdade informa os direitos sociais, na sua
dupla vertente: igualdade jurídica ou perante a lei e igualdade social ou através
da lei.

A igualdade jurídica é um mandamento de igualdade na aplicação da lei e
na formulação da lei. A igualdade na aplicação da lei exige, em síntese, que a
Administração Pública e os órgãos Jurisdicionais apliquem a lei a todo caso
que possa ser subsumido a hipótese prevista na lei, assim como deixem de
aplicá-la a todo caso que não possa ser subsumido a hipótese legal (67).

A igualdade na formulação da lei exige que o legislador confira igual tra-
tamento a todos os indivíduos, o que significa, em síntese, tratar igualmente os
iguais e desigualmente os desiguais. Logo, a igualdade na formulação da lei tanto
implica na proibição de tratar desigualmente aquilo que é essencialmente igual,
como na de tratar igualmente aquilo que é essencialmente desigual (68). A defi-
nição daquilo que é essencialmente igual exige a eleição de um elemento rela-
cionador das situações, que assegure a comparabilidade de situações; é que,
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(64) DELPÉRÉE, Francis, O direito a dignidade humana. In: BARROS, Resende de; ZILVETI,
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(65) OTERO, Paulo, O poder…, p. 586.
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direitos, liberdades e garantias), é a lição de MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 181, t. IV.
(67) ALEXY, Robert, Teoria…, p. 382; CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito constitucional…,

p. 426.
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ridas diferenças justificarem o tratamento desigual) (PECES-BARBA, Gregório, Curso de derechos
fundamentales: teoria general, Madrid: Eudema, 1991, p. 243, v. I).
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uma vez que não existem seres humanos iguais em todos os aspectos, também
não serão iguais todas as situações em que estiverem envolvidos. Assim é que
situações que sejam iguais no essencial somente poderão ser tratadas de forma
distinta se, para tanto, houver uma justificação material, um fundamento racio-
nal extraído da natureza das coisas ou guiado por um pensamento de justiça, sob
pena de se configurar um arbítrio (69). Logo, a aplicação e a formulação das nor-
mas de direitos sociais devem ser realizadas com atenção à igualdade formal.

Por sua vez, a igualdade social ou igualdade de oportunidades (70) é com-
preendida como um instrumento de concretização da igualdade jurídica, de aper-
feiçoamento da igualdade, através da eliminação das desigualdades fáticas, o
que engloba, no mínimo, a promoção da satisfação das necessidades básicas (71).
E quando a igualdade material se traduz em imposições de igualdade social, de
eliminação de desigualdades fáticas sociais, econômicas e culturais, tais impo-
sições podem ser reconduzidas aos direitos sociais, econômicos e culturais, o que
indica a estreita ligação desses direitos com o valor igualdade (72). Assim é que
a concretização dos direitos sociais conduz, também, à concretização do valor
igualdade social.

3) A liberdade. Aqui interessa, especialmente, ressaltar a liberdade fática
ou real, traduzida na fórmula “liberdade para”, em contraposição a liberdade
formal ou negativa, expressa pela fórmula “liberdade de”. A liberdade real,
compreendida como liberdade de autodeterminação, de condução da própria
existência, de possibilidade de uso efetivo da liberdade (formal), apenas pode ser
exercida quando asseguradas, ao menos, condições materiais mínimas de exis-
tência. Ora, apenas pode exercer o direito à não inviolabilidade de domicílio,
quem tiver uma casa; exercer o direito à liberdade de profissão, quem tiver um
posto de trabalho; exercer o direito à liberdade de expressão, quem puder for-
mar sua opinião por meio do recebimento de educação escolar básica, e assim
por diante (73).
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(69) ALEXY, Robert, Teoria…, p. 383-388; CORREA, Sérvulo, Representação dos juízes dos
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Daí a correlação entre a liberdade e os direitos sociais, enquanto meios para
a consecução da igualdade social. É, pois, por meio da promoção da igualdade
social que se faz possível o melhor uso da liberdade (74). Desta forma, pode-se
dizer que apenas sendo concretizados os direitos sociais, ao menos de modo a
garantir ao indivíduo os recursos materiais mínimos para a manutenção de sua exis-
tência (o núcleo dos direitos sociais), é que estará assegurada a liberdade real.

4) A solidariedade. Em termos gerais, a solidariedade tem como ponto de
partida o reconhecimento da realidade do outro e por objetivo a criação de con-
dições necessárias para que todas as pessoas, enquanto integrantes de uma só
comunidade, possam se desenvolver como indivíduos autônomos e livres, o que
implica, em grande medida, na priorização e promoção dos direitos sociais pelo
Estado e na imposição de deveres de cooperação e integração à sociedade (75).
Daí, dizer-se que os direitos sociais se traduzem, em parte, em deveres de soli-
dariedade.

A solidariedade se conecta, ainda, com o valor igualdade e, por exigência
desta, pressupõe uma releitura da idéia de que o Estado deve concretizar os
direitos sociais de modo a suportar as necessidades de todos. E tal se torna
quanto mais exigível, quanto maior as dificuldades financeiras do Estado. Ainda
que seja certo que os direitos sociais sejam direitos de todos (o que se exprime
pelo seu caráter de universalidade), posto que qualquer indivíduo pode vir a
necessitar das prestações a que se encontra obrigado o Estado, as desigualdades
fáticas impõem que tais direitos sejam custeados na medida da capacidade eco-
nômica do indivíduo. Assim é que a solidariedade, no Estado Social, exprime
a idéia de que devem ser garantidas as necessidade básicas de todos, mas as pres-
tações devem ser entregues a quem delas realmente precisa e, ainda, em relação
às pessoas que se encontram em situações de maior desvantagem, sejam custeadas
as demais necessidades, com vistas à promoção da igualdade de todos (76).

Com base na sucinta explanação dos referidos valores/princípios, é possível
sustentar que os direitos sociais a prestações constituem garantia de dignidade
humana e de igualdade, assim como pressuposto para o exercício efetivo da
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mentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado, Rio de Janeiro:
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liberdade (liberdade real). No mais, diante da crise atravessada pelo Estado
Social, o princípio da solidariedade impõe-se nos termos de seu significado con-
jugado como o princípio da igualdade, a fim de que, primordialmente, aqueles
que realmente precisam das prestações, possam, efetivamente, delas usufruir.

2.2. Os direitos sociais no Estado Social Democrático de Direito

O Estado Social e Democrático de Direito contém em si, como uma de
suas teses nucleares, o compromisso assumido de consecução da justiça social
(no sentido de distribuição e redistribuição dos bens existentes), da segurança
social (proteção do indivíduo em determinadas hipóteses: incapacidade, idade,
desemprego, doença, etc.) (77) e do progresso económico (78) (enquanto meio para
a realização da justiça social). Assim é que a positivação dos direitos sociais,
em sentido amplo, vem dar corpo e juridicidade a esse compromisso, ao expli-
citar as várias tarefas a serem cumpridas e impor a concretização e observância
de seus enunciados, ainda que deixando em aberto o caminho para o “como” da
consecução do objetivo perseguido, como já enfatizado quando da análise da liber-
dade de conformação do legislador.

A caracterização de um Estado como “Estado Social e Democrático de
Direito” revela que o princípio do Estado Social e, portanto, as tarefas cometi-
das ao Estado e asseguradas aos indivíduos por meio da consagração constitu-
cional dos direitos sociais, econômicos e culturais, estabelecem uma relação
dialética, de interação com o princípio do Estado Democrático e o princípio do
Estado de Direito. Referida constatação requer seja encontrado o “ponto de
imbricação” entre os direitos sociais e os referidos princípios, ou o significado
dos direitos sociais no Estado Democrático de Direito. Tal exame servirá para
explicitar em que medida os referidos direitos encontram uma estrutura ade-
quada à sua proteção, nos ordenamentos jurídicos em questão e, ainda, clarifi-
car em que termos a realização desses direitos é, também, pressuposto para a rea-
lização do Estado Democrático de Direito.

2.2.1. Os direitos sociais e o Estado de Direito

A questão da inter-relação dos direitos sociais com o Estado de Direito
tem por ponto nuclear a garantia de tais direitos na ordem jurídica. Tal como
os demais direitos fundamentais (direitos, liberdades e garantias ou direitos e
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garantias), os direitos sociais requerem, para sua realização, o seu reconhecimento
e promoção pelo Estado, assim como o Estado de Direito requer, para se-lo,
garantir os direitos fundamentais (79).

Para tanto, os direitos sociais exigem uma compreensão do Estado de
Direito, não no seu sentido meramente formal, de sujeição do Estado ao Direito,
que reflete a idéia do agir do Estado segundo processos jurídicos e nos termos
do Direito, mas sem consideração a que órgãos incumbe a realização de tais
processos e ao conteúdo material do Direito. A garantia dos direitos sociais
pressupõe um Estado que assegure a realização de tais processos por órgãos
diferenciados, em conformidade com o princípio da separação de poderes, e
que esteja limitado e tenha direcionado os seus fins por certos valores, direitos
fundamentais, dentre os quais os direitos sociais, enquanto valores e direitos
reclamados pela sociedade (80). E se o Direito a que se encontra sujeito o
Estado não é qualquer Direito, mas o Direito baseado na vontade popular, per-
cebe-se a indissociação do Estado de Direito do princípio democrático, da neces-
sidade do asseguramento do processo de criação democrática do direito.

É, portanto, apenas quando um modelo tal de Estado de Direito se encon-
tra traduzido na organização constitucional e na organização do poder político
de um país, que se pode afirmar a efetiva garantia e proteção dos direitos sociais.
Nesta linha, pode-se dizer que as Constituições portuguesa e brasileira preenchem,
em termos semelhantes, os requisitos do Estado de Direito reclamado.

Em termos gerais, observa-se que as mesmas consagram: vários direitos
sociais, para além de uma ordem de valores à qual os mesmos podem ser recon-
duzidos; a distribuição de competências entre os órgãos públicos governativos,
no que tange a prática de atos e de fiscalização recíproca; a função legislativa
especialmente ao legislativo/parlamento; a reserva da função jurisdicional aos jui-
zes ou Tribunais, com as garantias devidas para o seu exercício imparcial; meca-
nismos de fiscalização da conformidade das leis à Constituição; a subordina-
ção dos órgãos da Administração Pública ao direito, bem como garantias aos
administrados; e a responsabilidade civil do Estado pelas ações e omissões lesi-
vas e danosas aos indivíduos (81).

2.2.2. Os direitos sociais e o Estado Democrático

Supõe-se, aqui, uma interação entre os direitos sociais e o Estado Demo-
crático firmada nas idéias de que a Constituição (a) estabelece as condições
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de um “agir político-estatal” para a concretização de tais direitos (82) (83); e
(b) contem um projeto emancipatório real e concreto (84). E assim o faz, na
parcela que aqui interessa, por meio das diretivas de transformação da reali-
dade econômica, social e cultural, assim como por meio das diversas nor-
mas que enunciam tarefas a serem desempenhadas pelo Estado para a reali-
zação do referido objetivo, consubstanciadas nos próprios direitos sociais a
prestações.

Presume-se que tais normas traduzem a idéia da realização dos direitos
sociais como sendo um objetivo da democracia política; ou seja, a idéia de que
o processo político deve levar à concretização dos direitos sociais. Ainda que
seja certo que tal dirigismo constitucional não é capaz de realizar, por si próprio,
transformações emancipatórias (transformar os indivíduos em cidadãos plena-
mente autônomos), conjectura-se que ele se presta a vincular o legislador aos valo-
res materiais da Constituição, considerados essenciais, fundamentais ao indiví-
duo; a salientar que o papel de conformação do legislador deve guardar atenção
aos princípios constitucionais que constituem o núcleo básico da Constituição (a
qual aponta para a construção um Estado Social intervencionista), servindo,
assim, de reforço à força jurídica dos direitos sociais (85).

Tal entendimento, por certo, traz à discussão a questão da reserva de con-
formação do legislador bem como o papel do judiciário na concretização de
tais direitos, o que será levado em conta nos tópicos de análise da vinculação do
legislador e dos juízes/tribunais.
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2.3. A eficácia vinculativa dos direitos sociais: análise de uma das
dimensões da força jurídica dos direitos sociais a prestações

Pontuadas algumas particularidades das normas que definem os direitos
sociais, tem-se que estas revelam, especialmente, uma primeira definição do
grau de força jurídica desses direitos.

Como restou explicitado, a eficácia jurídica plena desses direitos se encon-
tra condicionada, essencialmente, a sua concretização legislativa. Já, no que
tange à eficácia vinculativa dos direitos sociais, decorrente da sua dimensão
objetiva, tem-se que estes direitos (independentemente de intervenção legislativa),
vinculam todos os poderes constituídos, cada poder em diferente grau, medida.
Em síntese, o legislador, a sua concretização (e não lesão), e o administrador e
o juiz a sua observância (seja para o fim de realizá-los ou não lesioná-los).

De fato, não se há como negar que normas constitucionais, ainda que pro-
gramáticas, tenham eficácia vinculativa. Como já enfatizado, tais normas não são
meras proclamações Políticas; sendo normas jurídico-constitucionais, direitos,
portanto, da mais alta normatividade jurídica, elas influenciam o sistema do
qual fazem parte e, diretamente ou por si só, são revestidas de força jurídica, tra-
duzida, principalmente, numa eficácia vinculativa (86).

Mas, até que ponto os referidos poderes se encontram vinculados? Qual a
amplitude da vinculação? O conteúdo da dimensão objetiva dos direitos sociais
(imposições legislativas, diretivas e políticas públicas) possui tanto uma função
positiva, concretizadora, constitutiva, de fomento, como uma função de defesa.
Aqui, pretende-se investigar, essencialmente, o sentido positivo da vinculação dos
poderes constituídos, excluindo-se, portanto, a faceta negativa da vinculação,
essencialmente expressa pela atuação tendente a não lesioná-los. Logo, sob o
prisma positivo, em síntese, pode-se dizer que o legislador deve proceder à sua
concretização e o administrador e o juiz à sua realização, no desempenho de suas
funções.

Levanta-se a hipótese de que se faz necessário buscar na eficácia vincula-
tiva desses direitos a maior eficácia possível; ou seja, de que é preciso extrair
da eficácia vinculativa dos direitos sociais a sua força jurídica máxima. Daí
falar-se numa otimização ou maximização da eficácia vinculativa, idéia esta que
permeia os tópicos seguintes.

Entende-se que a otimização da eficácia vinculativa desses direitos é impe-
rativo que decorre da sua própria dimensão objetiva, a qual dirige aos poderes
constituídos diretivas, impulsos de atuação, assim como o fazem os demais valo-
res e princípios fundamentais com os quais interage (princípios da dignidade
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humana, igualdade, liberdade, solidariedade, do Estado Social e da democra-
cia). Em especial, no que diz respeito à Constituição brasileira, tal expansão da
eficácia constitui uma forma de conferir significado ao postulado da aplicabili-
dade imediata dos direitos fundamentais, no qual se incluem os direitos sociais
(art. 5.º, § 1.º) (87).

Assim, direciona-se a investigação para um dos sentidos da força jurídica
desses direitos, qual seja, a vinculatividade dos direitos sociais a prestações às
entidades públicas, buscando-se, com isso, conferir a dimensão objetiva e cons-
titutiva/positiva desses direitos um significado prático, uma relevância jurídica.
Não há, a esse respeito, qualquer pretensão de esgotar a amplitude da força
jurídica desses direitos, mas apenas examinar alguns questionamentos específi-
cos, percebidos como relevantes para indicar a força vinculativa desses direitos
ao legislador, à administração e aos juízes.

3. A VINCULAÇÃO DO LEGISLADOR AOS DIREITOS SOCIAIS

3.1. O dever de implementar os direitos sociais: o desvalor inconsti-
tucionalidade por omissão

Quando se tem em consideração como destinatário da norma o legislador,
pode-se dizer que os direitos sociais, na sua dimensão objetiva e sob o aspecto
positivo, a ele impõem, primordialmente, o dever de implementá-los, densificar
o seu conteúdo, a fim de que, uma vez concretizados, possam ser aplicados ao
caso concreto e, desta forma, tornarem-se plenamente eficazes (ao menos juri-
dicamente).

Assim é que a infração a esse dever de legislar se dá com a omissão do legis-
lador, a qual, de início, é valorada pelo ordenamento jurídico português e bra-
sileiro como sendo uma omissão inconstitucional. Diz-se “de início” uma vez
que nem toda omissão do legislador acarreta uma inconstitucionalidade. A con-
figuração da ofensa ao direito de legislar depende de um juízo a ser realizado
pelo órgão de fiscalização (88) o qual leva em conta, entre outros possíveis
aspectos, a reserva de conformação do legislador, assim como a reserva do pos-
sível, bem como o próprio enunciado normativo.

Logo, a respeito deste dever de concretizar, há que se questionar em que
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(87) Argumenta-se que do efeito vinculante do referido artigo constitucional, decorre, numa
acepção positiva, que “os órgãos estatais se encontram na obrigação de tudo fizer no sentido de
realizar os direitos Eundamentais” (SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 351-353).

(88) MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 287, t. II.
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medida o legislador se encontra vinculado a densificar o conteúdo de um direito
social, buscando-se, nas soluções apresentadas, a otimização da eficácia vincu-
lativa desses direitos. Para tanto, pontuam-se duas indagações: (a) existe alguma
situação que, uma vez configurada, limita a liberdade de conformação do legis-
lador, ou, em outros termos, fundamenta a existência de um dever absoluto de
legislar?; e (b) em relação a quais normas definidoras de direitos sociais a omis-
são legislativa poderá ser valorada como inconstitucional?

3.1.1. O não asseguramento do núcleo essencial dos direitos sociais: a
omissão total e parcial

Pode-se dizer que a força normativa que emana dos direitos sociais é comu-
mente relativizada pelo fato de que a atuação do legislador está na dependência
de suas concepções a respeito do “como” concretizá-los. É que isso envolve juí-
zos quanto à oportunidade da atuação, a prioridade entre direitos, a compatibi-
lização destes com valores contrários, etc., bem como a verificação de dados da
realidade favoráveis, especialmente no que tange à existência de recursos finan-
ceiros. Tais circunstâncias, respeitantes à reserva de conformação do legislador
e à reserva do economicamente possível, servem, portanto, de fundamento para
o legislador justificar o seu não acatamento as imposições emanadas objetivamente
dos direitos sociais (89), ou, ainda, o seu acatamento defeituoso, incompleto.

Seguindo-se a perspectiva de otimizar a eficácia vinculativa dos direitos
sociais originários a prestações, é preciso, entretanto, buscar soluções adequadas
a atenuar ou limitar, até onde for juridicamente possível e desejável, a liberdade
de conformação do legislador. Trata-se de descobrir, portanto, em que medida
ou em relação a qual situação o legislador se encontra vinculado a concretizar
os direitos sociais ou, por outro ângulo, até que ponto deve ser aceita ou atribuída
precedência a sua decisão no sentido de não concretizá-los ou de concretizá-los
deficientemente.

No que tange à reserva de conformação política do legislador, comunga-se
da tese de que, uma vez presentes os pressupostos necessários à sua atuação, ou
seja, verificadas as condições económicas e sociais favoráveis para tanto, ou, ainda,
sendo possível a adequação de sua atuação à realidade fática existente, e tendo
decorrido tempo suficiente para tanto, não existe discricionariedade quanto ao “se”
da atuação, estando o legislador obrigado a legislar. Fica resguardo, de toda a
sorte, o “como” proceder, densificar esses direitos (90).
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(89) NOVAIS, Jorge Reis, As restrições…, p. 75-76.
(90) MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 287-288, t. VI; CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…,

p. 338.
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Já, para contornar o uso indevido, especialmente, da justificativa da reserva
do possível é que se tem afirmado, na doutrina e jurisprudência, em graus de pro-
teção diferenciados, a garantia de um mínimo de existência, o qual subsistiria
mesmo em relação à escassez de recursos financeiros (91).

Embora haja divergência acerca daquilo que integra o mínimo existen-
cial (92), supõe-se que neste âmbito devam ser incluídas as prestações indis-
pensáveis à promoção da dignidade humana. Mas como definir um critério
de avaliação, como valorar as necessidades mínimas sociais, económicas e cul-
turais? É possível defender um elenco previamente definido de prestações?
Ao que parece, não há que se falar em um número taxativo, pré-determinado
de prestações correspondentes a um mínimo, uma vez que estas não se encon-
tram apartadas da evolução histórica da concepção das necessidades mínimas.
Em todo caso, fazer da “dignidade humana” um critério de valoração não se apre-
senta razoável, uma vez que, dependendo do conceito que se tem de dignidade
humana (isto é, do que se tem por indispensável para realizá-la), poder-se-iam
encaixar em seu conteúdo inúmeras prestações, não se alcançando, com isso, o
intuito de transformar o “mínimo existencial” num fator diferenciado a ponto
de, quando verificado, fazer não incidir as limitações concernentes à reserva do
possível.

Daí porque uma idéia alternativa, apreendida como mais razoável, é a que
identifica o mínimo existencial com o núcleo essencial dos direitos sociais, ou,
melhor, que traz argumentos no sentido de que o núcleo ou conteúdo essencial
de cada direito social é condição para um mínimo de existência. Busca-se,
assim, definir o mínimo existencial tendo em consideração aquilo que constitui
a essência, o conteúdo fundamental de cada um dos direitos, sem a garantia do
que não se poderia afirmar a observância ao direito. Nesta linha, são exemplos:
um rendimento mínimo garantido; prestações de assistência social básica, edu-
cação escolar fundamental, subsídio desemprego, assistência médica básica,
etc. (93).

Apreendido em que consiste o mínimo existencial, uma parte significativa
da doutrina argumenta que, quando em questão o núcleo básico de quaisquer dos
direitos sociais, a liberdade de apreciação dos recursos disponíveis é mitigada para
se reconhecer uma prestação jurídica definitivamente garantida pela norma cons-
titucional. Logo, segundo este entendimento, o legislador está vinculado a esco-
lher um meio que torne efetivo esse conteúdo mínimo, não lhe sendo lícito
negá-lo sob o argumento da ausência de recursos. Elabora-se, assim, uma regra
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(91) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 481.
(92) SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 346.
(93) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 518.
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geral no sentido de que todos os indivíduos possuem direito fundamental ao
conteúdo básico de direitos sociais (94).

Logo, pode-se inferir que (a) as omissões do legislador, traduzidas na não
atuação quando da verificação dos pressupostos de fato, para tanto, ou na nega-
ção do conteúdo básico dos direitos sociais, deverão ser apreciadas como incons-
titucionalidades por omissão (total) legislativa, independentemente da conside-
ração da reserva de conformação política do legislador e da valoração dos
recursos públicos (95) (96); e que (b) a atuação do legislador para aquém do
núcleo essencial desses direitos, deverá ser valorada como uma omissão legis-
lativa parcial, podendo-se se falar, neste caso, num defeito de concretização (97).

Sendo o mínimo essencial ultrapassado, adentra-se, novamente, na reserva
de conformação do legislador, passando a ter relevância as suas concepções
políticas e, em especial, a sobrecarga orçamentária, a disponibilidade de recur-
sos financeiros para custear as prestações.

Há que considerar, em todo caso, que a idéia de se preservar um núcleo
essencial dos direitos sociais, ainda que se preste a reafirmar a sua força jurídica,
não resolve o problema da dependência da realização desses direitos aos recur-
sos públicos disponíveis, que são, a cada dia, com a crise atravessada pelo
Estado Social de Direito, mais escassos. É preciso pensar em alternativas para
a questão da falta de recursos suficientes (o que, em parte, é apregoado pelo prin-
cípio da solidariedade em conjugação com o da igualdade), assim como garan-
tir mecanismos de controle das deliberações realizadas a respeito da destinação
de tais recursos.

3.1.2. Hipóteses de omissão: a derivada da imposição legiferante con-
creta (omissão em sentido estrito) e a derivada de uma imposi-
ção abstrata

A doutrina costuma restringir as omissões legislativas inconstitucionais as
normas definidoras de direitos sociais traduzidas em imposições legiferantes,
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(94) MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 349, t. IV; CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 482;
ALEXY, Robert, Teoria…, p. 495; ANDRADE, José Carlos Vieira de, Os direitos…, p. 385.

(95) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 482.
(96) Neste sentido também parece ser o entendimento de MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 393,

t. VI; NOVAIS, Jorge Reis, A restrição…, p. 76.
(97) A expressão “defeito de concretização”, ora empregada, remete ao “defeito de proteção”,

ocorrente quando “as entidades sobre quem recai um dever de proteção (Schutzplicht) adoptam medi-
das [de natureza normativa ou material] insuficientes para garantir uma proteção constitucional-
mente adequada dos direitos fundamentais”, usada por CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 273.
Referindo-se a um déficit de atuação, é a lição de NOVAIS, Jorge Reis, A restrição…, p. 77.
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que vinculam o legislador de forma permanente e concreta. Assim é que o não
cumprimento de normas fins ou tarefas, bem como das diretivas, enquanto deve-
res gerais de legislar (permanentes, mas abstratos), ainda que valorado como
inconstitucional, não caracterizaria a omissão legislativa inconstitucional (98) (99).

Entretanto, presume-se defensável a idéia de que o descumprimento da
norma que prevê a implementação de políticas públicas possa ocasionar uma
omissão legislativa inconstitucional. Não se desconhece que não há como se
impor ao legislador os modos e ritmos de concretização e aperfeiçoamento dos
direitos sociais, assim como não se pode ignorar a escassez de recursos finan-
ceiros para a implementação das políticas públicas desejáveis. Em todo caso, tam-
bém não se apresenta aceitável desconsiderar que os direitos sociais conden-
sam valores aceitos na sociedade atual e que os mesmos adquiriram objetividade
e duração no texto constitucional; ainda, que referidos valores traduzem, de
certa forma, um compromisso do constituinte de mudança ou transformação
social, por meio, principalmente, da atuação do legislador, ainda que dentro dos
limites da realidade fática.

Daí porque, nos casos em que a inércia do legislador se caracterizar como
postergada no tempo, nada obstante a verificação das condições económicas e
sociais favoráveis à sua atuação, ou a possibilidade de adequação de sua atua-
ção à realidade fática existente, quer parecer que se apresenta admissível que
semelhante omissão seja caracterizada como uma omissão legislativa inconsti-
tucional. Trata-se de exigir, senão o cumprimento do compromisso, a obser-
vância dos valores consagrados na Constituição; não só dos valores con-
substanciados nos direitos sociais, mas, ainda, dos valores com eles conexos
— dignidade humana, liberdade fática, igualdade social, solidariedade e demo-
cracia — que, ainda que não contenham imposições legislativas autónomas,
uma vez sendo valores conexos com o conteúdo dos direitos sociais, também
vinculam os poderes constituídos no sentido do prosseguimento de sua realização
positiva (100).

Trata-se, por fim, e numa só expressão, de evitar que o legislador disponha
livremente dos referidos valores constitucionais (ou disponha livremente da
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(98) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1034: e ANDRADE, Vieira de, Os direitos…,
p. 381.

(99) O autor MENDES, Gilmar Ferrcira, Direitos Fundamentais e controle de constituciona-
lidade: estudos de Direito Constitucional, 2.ª ed., São Paulo: Celso Bastos Editor, p. 52, afirma
a possibilidade de caracterização de omissão inconstitucional seja em relação a ordens concretas,
seja em relação a princípios desenvolvidos mediante interpretação, sem, contudo. apresentar argu-
mentos a este respeito.

(100) Quanto ao princípio da igualdade como imposição constitucional já se posicionou
CANOTILHO, J. J. Gomes, Constituição…, p. 380-388.
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Constituição) (101), por meio da aceitação de uma total discricionariedade no
que diz respeito às políticas públicas. Tal argumentação merece, ao menos,
reflexão, especialmente em países como o Brasil, em que a inefetividade da
Constituição, pela ineficácia jurídica plena de suas normas definidoras de direi-
tos sociais, é evidente.

3.2. O cumprimento do dever de concretizar dissociado do fim da
norma constitucional (desvio de poder): o desvalor inconstitucio-
nalidade material

Não se desconhece que os direitos sociais originários a prestações, para
além de vincularem positivamente o legislador, no sentido de lhe imporem a sua
concretização, também o vinculam de forma negativa, traduzindo uma força
jurídica de dimensão defensiva, no sentido de não serem ofendidos quando da
atuação legnslativa. E o não cumprimento deste dever de não ofensa que con-
duz à maioria das hipóteses de inconstitucionalidade por ação.

Entretanto, não está em foco, neste tópico (porque não é objeto do trabalho),
a dimensão negativa dos direitos sociais. Ou seja, o problema ora suscitado
não se põe em termos de se descortinar em que medida uma atuação do legis-
lador poderá ofender o conteúdo de um direito social; mas sim, se coloca com
o fito de clarificar quando a atuação do legislador poderá ser considerada ina-
dequada para concretização de um direito social, sob o prisma constitucional.
Continua-se, portanto, a analisar os direitos sociais a prestação sob a sua dimen-
são positiva, buscando-se otimizar a sua eficácia vinculativa.

Trata-se de uma hipótese discutida em sede de desvio de poder legislativo,
concernente à vinculação do legislador a dimensão teleológica das normas cons-
titucionais (102). E, presume-se que a discussão se imponha especialmente,
quando em questão as normas definidoras de direitos sociais, uma vez que estas,
em sendo normas programáticas, traduzem, especialmente, diretivas e impõem tare-
fas, as quais, contidas em imposições legiferantes, costumam ser materialmente
determinadas.

Em termos gerais, o desvio ou excesso de poder legislativo (103) caracteriza-se
como uma contradição entre o fim da norma e do ato legislativo e o fim da norma
constitucional definidora de um direito, no caso, de um direito social (104). Tal
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(101) STRECK, Leni, O papel…, p. 199.
(102) CANOTILHO, J. J. Gomes, Constituição…, p. 1320.
(103) Utilizando-se de ambos os termos, leciona CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1320.
(104) MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 40-11, t. VI: CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1320:

TÁCITO, Caio, O desvio de poder no controle dos atos administrativos. legislativos e jurisdicionais.
Revista de Direito Administrativo, n. 188, Renovar, Fundação Getúlio Vargas, p. 1 e ss., 1992.
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tese parte da premissa de que a liberdade de conformação do legislador não
deve ser entendida em termos absolutos. O legislador se encontra vinculado
aos fins estabelecidos na norma constitucional, deles não podendo se afastar na
sua tarefa de concretização, quando da escolha do meio para levá-los a efeito,
diante da preponderância do princípio da constitucionalidade sobre o princípio
da legalidade (105). Logo, pode-se dizer que, em não atentando para a confor-
midade do fim, a ação do legislador é valorada como sendo uma inconstitucio-
nalidade material (106).

No que tange aos direitos sociais, a liberdade de conformação do legislador
é limitada pelas normas constitucionais que diretamente impõem a finalidade
das tarefas e prestações a serem concretizadas pelo legislador. Ora, todos os direi-
tos sociais a prestações refletem o fim de transformação da realidade social, do
combate às desigualdades sociais, etc., para além de fins específicos, eventual-
mente consignados nas normas. E a partir da vinculação aos fins, é que se
argumenta que, quando da escolha do meio para levar a efeito esses fins, é pre-
ciso que o legislador atente para que este meio seja apto, adequado, idóneo a
alcançá-los (107). O legislador está, portanto, subordinado, no momento de sua
escolha, ao princípio da proporcionalidade (108), e em sua vertente adequação.

O princípio da proporcionalidade vem fornecer, nesta perspectiva, um cri-
tério de limitação da liberdade de conformação do legislador, ocasionando a
sua não observância, num desvio de poder. Observa-se que o referido princípio
ganhou o status de máxima constitucional e de peça fundamental para o controle
da constitucionalidade a partir da releitura do princípio da legalidade, traduzida
no deslocamento do centro da ordem jurídica para o respeito dos direitos fun-
damentais, bem refletida na corrente expressão de Hebert Krüger, de que não são
os direitos fundamentais que se movem no âmbito da lei, mas a lei é que deve
se mover no âmbito dos direitos fundamentais (109).

Não se trata aqui, em todo caso, de um controle do acerto (ou desacerto) dos
juízos de prognose do legislador (110); o princípio da proporcionalidade se aplica
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(105) BONAVIDES, Paulo, Curso…, p. 400.
(106) De toda sorte, importa considerar que quanto mais genérico for o fim, menos contro-

lável será a sua realização. Daí porque a delimitação do fim das normas princípiológicas que, por
definição, possuem um conteúdo menos delimitado, é tarefa constantemente trabalhada pela dou-
trina (ÁVILA Humberto, Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos,
3.ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 73).

(107) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1320.
(108) BONAVIDES, Paulo, Curso…, p. 420-425.
(109) KRÜGER, Herbert, apud CANOTILHO, J. J. Gomes, Constituição…, p. 363-364.
(110) Argumentando no sentido de um princípio da não-controlabilidade do âmbito de prog-

nose legislativa, leciona CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 1316-1317. Aduzindo, no mesmo
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no sentido de que o meio deve ser, em abstrato, à partida, adequado para alcan-
çar o fim pretendido, que é o disposto na Constituição (111). Trata-se, pois, de
um controle a priori, realizado pelo juiz constitucional num juízo negativo, o
que significa que o juiz apenas declara ser o meio inadequado, não se apro-
priando do processo de criação da lei, que compete ao legislador. Ou seja, o papel
do juiz não será o de escolher o meio mais idôneo, mas, unicamente, dizer que
não se cuida de um meio, de início, adequado para se alcançar o fim constitucional.

4. A VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AOS DIREITOS
SOCIAIS

4.1. A reserva de lei e a Administração prestacional

Quando em discussão a vinculação dos direitos sociais à Administração
Pública (112), uma primeira indagação pode ter lugar, já que em relação a este
ponto não existe consenso doutrinário: em que medida os direitos sociais origi-
nários a prestações vinculam a Administração independentemente da intervenção
do legislador (113)? Em outros termos, pode ou deve a administração concreti-
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sentido, acerca da necessidade de se preservar o espaço criarivo do legislador, manitesta-se BONA-
VIDES, Paulo, Curso…, p. 421.

(111) Será abstratamente adequada quando “o fim for possivelmente realizado com sua ado-
ção” (ÁVILA Humberto, Teoria…, p. 118-119).

(112) Por conta da dimensão objetiva dos direitos sociais, quando em questão a vinculação
da administração a esses direitos, supõe-se que há que se incluir a Administração em toda: as suas
formas ou modalidades (ou seja, cada pessoa jurídica/coletiva de direito público), assim como as
pessoas jurídicas/coletivas de direito privado que nas suas relações com os particulares dispõem
de atribuições de natureza pública. Aliás, mesmo quando as pessoas jurídicas/coletivas de direito
público estejam a atuar na forma do Direito Privado, elas se encontram vinculadas aos direitos
sociais. E tal se dá justamente com o fim de se evitar que Administração procure se esquivar da
referida vinculação atuando nas vestes do Direito privado. A respeito da vinculação da administração
aos direitos, liberdades e garantias, aduzem MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 316-317, t. IV; e
CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 442. De forma mais ampla, referindo-se a todos os direi-
tos fundamentais, é a lição de SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 356.

No presente caso, entretanto, a análise cingir-se-á à atividade da Administração clássica de
Direito Público, tendo em consideração, especialmente, os regulamentos e atos administrativos. Tam-
bém, aqui a dimensão dos direitos sociais a ser estudada é a positiva, enquanto direitos sociais a
prestações, pelo que não serão levadas em consideração as autuações administrativas lesivas a esses
direitos, mas apenas aquelas voltadas a os tornar eficazes, a concretiza-los.

(113) Certo é que, uma vez densificada a norma constitucional, pelo lelgislador, incumbe à
Administração propor e realizar as políticas públicas necessárias à satisfação dos direitos. Aqui,
entretanto, pretende-se investigar se a Administração pode realizar os referidos direitos, diretamente
fundamentada nas normas constitucionais.
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zar os referidos direitos, regulamentando-os ou emitindo atos com o intuito de
promove-los, independentemente de uma norma já densificada que a habilite
para tanto?

A questão é pertinente se for levado em consideração que os direitos sociais
traduzem um compromisso do constituinte de mudança ou transformação social,
de implementação de um modelo de bem-estar. Assim é que referido compro-
misso também impulsiona a atividade administrativa, a qual para ele participa
por meio, especialmente, de sua atuação prestacional (atribuindo vantagens aos
indivíduos) e infra-estrutural (programando a prossecução futura do interesse
público) (114). Pode-se, mesmo, dizer que, no fim, a efetivação ou concretiza-
ção dos direitos sociais a prestações depende essencialmente da atuação da
Administração. Se os preceitos constitucionais necessitam da intervenção legis-
lativa para serem densificados, após esta etapa, tudo o mais está sujeito à atividade
da Administração, a quem compete, para além de elaborar regulamentos neces-
sários à execução das leis concretizadoras, disponibilizar verbas, decidir no
sentido de contratação de pessoas, de construção de infra-estruturas, entre
outros (115).

Mas será possível concluir, do amplo papel que incumbe à Administração,
para a efetivação dos direitos sociais a prestações, que esta possui uma atribui-
ção jurídica, assentada na dimensão objetiva dos direitos sociais ou, no caso do
direito português, ainda, no art. 199.º, al. g), para a sua concretização ou pro-
moção, independentemente da prévia atuação legislativa?

As posições divergem, especialmente, a partir do conceito que se tem do prin-
cípio da legalidade, em sua vertente reserva de lei, assim como de sua aplica-
bilidade às atuações administrativa nas suas esferas de atuação (agressiva, pres-
tacional e infra-estrutural). Destacam-se, aqui, essencialmente duas:

Em síntese, para os autores que sustentam a possibilidade de um maior ati-
vismo em matéria prestacional, a idéia originária de que toda a atuação admi-
nistrativa carece de uma prévia habilitação legal deve ser compreendida no sen-
tido de prévia habilitação de norma jurídica, e não, necessariamente de lei, sem
sentido estrito. O princípio da legalidade seria, pois, reestruturado como prin-
cípio da juridicidade, no sentido de sujeição da Administração ao Direito (116).
Isso levaria à constatação, em parte, de uma atuação administrativa habilitada por
normas constitucionais, reforçada, no direito português, pelo art. 199.º, al. g), da
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(114) SOUSA, Marcelo Rebelo de; MATOS, André Salgado de, Direito administrativo geral:
introdução e princípios fundamentais, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2004, p. 42; 156, t. I.

(115) OTERO, Paulo, Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação adminis-
trativa à juridicidade, Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 30.

(116) Ibidem, p. 15.
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Constituição, que atribuiria uma competência genérica à administração (mas
apenas ao governo e não aos demais órgãos), para a prática de todos os atos
necessários à implementação do modelo do bem-estar, inclusive atos regula-
mentares nele diretamente fundados, fora dos domínios da reserva de lei (117) (118).
Para além disso, o fundamento garantístico da reserva de lei perderia sua razão
de ser na administração de prestação, uma vez que esta consiste na atribuição de
vantagens ao cidadão e não na compreensão à sua esfera individual (119).

Para a parcela da doutrina que continua a sustentar a idéia da reserva total
de lei, todo ato da Administração em todas as esferas de sua atividade deve
estar fundamentado em lei (120) (121). Isso se dá, especialmente, tendo em con-
sideração que a reserva de lei, para além de impor a necessidade de prévia habi-
litação legal, também exige uma densificação da norma (determinado grau de
especificação e pormenorização), sob pena de restar esvaziado de conteúdo o seu
fundamento democrático e garantístico. No limite, seria possível uma norma em
branco a autorizar a Administração a fazer tudo o que desejasse. Assim é que
se argumenta que as normas constitucionais definidoras de direitos sociais, por-
que não possuem densidade suficiente, não habilitam diretamente a atuação
administrativa, carecendo, previamente, de concretização legislativa (122) (123).

Em relação às duas correntes de pensamento, pode-se concluir que se, por
um lado, a primeira delas melhor traduz a idéia da otimizaçâo da eficácia das nor-
mas definidoras de direitos sociais originários a prestação, porque autoriza um
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(117) Argumentando no sentido de que o referido artigo confere à Administração uma habi-
litação para a prática de regulamentos, atos, contratos e operações materiais, leciona OTERO,
Paulo, Legalidade …, p. 737; 28-33; 733-737. Para uma análise mais aprofundada acerca da
possibilidade da existência de regulamentos autônomos no direito português, ver, dentre outros: COR-
REIA, Sérvulo, A legalidade e a autonomia contratual nos contratos administrativos, Coimbra:
Almedina, 1987, p. 208 e ss.; OTERO, Paulo, O poder…, p. 574-575; 614-615.

(118) Na Constituição brasileira de 1988 não há dispositivo semelhante ao da Constituição
portuguesa, razão pela qual a grande parte dos autores afasta qualquer possibilidade de regulamentos
autônomos no direito brasileiro (MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Curso de Direito Adminis-
trativo, 16.ª ed., São Paulo: Malheiros. 2003, p. 94). Enumerando autores brasileiros que se posi-
cionam contra e a favor de regulamentos, leciona BARROSO, Luís Roberto, Apontamentos sobre o
principio da legalidade. In: Temas de Direito constitucional, 2.ª ed., Rio de Janeiro/São Paulo:
Renovar, 2002, p. 179-181.

(119) Em resumo geral, SOUSA, Marcelo Rebelo et al., Direito… p. 160-165.
(120) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 839; SOUSA, Marcelo Rebelo et al., Direito…,

p. 167-167.
(121) (…) argumentação, aduz que o princípio da legalidade deve ser compreendido em

sentido estrito, ou seja, no sentido de cumprimento da lei.
(122) SOUSA, Marcelo Rebelo et al., Direito…, p. 166-167: 170.
(123) Com variação de fundamento, mas chegando a um mesmo resultado em relação à

atuação da Administração de prestação, é a chamada teoria da essencialidade. (Ibidem, p. 165-166).
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ativismo administrativo para a promoção dos direitos sociais fundado na Cons-
tituição, não se pode desconsiderar os riscos que a sua aceitação desmedida
representa, especialmente se questionarmos se, em especial, o Direito Adminis-
trativo, como um todo, encontra-se, hoje, construído para a solução de possíveis
conflitos que daí certamente advirão.

Éevidente, e disso não se discorda, o protagonismo desempenhado pela
Administração quando em consideração a promoção dos direitos sociais a pres-
tação. Supõe-se, contudo que a alternativa mais razoável, não seja, tanto, pos-
sibilitar a aplicação/execução imediata das normas constitucionais pela Admi-
nistração, mas sim cuidar para que, quando da aplicação/execução das normas
definidoras de direitos sociais já densificadas pelo legislador, a Administração atue
e assim o faça de modo eficiente, satisfatório. Logo, mais do que afrouxar as
amarras do administrador em relação à lei aqui tomada em seu sentido estrito,
e com isso, ao alargar o seu campo de atuação, criar novas situações a serem regu-
lamentadas pelo Direito e litígios a serem solucionados nos tribunais, presume-se
que melhor fosse impulsionar sua atuação no âmbito da reserva de lei e inten-
sificar o controle de suas omissões e de suas atuações deficientes.

Assim é que, no âmbito da atuação administrativa, assume importância:
(a) a fiscalização da omissão de regulamentos necessários à execução de preceitos
concretos de leis e de atos, regulamentos a que a Administração estava obrigada
a elaborar; e (b) em relação aos atos e regulamentos emanados com base no poder
discricionário, a averiguação da sua conformação aos valores polarizadores dos
direitos sociais, em especial à igualdade, principalmente no sentido de um com-
portamento igualitário frente a situações semelhantes (quando não lesivo ao
princípio da legalidade); assim como as diretivas materiais constantes nas nor-
mas definidoras dos direitos sociais originários a prestações, para o que assume
especial utilidade o princípio da proporcionalidade.

No que tange ao bom desempenho da atuação administrativa, uma das pers-
pectivas possíveis, observada como idônea a auxiliar na promoção satisfatória dos
direitos sociais, é a que leva em consideração o princípio da eficiência ou da boa
administração, princípio este relacionado especialmente à atividade administra-
tiva, e que revela a necessidade de uma adequação, pela Administração, dos
meios empregados em sua atuação aos fins visados pela norma, com o objetivo
de proporcionar um bom resultado, um resultado satisfatório.

4.2. A questão da desaplicação de normas inconstitucionais pela Admi-
nistração

Para além do problema anteriormente levantado, outro questionamento se
apresenta imprescindível para se aferir o grau de vinculação da Administração
aos direitos sociais originários a prestações quando de sua atuação em matéria
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prestacional: deve a administração, quando se deparar com uma norma hierar-
quicamente inferior as normas constitucionais definidoras de direitos sociais a pres-
tação, e com estas em desconformidade, desaplicá-la/não executá-la? Em outros
termos, deve a Administração proceder à fiscalização da constitucionalidade das
normas concretizadoras dos direitos sociais originários a prestações, a que se
encontra submetida, deixando, de conseqüência, de aplicá-las ou executá-las por
meio de regulamentos, em sua atividade prestacional? Pode-se, para além disto,
pode-se dizer que a dimensão objetiva dos direitos sociais impõe à Administra-
ção um dever de controle ou de desaplicação/não execução de leis inconstitu-
cionais?

No caso, o problema tem como ponto referencial a colisão entre os prin-
cípios da separação de poderes e da vinculação da Administração ao princípio
da legalidade e da constitucionalidade, ou, de modo a englobar os dois últimos,
o princípio da juridicidade. É que, de acordo com o princípio da separação de
poderes, a fiscalização da constitucionalidade cabe ao Judiciário (no que tange
à sua declaração); e nos termos dos princípios da legalidade, em sua vertente
prevalência da lei, e da constitucionalidade, a Administração, em sua atuação,
não pode contrariar a lei e a Constituição. Ainda que se parta do pressuposto
de que uma colisão de princípios, a princípio, deve ser resolvida em termos con-
cretos, e não abstratos, faz-se imprescindível, neste caso, traçar algumas dire-
trizes a serem observadas para a sua solução, com o fim de nortear a atuação
administrativa e garantir uma maior segurança jurídica, nos limites do pos-
sível (124).

Pode-se dizer que a respeito do referido conflito, não existe um consenso
na doutrina em termos, justamente, do apontamento das diretrizes que guiarão a
solução. O que existe, sim, é um entendimento majoritário, na doutrina portu-
guesa e brasileira, no sentido de aceitar uma desaplicação/não execução das
normas inconstitucionais pelos órgãos da Administração, mas não um controle
de constitucionalidade pelos referidos órgãos, uma vez que o referido é atribui-
ção exclusiva do Poder Judiciário (125).
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(124) SOUSA, Marcelo Rebelo et al., Direito…, p. 159-160; MATOS, André Salgado, A fis-
calização administrativa da constitucionalidade: contributo para o estudo das relações entre Cons-
tituição, Lei e Administração Pública no Estado Social de Direito, Coimbra: Almedina, 2004,
p. 487-490.

(125) O Supremo Tribunal Federal brasileiro já se manifestou a esse respeito, aduzindo con-
clusivamente que: “os Poderes Executivo e Legislativo podem declarar nulos, por ilegalidade ou
por inconstitucionalidade, atos administrativos seus, e não leis ou atos com força de lei, e quando
declaram a nulidade desses atos administrativos ficam sujeitos ao controle do Poder Judiciário, e
poderão ser responsabilizados pelos prejuízos advenientes dessa declaração se este entender que
inexiste a pretendida ilegalidade ou inconstitucionalidade. Em se tratando de lei ou de ato com
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No direito brasileiro, tal entendimento se dá independentemente de reservas
quanto às hipóteses autorizadoras da não execução (126). Argumenta-se, na dou-
trina e jurisprudência, em síntese, que a lei inconstitucional não é lei, não gera
obrigações e que a Administração deve obediência à Constituição, devendo zelar
pela sua defesa (127).

Já, no direito português, os autores propugnam a desaplicação em casos
limitados ou excepcionais, com variações quanto às circunstâncias que autorizam
a referida desaplicação, e não um controle de constitucionalidade, de modo a pre-
servar, em termos, o sentido decorrente do princípio da separação dos podere.
A regra, portanto, é pela ilegalidade da atuação administrativa contrária à lei (ainda
que inconstitucional) a que se encontrava obrigada a observar, numa dada atua-
ção (128).

Não é, entretanto, o objetivo deste estudo, o aprofundamento da referida dis-
cussão; apenas se pretende apontar, aqui, algumas circunstâncias apresentadas
pela doutrina portuguesa que podem guardar certa relação com a hipótese em
questão, referente aos direitos sociais. Proposições gerais e supostamente apli-
cáveis ao caso seriam, essencialmente, (a) quando, sem revisão constitucional,
fosse reproduzida norma declarada inconstitucional com força obrigatória geral;
e (b) quando se tratar de leis apreciadas em sede de fiscalização preventiva e
pronunciadas como inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, mas em
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força de lei, os Poderes Executivo e Legislativo, por sua Chefia — e isso mesmo tem sido ques-
tionado com o alargamento da legitimação ativa na ação direta de inconstitucionalidade —, podem
tão-só determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as
leis ou atos com força de lei que considerem inconstitucionais”. (ADIn. N9 221O — DF (Medida
Liminar) Voto do Min. Moreira Alves — relator (Publicação: DJ data: 22-10-1993, p. 22251,
EMENT vol. 01722-01, p. 00028). No mesmo sentido, também decidiu o Superior Tribunal de
justiça brasileiro (Resp 23121 — GO; Recurso Especial, 1992/0013460-2 — DJ data: 08-11-1993,
p. 23521, LEXSTJ vol.: 00055 p. 00152, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros (1096). Data
da decisão 06-10-1993).

(126) Na verdade, o tema passou a ser menos discutido, principalmente, a partir da Consti-
tuição de 1988, que concedeu aos órgãos do Poder Executivo (no plano federal e estadual) legi-
timidade para instaurar o controle abstrato das normas e uma vez que existe a possibilidade de se
requerer liminar para a suspensão da lei contestada. Em todo caso, a hipótese pode levar ques-
tionamentos uma vez que o controle abstrato não abrange leis pré-constitucionais e rendo em
consideração que referido controle não abrange leis municipais (MENDES, Gilmar Ferreira, Direi-
tos…, p. 326-327).

(127) POLETTI, Ronaldo, Controle da constitucionalidade das leis, 2.ª ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1995, p. 129-148; BARROSO, Luís Roberto, O controle da constitucionalidade do direito
brasileiro, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 64-66.

(128) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 443-444; OTERO, Paulo, Legalidade…; MIRANDA,
Jorge, Manual…, p. 176-183, t. VI; SOUSA, Marcelo Rebelo et al., Direito…, p. 159-160; MATOS,
André Salgado, A fiscalização…, p. 487-490; OTERO, Paulo, Legalidade…, p. 990-992.

28 — F.D.U.L.
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vigor por confirmação parlamentar (129). A estas, presume-se que, principal-
mente, porque em sede de direitos fundamentais, possam ser eventualmente
acrescidas as proposições de (c) evidência ou alta probabilidade de inconstitu-
cionalidade; (d) a prévia desaplicação jurisdicional no mesmo contexto proce-
dimental; e (e) a existência de Jurisprudência consolidada no sentido da incons-
titucionalidade (130).

Mas, levanta-se a hipótese que um relevante fundamento para a desa-
plicação de uma lei contrária a um direito social originário decorre da força
jurídica da dimensão objetiva desses direitos, da qual resulta uma orientação
substancial sobre o sentido a que deve seguir a administração no cumprimento
de seus deveres. E, aqui, o sentido primeiro não parece ser outro senão de
que uma lei que venha a lesionar especialmente o núcleo essencial dos direi-
tos sociais originários seja desaplicada/não executada pelos órgãos admi-
nistrativos. E a lesão será tanto mais evidente na medida em que, por meio
dela, for colocado em risco o padrão mínimo de realização dos direitos
sociais, o mínimo existencial aceitável e, por conseqüência, o direito à vida,
à integridade física, ou seja, direitos fundamentais integrantes da categoria
dos direitos, liberdades e garantias. Se este fundamento pode gerar alguma
resistência na doutrina portuguesa, tendo em consideração a regra da não apli-
cação imediata dos direitos sociais, no direito brasileiro ele vem preencher
o significado da imposição constitucional da aplicação direta dos direitos
sociais.

De qualquer forma, há que se ter em consideração que a possibilidade da
desaplicação de uma norma inconstitucional, pela Administração, traz, consigo,
várias conseqüências jurídicas que não podem ser desprezadas, como a fixação
da responsabilidade de tal conduta, que terá diferente disciplina conforme se
entenda pela existência de um dever, ou não, de desaplicação de normas incons-
titucionais.

Ainda, tendo especialmente em conta que os direitos sociais dependem,
para a sua promoção, da concretização do legislador, há que ponderar de modo
diferente a hipótese excepcional em que, em decorrência da desaplicação da
norma inconstitucional, resultar um total vazio de normação ordinária (131).
Neste caso, o como atuar depois da desaplicação revolve a questão de saber se
a administração pode, ou não, atuar diretamente fundada nos direitos sociais
originários, o que foi discutido no item anterior.
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(129) MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 319, t. IV; e p. 181-182, t. VI.
(130) MATOS, André Salgado de, A fiscalização…, p. 489.
(131) Ibidem, p. 490.
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5. A VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO AOS DIREITOS SOCIAIS

5.1. A vinculação dos juízes e Tribunais traduzida no conteúdo do
ato decisório

Quando em debate a vinculação do Poder Judiciário aos direitos sociais, a
questão do seu papel na realização positiva desses direitos assume o status de
ponto referencial. Pressupondo-se que o juiz não deve se limitar a assumir uma
posição passiva perante o texto constitucional, mas sim tomar uma atitude ativa,
seja ela, simplesmente, em defesa do cumprimento da Constituição, seja ela
tendo em vista a efetiva realização dos direitos sociais que a Constituição, assu-
mindo caráter compromissário, se propõe a realizar (estabelecendo as condições
do agir político-estatal), indaga-se qual a amplitude da sua vinculação aos direi-
tos sociais (132).

A partir da ótica da vinculação positiva, no sentido de realizar, levar a
efeito os direitos sociais, parte-se do pressuposto de que a vinculação dos juízes
e Tribunais aos direitos sociais originários pode ser expressa, essencialmente, em
dois sentidos: (1) dever de concretizá-los, realizá-los, na apreciação de um caso
concreto, quando em consideração um standard mínimo; e (b) dever de con-
cretização e desenvolvimento do direito constitucional (133), concedendo aos
direitos sociais a maior eficácia possível quando da interpretação, aplicação e inte-
gração de todo o Direito (134). O primeiro dever será abordado neste item e o
segundo no seguinte.

O dever de concretização, exercido na valoração de um caso concreto e
expressado no conteúdo do ato decisório, pode ser deduzido da dimensão obje-
tiva dos direitos sociais a prestações originárias e é decorrência imediata da
idéia de otimização da eficácia vinculativa dos direitos sociais a prestações.
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(132) Argumentando acerca do papel do Poder Judiciário na realização dos direitos sociais
e posicionando-se junto a corrente substancialista — em uma única expressão, para quem a Cons-
tituição é substantiva —, STRECK, Lenio, O papel…, p. 187 e 203, defende que “a função da
Jurisdição constitucional deve fazer prevalecer a Constituição contra maiorias ecentuais”; e que o
juiz deve assumir uma postura intervencionista (um intervencionismo substancialista), no sentido
de promover o “cumprimento dos preceitos e princípios ínsitos aos Direitos Fundamentais Sociais
e ao núcleo político do Estado Social previsto na Constituição [brasileira] de 1988”.

(133) A expressão “concretização e desenvolvimento do direito constitucional” é empre-
gada por CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 891, para salientar que os tribunais, no controle
da constituição (o qual deve ser compreendido, também, num sentido positivo), estão obrigados
a aplicar e concretizar todas as normas constitucionais, inclusive as programáticas.

(134) NOVAIS, Jorge Reis, As restrições…, p. 80-81; em referência aos direitos, liberdades
e garantias, argumenta MIRANDA, Jorge, Manual…, p. 320, t. IV.
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Ainda que a tarefa de concretização desses direitos pertença, em primeiro plano,
ao legislador e, a título principal, após a intervenção do legislador, à Adminis-
tração, entende-se que ao juiz também impõe realizá-los, efetivá-los, dentro de
certo contexto.

A partir de uma interpretação voltada a conceder aos direitos sociais
uma maior eficácia possível, no sentido de otimizar a sua eficácia vinculativa,
entende-se que seja possível ao juiz determinar ao Estado o cumprimento de
uma prestação com fundamento imediato na norma constitucional.

Parcela da doutrina reconhece, com algumas diferenciações, a existência
de uma hipótese excepcional, autorizadora de uma re-subjetivação da dimensão
objetiva desses direitos ou do reconhecimento de um direito social subjetivo
dotado de pretensão acionável (135). E uma vez que no primeiro capítulo defen-
deu-se a concepção de que os direitos sociais originários a prestações, ainda
que traduzidos numa dimensão subjetiva, são direitos não dotados de pretensão
acionável, entende-se mais consentânea à argumentação desenvolvida no sentido
de uma re-subjetivação da dimensão objetiva, a qual se amolda, aliás, com a idéia
de um direito reconhecido apenas por obra de interpretação judicial (e por força
de sua vinculação aos direitos sociais, no sentido de um dever de concretização
desses direitos), aqui compreendida como argumentação mais adequada para
explicitar a referida competência excepcional do juiz.
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(135) NOVAIS, Jorge Reis, As restrições…, p. 76-77; 121-122; ANDRADE, José Carlos Vieira
de, Os direitos…, p. 384-385; 388; 395; CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 518; BARCELOS,
Ana Paula de, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pes-
soa humana, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 305. Dentre as distintas opiniões, há quem defenda,
por exemplo, a existência de direitos sociais a prestações originárias enquanto direitos prima
facie, os quais, ao serem apreciados pelo juiz e ponderados com os demais princípios em jogo (sepa-
ração dos poderes; liberdade de conformação do legislador, liberdade fática; etc.) e com condi-
cionamentos do caso concreto (reserva do possível), podem vir a ser considerados direitos subje-
tivos definitivos, autorizando o juiz a aplicá-los imediatamente ao caso concreto, o que restaria mais
evidente quando em consideração aos direitos mínimos (ALEX, Robert, Teoria…, p. 494-501;
SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 346-347). Também se fala numa competência excep-
cional do juiz para a extração de conteúdos justiciáveis das normas constitucionais: “o juiz pos-
sui, no entanto, competência excepcional para, julgando segundo a equidade, corrigir os efeitos mais
nocivos da inacção do legislador, ou seja, as situações de necessidade excepcional ou de injustiça
extrema possibilitadas pela inacção legislativa, condenando as entidades públicas com atribuições
na material em prestações de conteúdo mínimo suscetíveis — a luz das circunstâncias do caso con-
creto — de reparar ofensas intoleráveis a dignidade da pessoa humana” (CORREIA, J. M. Sérvulo,
Interrelação entre os regimes constitucionais dos direitos, liberdade e garantias e dos direitos eco-
nômicos, sociais e culturais e o sistema constitucional de autonomia do legislador e de separação
e interdependência de poderes: teses. In: MIRANDA, Jorge (coord.), Estudos em homenagem ao pro-
fessor Doutor Armando M. Marques Guedes, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
Coimbra: Coimbra, 2004, p. 970).
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Assim é que se cuida, principalmente, de admitir ao juiz o recurso direto às
normas definidoras dos direitos originários a prestações, em casos em que a
não realização de um standard mínimo de um desses direitos, por falta da inter-
venção do legislador no sentido de densificá-lo, mostra-se extremamente preju-
dicial à vida ou integridade física do indivíduo (136). A garantia de um mínimo
existencial, o que remete a um conjunto de prestações materiais mínimas, é
condição precípua para o exercício da liberdade real e para o preenchimento, no
menor grau aceitável, daquilo que se entende por dignidade humana (137). A iden-
tificação do mínimo essencial, como já mencionado supra, se dá por meio da defi-
nição do núcleo essencial do direito, podendo-se dizer que conteúdo essencial de
cada direito social é condição para um mínimo de existência. Salienta-se, em
todo caso, que não se defende, aqui, a existência de um direito ao bem jurídico
correspondente ao núcleo essencial de um direito social, posto que o juiz ape-
nas poderá condenar o Estado à prestação do mínimo existencial depois de valo-
rada a situação concreta, tendo em conta o nível de desproteção ou carência
fática em que se encontra um indivíduo.

Logo, ainda que os direitos sociais, enquanto não ocorrida a intervenção do
legislador, sejam direitos subjetivos desprovidos de pretensão acionável, pode-se
dizer que, ao menos quando em questão o mínimo existencial, faz-se possível ao
juiz, com fundamento na dimensão objetiva dos direitos sociais, aplicá-los dire-
tamente, condenando o Estado ao cumprimento da prestação. Nesta hipótese
excepcional, em que o juiz dispõe de uma margem de decisão idônea a garan-
tir um mínimo existencial, observa-se um verdadeiro limite à liberdade de con-
formação do legislador, a qual deixa de prevalecer face à particularidade do
caso em concreto, em discussão judicial.

5.2. O controle da realização dos direitos sociais na interpretação,
aplicação e integração das normas

Para além de um dever de concretização dos direitos sociais, num caso
concreto, quando em discussão o mínimo existencial, um outro sentido da vin-
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(136) Alguns Tribunais brasileiros tem se utilizado da idéia da garantia do mínimo existen-
cial especialmente quando em discussão o direito a saúde, para impor aos entes públicos o cus-
teamento de tratamentos médicos, procedimentos cirúrgicos, transporte de pacientes, etc., sempre
com observância à realidade fática, ao nível de carência e desproteção do paciente. Neste sentido:
TJRS, Apelação Cível n.º 70008522393, j. 19.09.04; TJRS, Reexame Necessário, n.º 700009612458,
j. 30.03.05; JES — MS 100030027732 — TP — Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama — J.
09.10.2003.

(137) TORRES, Ricardo Lobo, A metamorfose…, p. 1-5; SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…,
p. 344-345.
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culação positiva dos juízes e Tribunais aos direitos sociais, como já enfatizado,
é o dever de concretização e desenvolvimento do direito constitucional, conce-
dendo aos direitos sociais e aos valores/princípios a eles relacionados (digni-
dade humana, igualdade, liberdade, solidariedade, democracia, e Estado de
Direito) a maior eficácia possível quando da interpretação, aplicação e integra-
ção de todo o Direito. Trata-se, portanto, de um controle judicial positivo da rea-
lização das normas constitucionais, de uma garantia da observância da Consti-
tuição, para além do comumente discutido controle negativo da Constituição
(este último no sentido de reação contra a violação de normas inconstitucionais
ou de controle da conformidade dos atos dos poderes públicos com a Consti-
tuição).

Assim é que os juízes e Tribunais, em suas decisões, por força dos impul-
sos e diretivas de atuação que decorrem da dimensão objetiva dos direitos sociais
devem, no desenvolvimento de sua função, interpretar e aplicar as normas legais
em conformidade com os direitos sociais, assim como preencher as lacunas
existentes no ordenamento jurídico em consonância com esses direitos, bus-
cando, com isso, a efetiva realização desses direitos (138).

E uma vez que a dimensão objetiva dos direitos sociais irradia sobre toda
a ordem jurídica, pode-se afirmar que a interpretação e aplicação das normas per-
tencentes a todos os ramos do Direito, assim como a integração dos seus res-
pectivos conceitos jurídicos indeterminados, devem guardar observância aos
direitos sociais. Inclui-se, portanto, o ramo do Direito Civil, ponto que traz à
discussão a vinculação dos particulares aos direitos sociais (139). Neste âmbito,
partindo-se da idéia de que existe uma vinculação dos particulares/entidades
privadas aos direitos sociais (140), principalmente quando os direitos sociais tam-
bém os tiverem por destinatários (para além dos órgãos estatais) — como o
direito ao trabalho, a educação, a saúde — há que se adotar a tese da eficácia
horizontal dos direitos sociais (da eficácia do direitos fundamentais nas rela-
ções entre particulares), especialmente, ao que interessa, neste item, a eficácia
mediata ou indireta (141).

A referida modalidade da eficácia horizontal — a eficácia mediata ou indi-
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(138) SARLET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 361-362; NOVAIS, Jorge Reis, As restri-
ções…, p. 80-82.

(139) NOVAIS, Jorge Reis, As restrições…, p. 81.
(140) Neste sentido é a lição de CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 483-484; e de SAR-

LET, Ingo Wolfegang, A eficácia…, p. 364.
(141) A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais é questão que apresenta vários

pontos de discussão, os quais, entretanto, não são aqui elucidados, tendo em consideração que, no
âmbito da presente pesquisa, o mesmo apenas interessa enquanto inserido no debate da vincula-
ção dos juízes aos direitos sociais.
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reta — expressa, justamente, que o intérprete se encontra obrigado a uma inter-
pretação das normas do direito privado em conformidade com os direitos
sociais (142). Ou, num sentido mais amplo, que “os direitos fundamentais [no
caso, sociais] cobram a sua validade nas relações jurídicas privadas através da
forma como influenciam substancialmente a aplicação e a interpretação das cláu-
sulas gerais e o preenchimento dos conceitos indeterminados próprios do Direito
Civil” (143). Observa-se que, num sentido último, a ordem civil, ordinariamente
privada, encontra-se submetida às diretrizes da Constituição.

Evidentemente, a amplitude de tal eficácia não pode ser alargada a ponto de
suprimir a autonomia privada, que é valor polarizador do ordenamento civil e
encontra proteção no texto constitucional. Sem prejuízo dos vários debates
existentes a esse respeito, incumbirá ao juiz encontrar um ponto de harmonia, equi-
líbrio, entre os direitos sociais e a autonomia privada, cuidando para que espe-
cialmente o núcleo essencial dos direitos sociais, que exprime o conteúdo mínimo
daquilo que se entende por dignidade humana, seja respeitado pelas entidades pri-
vadas (144).

CONCLUSÃO

Desenvolvida a pesquisa, apontam-se as seguintes conclusões:
Os direitos sociais, reconhecidos como direitos fundamentais dos indiví-

duos e consagrados pelas Constituições portuguesa e brasileira em vigor, carac-
terizam-se como direitos a prestações materiais, a serem conferidas, principal-
mente, pelo Estado; assumem a qualidade tanto de princípios, quanto de regras;
e são classificados como normas programáticas e não exeqüíveis por si mesmas.

Analisados sob uma dimensão subjetiva (enquanto direitos subjetivos não
dotados de pretensão acionável) e sob uma dimensão objetiva (entendidos como
integrantes de uma ordem objetiva de valores, consagrada no texto constitucio-
nal, sendo o prosseguimento de sua realização positiva uma diretiva a ser cum-
prida pelo Estado, por meio de todas as suas funções, principalmente pela legis-
lativa), os direitos sociais expressam uma força jurídica que pode ser traduzida
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(142) Exemplificando, CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 483, aduz que “o direito ao
ensino básico universal, obrigatório e gratuito, obriga a interpretar as normas relativas ao sis-
tema geral de educação pré-escolar num sentido favorável a universalidade e gratuidade desta
educação”.

(143) NOVAIS, Jorge Reis, As restrições…, p. 82. O referido autor, em seu texto, faz men-
cao aos direitos fundamentais, ou seja, não realiza distinção entre os direitos, liberdades e garan-
tias ou direitos e garantias e os direitos sociais.

(144) CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito…, p. 483-484.
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em duas idéias: (a) uma primeira, alicerçada na dimensão subjetiva, no sentido
de que os direitos possuem eficácia jurídica limitada ou reduzida, tendo em
consideração que, para que sejam plenamente eficazes (possam ser aplicados a
um caso concreto e produzirem todos os seus efeitos jurídicos), devem ser con-
cretizados pelo legislador; e (b) uma segunda, expressão da dimensão objetiva,
no sentido de que os direitos sociais possuem eficácia vinculativa, o que signi-
fica dizer que, independentemente de tais direitos serem suscetíveis, ou não, de
aplicação direta, todos os órgãos constituídos (Legislativo, Executivo e judiciá-
rio) se encontram, em diferentes medidas, a eles vinculados.

O legislador, de quem depende a plena eficácia dos direitos sociais (em
conjunto, evidentemente, com a promoção de modificações económicas, sociais,
dentre outras), dispõe de uma liberdade de conformação política no que se refere
ao “como” densificar e concretizar esses direitos e tem a sua atuação condicio-
nada pela reserva do possível, ou seja, pela existência de recursos financeiros nos
cofres públicos, para a realização dos direitos sociais.

Assim é que, realizando-se uma primeira leitura, observou-se que os direi-
tos sociais se apresentam com uma frágil força jurídica, uma vez que, de regra,
os indivíduos não podem exigi-los judicialmente com fundamento direto na
Constituição, ou seja, sem uma intervenção do legislador no sentido de concre-
tizá-los, e tendo em conta que o legislador, principal destinatário de tais direi-
tos, no cumprimento de sua função, goza de reserva de conformação política, de
considerável margem de decisão, e se encontra sujeito à reserva do economica-
mente possível.

Mas, a concretização dos direitos sociais é imperativo que decorre, também,
de outros valores/princípios integrantes da Constituição. Constituem garantia de
(1) dignidade humana (uma vez que o homem está mais próximo daquilo que inte-
gra a noção de dignidade humana, na medida em que tem acesso à habitação,
à educação, à saúde, à segurança social, etc.) e (2) de igualdade social (posto que
os direitos sociais encontram-se voltados à eliminação de desigualdades fáticas
sociais). São um pressuposto para o exercício efetivo da (3) da liberdade real
(posto que a liberdade formal apenas pode ser exercida quando asseguradas, ao
menos, condições materiais mínimas de existência). Expressam deveres de
(4) solidariedade (tendo em conta que esta tem por fim a criação de condições
necessárias para que todos possam se desenvolver como indivíduos autónomos
e livres).

E se a consagração constitucional dos direitos sociais vem dar corpo e juri-
dicidade ao compromisso assumido pelo Estado Social, pode-se dizer que os
direitos sociais são, também, (a) imprescindíveis para a caracterização do Estado
como Estado de Direito, sendo que no Estado encontram reconhecimento e pro-
teção; e (b) constituem objetivo do Estado Democrático, uma vez que tradu-
zem a idéia da realização dos direitos sociais como sendo um objetivo da demo-
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cracia política, salientando que o papel de conformação do legislador deve guar-
dar atenção aos princípios constitucionais.

Assim é que, com fundamento na dimensão objetiva dos direitos sociais e
tendo em consideração os demais valores/princípios que impulsionam e deman-
dam a sua realização, entendeu-se ser necessário procurar na sua eficácia vin-
culativa a sua força jurídica, buscando-se, com isso, o prosseguimento de sua rea-
lização positiva. Questionando-se acerca da amplitude da vinculação dos poderes
constituídos aos direitos sociais, supôs-se que a dimensão objetiva desses direi-
tos e os valores/princípios a eles conectados impõem uma otimização da eficá-
cia vinculativa desses direitos, no sentido de se extrair não apenas a sua força
jurídica, mas a sua força jurídica máxima.

Tendo por referência alguns pontos/questionamentos, dentre os vários que
poderiam ser suscitados, inferiu-se:

Em relação ao legislador.

— Buscando-se descobrir em que medida ou em relação à qual situa-
ção o legislador se encontra vinculado a concretizar os direitos
sociais, conclui-se que (a) uma vez presentes os pressupostos neces-
sários à sua atuação (verificadas as condições económicas e sociais
favoráveis); ou sendo possível a adequação de sua atuação à reali-
dade fática existente; e tendo decorrido tempo suficiente para tanto,
não existe discricionariedade quanto ao “se” da atuação, estando o
legislador obrigado a legislar, permanecendo resguardado, contudo,
o “como” densificar esses direitos; (b) quando em questão o núcleo
básico de quaisquer dos direitos sociais, a apreciação dos recursos
disponíveis é mitigada para se reconhecer uma prestação jurídica defi-
nitivamente garantida pela norma constitucional; e, de conseqüência,
(c) as omissões do legislador — traduzidas na não atuação quando
da verificação dos pressupostos de fato, para tanto, ou na negação
do conteúdo básico dos direitos sociais — deverão ser valoradas
como inconstitucionalidades por omissão (total) legislativa; já, a
atuação do legislador para aquém do núcleo essencial desses direi-
tos, deverá ser valorada como uma omissão legislativa parcial,
estando caracterizado um defeito de concretização.

— Indagando-se em relação a quais normas definidoras de direitos
sociais a omissão legislativa pode ser apreciada como inconstitu-
cional, observou-se que o não cumprimento de normas fins ou tare-
fas, bem como das diretivas, enquanto deveres gerais de legislar
(permanentes, mas abstratos), embora tido como inconstitucional,
em regra, não caracteriza a omissão legislativa inconstitucional.
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Sob o fundamento de se evitar que o legislador disponha livremente
dos valores constitucionais, concluiu-se que, nos casos em que a
sua inércia se caracterizar como postergada no tempo (nada obs-
tante a verificação das condições económicas e sociais favoráveis à
sua atuação, ou a possibilidade de adequação de sua atuação à rea-
lidade fática), apresenta-se admissível que semelhante omissão seja
qualificada como uma omissão legislativa inconstitucional.

— Objetivando-se clarificar quando a atuação do legislador poderá ser
considerada inadequada para concretização de um direito social, sob
o prisma constitucional, verificou-se que assim ocorrerá em sendo
caracterizado o desvio de poder legislativo. Isto é, quando da esco-
lha do meio para levar a efeito os fins consignados nas normas defi-
nidoras de direitos sociais — de transformação da realidade social,
do combate as desigualdades sociais, etc., para além de fins especí-
ficos, constantes em cada norma — o legislador optar por um meio
inapto, inadequado a alcançá-los. Nesta hipótese, a sua ação será
valorada como uma inconstitucionalidade material, com auxílio do
princípio da proporcionalidade, em sua vertente adequação. Afas-
tou-se, de qualquer forma, a possibilidade de um controle do acerto
(ou desacerto) dos juízos de prognose do legislador, entendendo-se
que o meio deve ser, em abstrato, de início, adequado para alcançar
o fim pretendido (que é o disposto na Constituição).

Quanto à Administração:

— Questionando-se em que termos os direitos sociais originários a
prestações vinculam a Administração independentemente da inter-
venção do legislador, observou-se que, embora a Administração
desempenhe um amplo papel na concretização dos direitos sociais,
um ativismo administrativo para a promoção desses direitos fun-
dado na Constituição traz consigo vários problemas, como o de
saber se o Direito Administrativo, como um todo, encontra-se, hoje,
construído para a solução de possíveis conflitos que daí, certamente,
resultarão. Assim é que se presume ser mais razoável enveredar
esforços para que, quando da aplicação/execução das normas defi-
nidoras de direitos sociais já densificadas pelo legislador, a Admi-
nistração atue e assim o faça de modo eficiente, satisfatório; ou
seja, impulsionar sua atuação no âmbito da reserva de lei e inten-
sificar o controle de suas omissões e de suas atuações deficientes.

— Direcionando-se a elucidar se a Administração deve, quando se
deparar com uma norma hierarquicamente inferior as normas cons-

JACQUELINE SOPHIE PERIOTO GUHUR FRASCATI



443

titucionais definidoras de direitos sociais a prestação, e com estas em
desconformidade, desaplicá-la/não executá-la, observou-se existir
um entendimento majoritário no sentido de aceitar uma desaplica-
ção pelos órgãos da administração, havendo debate, em todo caso,
especialmente na doutrina portuguesa, quanto às circunstâncias que
autorizam a mencionada desaplicação. Dentre as várias circuns-
tâncias/proposições existentes, levantou-se a hipótese de que da
força jurídica da dimensão objetiva desses direitos resulta uma orien-
tação no sentido de que uma lei que venha a lesionar, essencialmente,
o núcleo essencial dos direitos sociais originários deve ser desapli-
cada pelos órgãos administrativos. A lesão será tanto mais evi-
dente na medida em que, por meio dela, for colocado em risco o
padrão mínimo de realização dos direitos sociais. Não se pode des-
cuidar, entretanto, que a possibilidade da desaplicação de uma norma
inconstitucional, pela Administração, traz várias conseqüências jurí-
dicas: a fixação da responsabilidade da referida conduta; e o como
atuar depois da desaplicação, especialmente quando, em decorrên-
cia da desaplicação da norma inconstitucional, resultar um total
vazio de normação ordinária, o que reacenderá a questão de saber
se a Administração pode, ou não, atuar diretamente fundada nos
direitos sociais originários.

Em relação aos juízes e Tribunais, indagando-se acerca da amplitude
da sua vinculação aos direitos sociais, observou-se que esta se dá em dois
sentidos:

— De que, excepcionalmente, existe um dever de concretizá-los na
apreciação de um caso concreto, nas hipóteses em que a não reali-
zação de um standard mínimo de um direito social, por falta da
intervenção do legislador no sentido de densificá-lo, mostrar-se
extremamente prejudicial a vida ou integridade Física do indivíduo.
Para tanto, argumentou-se no sentido de uma ré-subjetivação da
dimensão objetiva dos direitos sociais, a qual se coaduna com a
idéia de um direito — a um mínimo existencial — reconhecido
apenas por obra de interpretação judicial.

— De que existe um dever de concretização e desenvolvimento do
direito constitucional, no sentido de conceder aos direitos sociais e
aos valores/princípios a eles relacionados (dignidade humana, igual-
dade, liberdade, solidariedade, democracia, e Estado de Direito) a
maior eficácia possível quando da interpretação, aplicação e inte-
gração de todo o Direito. Tal dever reflete um controle judicial
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positivo da realização das normas constitucionais. Observou-se que
estando incluída na expressão “todo o Direito” o direito privado, refe-
rido controle traz à discussão a vinculação dos particulares aos
direitos sociais. Pressupondo-se a existência de uma vinculação
neste sentido, principalmente quando os direitos sociais também
tiverem por destinatários os particulares, conclui-se pela eficácia
horizontal dos direitos sociais, no sentido de que o intérprete está
obrigado a uma interpretação das normas do direito privado em
conformidade com os direitos sociais. Mas há que se encontrar
um ponto de harmonia entre os direitos sociais e a autonomia pri-
vada, cuidando-se para que especialmente o núcleo essencial dos
direitos sociais seja respeitado pelas entidades privadas.

A partir destas conclusões pontuais, pode-se inferir, em termos gerais, que:

Os direitos sociais originários a prestações, quando otimizada a sua
eficácia vinculativa, vinculam, positivamente, em maior grau, o legislador
e os juízes/tribunais. É que a concretização desses direitos pela Adminis-
tração, independentemente de habilitação legal por norma de densidade
suficiente, não se apresenta, como restou desenvolvido, a melhor solução;
em todo caso, importa considerar que a atuação da Administração no âmbito
da reserva de lei deverá se pautar pelos direitos sociais originários e demais
valores subjacentes. Não se deve desprezar, ademais, a competência dos
órgãos administrativos para desaplicar as normas inconstitucionais, contrá-
rias aos direitos sociais, competência que encontra na eficácia vinculativa dos
direitos sociais um argumento favorável.

A compreensão do papel do juiz, nos termos propostos, traz, consigo,
alguns problemas, especialmente se colocada à discussão a sua concordân-
cia com o princípio da separação dos poderes. Propugnando-se que o juiz
dispõe de uma margem de decisão idônea a garantir um mínimo existencial,
observa-se um verdadeiro limite à liberdade de conformação do legislador,
uma intervenção em sua competência. Ainda, defendendo-se a existência
de um controle judicial positivo da realização das normas constitucionais,
tem-se que a elaboração de normas dos diferentes ramos do Direito, pelo
legislador, e a execução e aplicação dessas normas, pela Administração,
estarão a ele condicionadas (e não tao somente a um controle negativo, de
conformidade com as normas constitucionais).

Não há como desconsiderar, portanto, que do reconhecimento da vin-
culação, em diferentes graus, do legislador, da Administração e dos juí-
zes/Tribunais, aos direitos sociais, em termos maximizados, resulta um
necessário reforço da posição do Poder Jurisdicional em relação aos demais
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poderes constituídos. Tal se traduz, especialmente, no abandono de uma pos-
tura de abstenção frente aos direitos sociais por meio de um controle mais
alargado dos atos desses poderes e, especialmente, quando em questão o
mínimo existencial, num verdadeiro ativismo judiciário por meio da corre-
ção das prestações sociais básicas. Há que se considerar, aqui, que o
juiz/Tribunais, mais do que se prestarem a equilibrar os demais Poderes, assu-
mem, especialmente por meio da interpretação, uma postura intervencio-
nista, voltada ao cumprimento dos direitos sociais, aos preceitos compo-
nentes do Estado Social de Direito.

Por certo, semelhante releitura do papel ou função do Poder judiciário
exige uma mudança de atitude dos juízes/Tribunais que, arraigados em con-
cepções conservadoras acerca de seu papel e a respeito do princípio da
separação dos poderes, bem como na idéia de que os direitos sociais não pos-
suem força jurídica, por serem normas programáticas, tendem para uma
atitude de passividade. É preciso ter em consideração que o princípio da
separação dos poderes também se move em função dos direitos fundamen-
tais, cedendo espaço para um judiciário mais intervencionista, quando a
concretização dos direitos sociais, enquanto expressão da proteção de valo-
res que assumiram objetividade e durabilidade no texto constitucional, vem
sendo, há tempos, prolongada e obstacularizada, principalmente em países
como o Brasil.

Supõe-se que a otimização da eficácia vinculativa dos direitos sociais
originários a prestações impõe que os juízes/Tribunais levem em conside-
ração, em suas decisões, justamente, a existência de vinculação dos órgãos
constituídos a estes direitos. Ou seja, faz-se necessário que os juízes/Tri-
bunais realizem o controle, orientados pela dimensão objetiva dos direitos
sociais a prestações, desligando-se da falsa idéia de que esses direitos não
gozam de força jurídica por não conterem pretensões acionáveis. Apenas
reconhecendo-se, judicialmente, a força decorrente da dimensão objetiva, é
que será possível garantir significado prático, real, aos direitos sociais, uma
vez que a última palavra a respeito da vinculação do legislador e da Admi-
nistração incumbe ao Poder judiciário.
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DEVER DE VERDADE — DIREITO DE MENTIR

HISTÓRIA DO PENSAMENTO JURÍDICO

PEDRO REIS

INTRODUÇÃO

O presente estudo foi realizado no âmbito de avaliação contínua da cadeira
História do Pensamento Jurídico, do 5.º ano da licenciatura em Direito da Facul-
dade de Direito de Lisboa.

Pretende-se apenas com este texto uma reflexão crítica sobre o tema esco-
lhido sem preocupações de exaustão, quer pela limitada dimensão do texto quer
pela vasta abrangência do tema.

Ainda dentro da temática escolhida, tentar-se-á fazer convergir a análise
para o dever de Verdade em Processo Penal, nomeadamente na sua relação com
o “Direito ao Silêncio” do arguido.

Apesar da reduzida extensão do estudo, pretende-se não obstante traçar
uma análise o mais ampla possível do real alcance do tema, bem como a trans-
versalidade cultural dos seus pressupostos com vista a realçar a fundamental
importância desta discussão, não só na sua vertente jurídica, mas prestando a
devida honra ao seu aspecto humano.

As referências e as obras que abordam o tema são de uma vastidão só
compreensível se aceitarmos que se trata de algo fulcral no pensamento filosó-
fico, teológico e jurídico. Porém, será naturalmente privilegiado o aspecto jurí-
dico da discussão, sendo incontornáveis os influxos do pensamento filosófico e
a reflexão em torno de alguns problemas concretos que se justificam pelo sen-
tido útil que se pretende para o presente texto.

Feitas estas breves notas, apresenta-se então o resultado da investigação
sobre o Dever de Verdade e a sua circunscrição atinente à vertente processual
do tema.

1. Se sobre a natureza humana se verifica que é de cariz social, se a orga-
nização societária é uma necessidade incontornável do homem, falar com verdade
é por sua vez uma necessidade basilar duma sociedade que se pretende organizada.
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Houve quem o verificasse partindo do oposto da Verdade (1), mas tanto
pelo conhecimento a priori como pelo conhecimento a posteriori (na termino-
logia de Kant) se intui ou conclui esta necessidade.

Importa no entanto perscrutar o que seja a Verdade (não num sentido exis-
tencial mas numa acepção lógica e ética).

A Verdade não pode ser senão completa.
É de crer estarmos perante uma noção absoluta. De tal modo assim é que

a falsidade só pode ser compreendida como ausência de Verdade, seja qual for
a forma que aquela assuma, tal como a escuridão só se compreende como ausên-
cia de luz.

Assim, seria um erro atribuir à falsidade uma “personalidade” própria.
A verdade absoluta apresenta-se como um quadro tal qual como está pin-

tado.
Apenas metade do quadro já não será o quadro, pois a sua existência como

quadro depende da sua integração na unicidade do mesmo.
A ligeira alteração das cores do quadro produzirá necessariamente um qua-

dro diferente.
No limite, fazer brilhar sobre o quadro uma luz diferente daquela que bri-

lhou sobre ele quando foi pintado dará origem a um quadro diferente daquele que
foi verdadeiro no momento em que o foi (e não se julgue que a luz é um ele-
mento externo ao quadro e portanto não tem a virtualidade de o alterar — tal o
erro em que se cai quando se cede à dissimulação — porque tal como a sub-
tracção de metade do quadro ou a alteração das suas cores a primeira concorre
também para impedir o acesso sensorial ao conteúdo do quadro exactamente
como foi representado no momento em que foi representado).

Sendo a mentira a ausência de Verdade intencional, e admitindo que esta é
na pureza do seu princípio uma noção absoluta, tudo aquilo que a altere no seu
âmago, ainda que não a negue abertamente e desde que seja feito intencional-
mente, cabe no conceito de mentira, pois a Verdade como que se retrai a essa
alteração não acompanhando o que daí advenha, deixando o que resta como
criação de quem o profere ou sustenta, ainda que inspirado na Verdade.

Desta forma e ainda tendo a Verdade na sua plenitude, todos os limites ou
reservas que se lhe queiram colocar anulam-lhe logicamente o sentido pelos
processos acima ilustrados, e a verdade só valerá a partir daí já não como abso-

PEDRO REIS

(1) KANT fá-lo no cap. II da sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, edição ori-
ginal de Vorlander, pág. 46, bem como no cap. I nas págs. 21 e segs., sustentando a impossibi-
lidade de universalização da mentira como fundamento duma sociedade, e concluindo pela opo-
sição desta à universalização da Verdade, como sendo esta última a base única do proceder inter
subjectivo.
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luta mas como uma Verdade relativa que serve as necessidades de convivência
em sociedade (2).

Isto não espanta, nem deve espantar na medida em que se percebe à luz
duma perspectiva platónica que o ideal de Verdade (3) é algo cujo acesso nos é
vedado, desde logo pelas limitações próprias do indivíduo a nível sensorial “da
experiência possível” (em mais uma expressão kantiana) na sua relação com o
tempo e o espaço e no campo da sua aplicação e utilidade, quer pelas excepções
que razoavelmente devem ser abertas ao princípio da Verdade.

De modo que a “Ideia de Verdade” no que seria uma expressão platónica
tem o seu reflexo participativo na veracidade fáctico — dialéctica, que é a que
nos referiremos daqui em diante, por ser a feição que assume o princípio abs-
tracto da Verdade no plano da Justiça, a veracidade é aquela que pode ser satis-
fatoriamente aferível, presumível ou dedutível (já não diremos ficcionável por-
que a abordagem da “ficção” extrapolaria o âmbito objectivo deste estudo), e logo
enquadrável nas necessidades jurídicas.

O dever de Verdade (no sentido exposto de veracidade) é antes de mais um
reconhecido princípio Moral, inserido assim no jogo de deveres que é a Ética.

DEVER DE VERDADE — DIREITO DE MENTIR

(2) Esta noção de necessidade de adaptação da Verdade à vivência em sociedade é exposta
com particular clareza por GIORGIO DEL VECCHIO na sua obra marcante para o tema em apreço
A Verdade na Moral e no Direito, colecção Scientia Iuridica, cap. 11, pág. 32-38. O Autor cons-
tata e muito bem que “… muitos males surgiriam e a vida social se tomaria sobremaneira difícil,
se tudo o que cada um sabe fosse imediatamente conhecido pelos outros, sem atenção a tempo,
modo e circunstâncias”. No entanto e conferindo todos os exemplos que são dados pode concluir-se
que as limitações que o Autor julga dever-se impôr ao dever de Verdade constituem as diversas
formas e situações em que se legitima o Segredo, mas adiante veremos que o seu pensamento rejeita
o conceito de mentira propriamente considerado.

(3) A Teoria das Ideias e a Teoria da Participação de PLATÃO estabelecem a ruptura entre
o mundo sensível e o supra — sensível e por outra vez harmonizam as relações entre os dois mun-
dos, respectivamente. O que dizemos sobre o verdadeiro ou ideia de Verdade pode ser também
dito em relação a todos os conceitos abstractos, vejamos o que diz PLATÃO sobre o Belo: “O que
faz a Beleza de um objecto não é outra coisa senão o Belo em si, seja por presença, seja por par-
ticipação ou por qualquer outro processo que torne essa relação possível. Não é, aliás, nisso que
faço propriamente questão mas sim em que é graças ao Belo que todas as coisas belas são Belas”,
Platão (Sócrates), Fédon texto integral, Lisboa Editora, introdução e análise de Marcello Fernan-
des e Nazaré Barros, pág. 100. O pensamento de Platão é aplicável a todas as Ideias, como o Justo
e o Bom, e assim sendo é no sentido de se aplicar ao Verdadeiro ou Verdade que também pode-
ríamos estabelecer a sua relação com o verídico, de tal modo a que poderíamos afirmar com
segurança que tudo o que é verdadeiro o é porque participa da Ideia de Verdade, sendo que o que
é verdadeiro, e como se procurou demonstrar, deve dizer-se verídico quando em relação com a Jus-
tiça, senão veja-se o que assevera S. TOMÁS DE AQUINO por parte da Teologia “Veritas sive vera-
citas”, Summa Theologica, 2.ª, q. CIX, art. 1, ver também art. 3.

Não choca portanto notar que KANT também recorra ao termo veracidade no § 9., cap. II,
da sua Metafísica dos Costumes, Fundação Calouste Gulbenkian, pág. 357.
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Mas importará salientar que é um dever que se insere nos dois vectores
que derivam da própria Ethica, pois tanto se alicerça no âmbito subjectivo do indi-
víduo sob a veste de exigência Moral como se alarga pela inter subjectividade
regulada pelo Direito (4).

Se partirmos da constatação de que só existem direitos porque previamente
existem deveres, no puro plano da Ética não se compreenderá como um direito
possa limitar um dever.

No entanto, o dever de Verdade surge em muitas áreas incluindo no Direito,
limitado nas suas consequências.

Isto percebe-se não por meio do raciocínio iniciado que expõe a tensão
entre um direito e um dever, mas pela constatação de que todo o direito assenta
num dever, nem que seja o mero dever de respeito por esse mesmo direito.
Sendo assim, é de convir, mais uma vez em nome da possibilidade da convivência
social, que para esta ser possível necessário é que se harmonizem deveres que
chocarão inevitavelmente.

Penso mesmo que a este exercício de compatibilização de deveres se pode-
ria sem mais chamar ética.

Porém, por vezes deste exercício saem naturalmente restringidos em larga
conta certos deveres e mesmo totalmente anulados pela intensidade ou importância
de outros.

Isto para demonstrar que os deveres não perdem a sua validade perante
outros deveres, mas sim limitam-se reciprocamente no que se pode reconduzir
a um estabelecer de prioridades de acordo com a importância ou mesmo essen-
cialidade de alguns deveres. Assim é que se pode entender por exemplo a
noção de Segredo. Na medida em que o seja necessário em prol da preserva-
ção de um bem maior fazendo prevalecer o dever de respeito por este bem
sobre o dever de falar a verdade, tomemos como hipótese, para mero fim ilus-
trativo, o caso do paciente que repousa entre a vida e a morte e de quem o
médico guarda segredo em relação ao seu estado de saúde por saber que o cho-
que da verdade colocaria em sério risco a vida do seu paciente.

O que se detecta neste caso é uma limitação do dever de responder com ver-

PEDRO REIS

(4) A relação do conceito de Ética com o de Direito e Moral é analisado em pormenor
por GIORGIO DEL VECCHIO na sua obra Ethica, Direito e Estado, Tradução de Luiz Pinto Coelho,
Rio de Janeiro 1939, cap. II, págs. 22 e segs. Na estruturação do Autor Direito e Moral apare-
cem com uma origem comum na Ethica diferenciados pelo objecto (acções exteriorizadas ou
âmbito interior do indivíduo) da sua regulação e a singularidade ou pluralidade dos destinatários,
mas no entanto o Autor explicita que também o Direito toma em conta o que se passa no âmbito
subjectivo simplesmente acede a este mediante aquilo que se afere no plano inter subjectivo, con-
trariando as teses jurídicas e de algumas escolas filosóficas sobre as diferenças entre Direito e Moral
assunto ao qual se voltará mais tarde.
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dade quando questionado sobre o estado de saúde do seu paciente em virtude da
essencialidade do dever de respeito pela vida, assim concebe-se que a fragilidade
da condição humana motive limitações a deveres que impendem sobre todos os
homens.

É assim perante o caso concreto e não pela concepção abstracta dos deve-
res que se decide limitar ou comprimir um ou outro, o que é natural se a preo-
cupação que nos move é o impacto das consequências destes deveres sobre a vida
em sociedade.

Questão que cumpre abordar antes de avançar para a análise da relação
entre Justiça e Verdade é a de saber o real alcance deste dever de veracidade.

De acordo com a formulação Kantiana (5) o dever de veracidade não conhece
limites nem reservas e ser verídico em todas as declarações não é algo que
possa ser concedido a um e recusado a outro homem, e neste mesmo sentido o
Autor vai negar que exista um direito à veracidade por parte de alguém em
particular, apontando para uma universalização deste princípio e sua “omnipre-
sença” em todo o acto comunicativo.

Não obstante o formidável do raciocínio do Autor, este parece subordinar
o seu pensamento sobre esta matéria a uma premissa, que será a inevitabilidade
da declaração por parte do declarante (6), ou seja, só quando seja obrigado a falar
é que impenderá sobre o sujeito o dever de Verdade.

No entanto, o ponto fulcral da opinião expressa no texto indicado, é aquele
em que se diz que ninguém tem o direito à verdade porque o dever de veraci-
dade é incondicional e sempre presente em todas as declarações, às quais o
Autor acrescenta: que sejam obrigatórias.

Com todo o devido respeito, e a admiração pessoal pelo Autor em causa,
cabe no entanto dizer que, se como o Autor refere, existe por vezes uma obri-
gatoriedade em proferir uma declaração, essa obrigação há-de ser exigível, sob
pena de não se tratar duma verdadeira obrigação.

E quando se está obrigado, está-se obrigado perante alguém (ainda que seja

DEVER DE VERDADE — DIREITO DE MENTIR

(5) KANT vai deter-se sobre o tema para além daquilo que se referiu a propósito da sua Meta-
física dos Costumes no opúsculo que retrata as divergências entre o Autor e Benjamin Constant
acerca do dever de Verdade em si mesmo e quando posto perante valores humanitários, Sobre um
suposto direito de mentir por amor à humanidade, in Textos Selectos, 3.ª edição, Editora Vozes,
2005. O texto em causa ficou célebre pela radical posição que o Autor expressou através dele,
negando a licitude da mentira numa tentativa de evitar um assassinato, o Autor considera então
o dever de Verdade um “… sagrado mandamento da razão, que ordena incondicionalmente e não
admite limitação, por qualquer espécie de conveniência…”, pág. 75.

(6) Senão veja-se: “Cada homem, porém, tem não somente o direito mas até mesmo o
estrito dever de enunciar a verdade nas proposições que não pode evitar…”, veja-se ainda: “… por-
quanto a veracidade (desde que seja obrigado a falar) é um dever incondicionado.”, Ibid., pág. 76,
ver ainda pág. 73.
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um ente colectivo), sob pena de ser impossível cumprir a obrigação (de falar
neste caso).

Se por um lado o Autor afirma que a ninguém pertence um direito de
extrair a Verdade de outrém porque o dever de Verdade não pode ser recusado
a um e exigido por outro visto ter carácter universal, vem por outro lado fazer
depender a validade desse raciocínio da existência duma obrigação de falar.

Então se se é obrigado a falar, aquele ou aqueles perante os quais somos
obrigados a falar terão forçosamente o direito a exigir-nos a Verdade, sob pena
de entrarmos em contradição. Porque se aquele perante o qual estamos obri-
gados a falar não tem o direito de nos exigir a Verdade então o dever de
Verdade colocar-se-ia apenas no plano subjectivo, do homem para consigo
mesmo, algo de que o Autor se afasta (7) expressamente no seu opúsculo sobre
a matéria.

A contradição que se pensa ter evidenciado não atenta, note-se, contra o
carácter universal do dever de Verdade do homem para com toda a humani-
dade como pretende o Autor abordagem que será retomada mais adiante), o seu
efeito é apenas o de tentar demonstrar que a condição que parece ser colocada
por Kant não encontra um sentido lógico, mas isto curiosamente não retarda a
concepção universalista do Autor sobre o dever de Verdade, antes a reforça
porque lhe retira a barreira colocada pela condição que temos vindo a referir, tor-
nando o dever em causa ainda mais abrangente na medida em que impende
também sobre aquele que fala quando não é obrigado a falar. Mais à frente se
verá que a validade do dever de Verdade não depende da obrigação de falar, mas
sim da decisão de efectuar uma declaração.

De importante do raciocínio exposto acima se retira o carácter universal
do princípio (no sentido de não distinguir aqueles que têm obrigação de falar
daqueles que não a têm mas decidem fazê-lo, abrangendo todos os homens),
mas também a possibilidade que deve derivar sempre de necessidade e não de
conveniência (de outro modo não seria universal) de limitação do mesmo, na ten-
são com outros princípios dignos de salvaguarda.

Neste âmbito surgem outras hipóteses que não apenas a possibilidade de men-
tir para preservar a vida humana ou a questão do segredo.

Uma das questões com mais interesse parece ser a justificação da mentira,
com recurso ao conceito abstracto de legítima defesa, no caso de agressão injusta
do indivíduo.

PEDRO REIS

(7) “Não posso aqui tomar mais penetrante o princípio até ao ponto de dizer: «A inveraci-
dade é a violação do dever para consigo mesmo». Pois este princípio refere-se à ética, mas aqui
trata-se de um dever de direito.”, Ibid., pág. 73, nota 2, e ainda “A veracidade nas declarações que
não se pode evitar é um dever formal do homem com relação a qualquer outro…” na mesma pág.
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Os exemplos em torno desta construção multiplicam-se (8) desde logo pela
pluralidade de casos possíveis, havendo até quem defenda que onde for pos-
sível utilizar a força mediante a invocação da legítima defesa, será também
lícito mentir, mesmo em caso de mera curiosidade indevida (9).

Esta construção vem em certa medida na sequência do que se disse quanto
ao confronto de princípios e à limitação que resulta desse confronto, no entanto,
de nossa parte preferimos lembrar que já que se invoca o conceito abstracto de
legítima defesa, então tenha-se presente que também em sede de legítima defesa
há excesso, e é neste que parece enquadrar-se a mentira, embora isso só possa ser
aferido perante o caso concreto, em exemplos que envolvam a preservação da pró-
pria vida tender-se-á a legitimar a mentira e aqui é adequado o recurso à legítima
defesa, porém é de ter-se sempre em conta que onde o silêncio for útil, não se
justifica a mentira, e deve, se adoptarmos esta concepção analógica com a legí-
tima defesa, ser considerada um excesso da mesma, portanto ilícita (10).

Acabámos agora de focar a nossa análise sobre a mentira em concreto, mas
outras formas há de transfigurar aquilo que é verídico sem que se possa dizer que
é uma negação clara do verídico.

Sobre isto remetemos para considerações que serão feitas oportunamente mas
por agora não será despropositado referir que o dever de veracidade é algo que
se não consente a negação de si próprio através da mentira como qualquer con-
ceito, presta-se no entanto a outras operações dialécticas que interferem com o
sentido do objecto do acto comunicativo sem implicar falsidade, pensamos na dis-
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(8) Veja-se o exemplo de ROSMINI ao afastar-se da doutrina Kantiana: no caso de violên-
cia exercida sobre um homem para que este diga aquilo que não é obrigado a dizer, aquele que
exerce a violência perdeu por isso o direito à verdade como retribuição pela injustiça dos seus actos
e isso legitima que se responda com falsidade. Filosofia do Direito, 2.ª edição, Intra, vol. I,
págs. 237 e segs. Na obra já citada, A Verdade na Moral e no Direito, DEL VECCHIO, ao expôr
a tese de J. VERNHES na sua nota 38, cap. II, pág. 41, equacionando a situação avançada por
VERNHES em que alguém interroga outrem sobre algo que não tem direito a saber, manifesta-se
dizendo que isto legitima o silêncio mas não a mentira, e no caso de existir direito a saber DEL
VECCHIO recoloca e muito bem a questão de que o que se discute são conflitos de deveres e não
de direitos em relação com deveres. Mas com isto se vê que também DEL VECCHIO, apesar de algu-
mas concessões ao segredo, não aceita a mentira.

(9) SCHOPENHAUER, Ueber die Grundlage der Moral, § 17, como vem referido na obra de
DEL VECCHIO acima citada, o Autor chega a utilizar a expressão “das Recht zur Luge”, “Direito
de Mentir”.

(10) Por tudo isto longe estamos das teses que olham o dever de verdade duma perspectiva
utilitarista, mas que se mostram incapazes em nossa opinião, de apresentar uma justificação tam-
bém ela ética, moral e mesmo jurídica, sendo o critério da mera conveniência intelectualmente duvi-
doso, de qualquer modo este tipo de abordagem do tema encontra cultores, mais moderados ou
mesmo radicais (em Autores como VOLTAIRE, Lettre à M. Thieriot, 21 de Outubro de 1736, in Oeu-
vres, ed. De chot, t. LII, Paris, 1830, pág. 326). Aqui valemo-nos de KANT para a dignidade devida
ao princípio em causa bem como o seu carácter Universal em tudo o que já foi referido deste Autor.
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simulação ou omissão selectiva que não correspondem a uma mentira formalmente
na medida do que dissemos no início do texto em que explicámos que a vera-
cidade traduzia uma Verdade relativa ou verdade “possível”, que já não como
a Verdade como princípio puro e absoluto, não se inviabiliza por este tipo de arti-
fícios dialécticos (11).

2. Temos vindo a falar de limites e reservas ao dever de veracidade, admi-
tindo-as em certos casos nos quais se encontra uma “compensação” ética para
esta limitação fornecida por outros princípios também eles com alcance ético e
que estão actuantes no caso concreto. Necessário é transpôr para o pensamento
jurídico o que foi discutido no plano da pura ética, com todas as consequências
e adaptações que isso exige.

Paradigma desta situação é o arguido em processo penal e o tratamento
que é concedido às declarações por ele proferidas ao abrigo do seu “direito ao
silêncio” que a maior parte dos

Ordenamentos lhe reconhece. Isto na decorrência da garantia de defesa
que se apresenta ampla, e como tal suficiente para que se não puna com qual-
quer sanção a inveracidade por parte do arguido, nem tão pouco a sua recusa em
prestar ou esclarecer declarações por si proferidas.

A nosso ver a discussão quase ancestral sobre esta matéria assume mais do
que uma particularidade ou faceta, mas como ponto nevrálgico no assunto temos
a colocação que foi feita por teólogos (12), filósofos e juristas do dever de vera-
cidade perante o interesse do arguido (hoje um direito incluído nas suas garan-
tias de defesa) em não se auto — incriminar por via das próprias declarações.

Permita-se aliás, que sobre este conceito se refira uma breve perspectiva de
Direito Comparado. No Direito Anglo-Saxónico a questão do privilege against
self incrimination tem estado na ordem de trabalhos da Câmara dos Lordes a pro-
pósito de casos célebres como Petty vs The Queen, mormente porque a opi-

PEDRO REIS

(11) Note-se como isto já se encontrava estabelecido pela própria Teologia, nas palavras de
SANTO AGOSTINHO: “Com efeito é lícito (…) ocultar em devido tempo o que deva ser ocultado:
mentir, porém, nunca é lícito; nem, portanto, mentir para ocultar seja o que for”, De mendacio,
c. X, 17.

(12) Sem pretender enumerar todas as posições a respeito desta situação, não podemos dei-
xar de referir o que disse S. TOMÁS DE AQUINO, Summa theol., 2.ª, q. LXIX, art. 1, por ter sido
a sua posição, como de resto é já habitual, objecto de fecunda interpretação e análise. A doutrina
Tomista determinava que o arguido tinha sempre o dever de falar com verdade ainda que daí
adviesse a sua própria condenação, associando uma prevaricação contra este dever a um pecado
mortal. Pode dizer-se que neste aspecto pelo menos, S. TOMÁS não foi sensível ao instinto de auto
— conservação do homem, cujo reconhecimento por outros autores, pensamos, terá levado a que
estes considerassem a perspectiva Tomista excessivamente severa para como o arguido (exemplo
desta corrente é L. LESSIUS).
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nião pública do Reino Unido mostra-se chocada com o facto de grandes corpo-
rações poderem recusar-se a entregar provas relevantes que têm na sua posse pre-
cisamente invocando o privilege, (o que de certa forma está em relação com a
questão das pessoas colectivas poderem ou não agir com culpa, e poderem bene-
ficiar de um direito ao silêncio, onde o destaque para o impedimento da pros-
secução da justiça adquire um impacto público compreensivelmente superior,
na medida da influência dessas entidades no mercado e na vida dos cidadãos em
geral) assim tentou-se encontrar um fundamento, uma ratio por detrás da for-
mulação do princípio, e nessa medida as opiniões variam, quer se considere
o privilege against self incrimination como inferível a partir do princípio geral
de que cabe à acusação provar os factos e que ao arguido não cabe provar a sua
inocência, ou se o veja como uma “general immunity”, no sentido de uma ine-
rência de um conceito jurídico de cidadania de repudiar intromissões abusivas na
esfera pessoal, o certo é que não existe por estes meios uma base sólida que
suporte todo o alcance que tem tido a noção em causa (13). Por nossa parte, e
não querendo deter-nos para além do aceitável neste ponto, deixamos então a nota
de que a origem e justificação do privilege against self incrimination, a nosso
ver, deve procurar-se não na interpretação de princípios gerais nem no afloramento
daquele através de uma leitura contínua de preceitos normativos (à maneira de
uma jurisprudência dos conceitos) mas sim, na localização histórica do seu sur-
gimento. É que o privilege, de acordo com o que nos parece, surge funda-
mentalmente como uma reacção histórica contra os abusos do interrogatório
inquisitorial, ou seja, está intimamente aliado ao eclodir do tipo acusatório do pro-
cesso penal e assim deve ser compreendido. Porém, a ponderação entre o inte-
resse público e o interesse pessoal (não diremos privado) do arguido que foi feita
quando se gerou este princípio foi, claro está, muito condicionada pela conjun-
tura do momento em causa, o momento da transição reaccionária do sistema
inquisitório para a euforia do processo acusatório, sendo assim explicada a
expressão maximalista do princípio que hoje se revela desadequado (14) no
Reino Unido e deve preocupar a comunidade jurídica. Note-se para concluir esta
questão que a cristalização de ponderações momentâneas é uma constante ao longo
da formação histórica dos institutos, cabe à doutrina repensar os pressupostos do
instituto na medida do que se mostre necessário, sempre numa lógica de ade-
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(13) Sobre estes conceitos no espaço jurídico anglo-saxónico veja-se a obra de J. HERR-
MAN, Die Reform der deutschen Hauptverhandlung nach dem Vorbild des anglo-amerikanischen
Strafverfahrens, 1971, págs. 419 e segs., e o site: http://www.11kbw.co.uk/html/articles/selfincri-
mination.html.

(14) “My Lords. the privilege against self-incrimination is in need of radical reappraisal. It
is however deeply embedded in English law and can only be removed or moderated by Parliament”
(Istel v Tully), Lord Griffiths, ver em http://www.11kbw.co.uk/html/articles/selfincrimination.html.
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quação necessária, deixando que seja a própria realidade espacial, temporal,
pessoal e jurídica a reclamar essa actualização, que cremos ser o caso. Caberá
ainda referir o Ordenamento jurídico italiano em que Foschini e Carnelutti (15)
nos falam da “spontaneità” da declaração a ser prestada pelo arguido, onde os
autores referidos concluem não existir um dever de Verdade por parte do mesmo,
mas, o primeiro autor aponta para que a mentira por parte do arguido concor-
rerá para a formação de convicção no espírito do julgador mediante a sua inte-
gração nas “regole dell’esperienza” bem como poderá ser tida como meio de
prova, sendo que isto evidencia a distância que separa o Ordenamento italiano
do nosso Ordenamento pelo que neste último o arguido é visto como um meio
de prova autónomo, não uma testemunha em causa própria. Como comentário,
resta-nos clarificar novamente que o princípio da Culpa, que obsta à tomada
em consideração da inveracidade por parte do arguido como agravante para a
medida da pena a que está sujeito pela prática do crime pelo qual está a ser jul-
gado, obsta também da mesma forma a que a inveracidade acerca de um facto
concorra para formar convicção no espírito do julgador sobre a culpa do arguido
na prática do crime, para além de não ser admissível retirar conclusões proba-
tórias do silêncio do arguido (questão à qual se voltará adiante).

É compreensível esta preocupação também do ponto de vista duma análise
ontológica, e com particular relevância se estivesse em causa a própria vida do
arguido, da mesma forma que se considera o direito à vida um direito indispo-
nível não seria logicamente aceitável que se viesse posteriormente permitir que
se dispusesse desse direito por meio de declarações prestadas em juízo.

A questão da auto incriminação será de agora em diante referida quando for
oportuno, mas julgamos ser possível desde já e perante uma constatação de
facto, prosseguir uma diferente via de análise.

É que nem todas as declarações prestadas pelo arguido em processo crimi-
nal têm a virtualidade de o incriminar. Mais do que isso, e na maior parte,
nem todos os processos envolvem risco para a vida do arguido, e como tal não
se justifica a invocação do argumento da necessidade de auto conservação da pró-
pria vida nesses casos.

Importa também considerar se não estando o arguido obrigado a prestar
declarações, está dispensado do dever de veracidade se decidir prestá-las.

Vimos anteriormente, e com referência em concreto ao texto Sobre um
suposto direito de mentir por amor à Humanidade de Kant, que independente-
mente da discussão em tomo da célebre hipótese lançada por Benjamim Cons-
tant, Kant parecia ultrapassar a premissa de que a Verdade só é devida a quem

PEDRO REIS

(15) Veja-se: FOSCHINI, Gli Strumenti del Processo, pág. 382, e CARNELUTTI, Lez. PP, I,
n. 157, pág. 235.
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tem direito a ela num esforço para estabelecer o carácter incondicional da mesma
e na demonstração de que ninguém tem “direito à verdade” (salientou-se tam-
bém que encoberta pelo que pensamos ser uma contradição no texto estava pre-
sente uma verdadeira condição que o Autor impunha ao seu raciocínio, condi-
ção essa que precisamente o divorciava duma aplicação directa ao plano do
pensamento jurídico), mas cabe perguntar, e relembrando tudo o que se aduziu
a esse respeito se, dentro dos parâmetros jurídicos que cerceiam o arguido no pro-
cesso penal bem como os restantes sujeitos, se perante o Código de Processo Penal
(e o Código Penal) e a restante lei aplicável, se não haverá por parte do Juiz um
verdadeiro direito à veracidade processual nomeadamente nas declarações pres-
tadas pelo arguido.

O que muda na transposição do que se disse do campo da ética para o do
Direito propriamente considerado?

A função do Processo Penal e simultaneamente o compromisso do juiz
repousa na descoberta da Verdade. O que não quer dizer que possa obtê-la por
qualquer meio, tal nos mostra a evolução do Processo Penal ao longo dos tempos.

Sem dúvida que existe um dever de responder com veracidade às pergun-
tas que lhe forem feitas, por parte dos intervenientes no Processo Penal, mas situa-
ção especial neste âmbito é a do arguido como tal constituído, pois se lhe con-
cede através desse mesmo estatuto o direito de “Não responder a perguntas
feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que lhe.forem imputados e sobre
o conteúdo das declarações que acerca deles prestar;” (artigo 61.º, n.º 1, alí-
nea c), do CPP).

Como se vê pela leitura e interpretação do artigo citado é fácil de detectar
a consagração daquilo que se chama “Direito ao Silêncio”, na medida em que
o arguido pode silenciar perante toda e qualquer questão que lhe seja colocada
com excepção das que incidam, quando feitas por entidade competente, sobre a
sua identidade ou antecedentes criminais artigo 61.º, n.º 3, alínea b), do CPP).

Se se torna fácil de perceber na letra do preceito legal citado para ponto de
partida, que desejavelmente nos levará mais longe do que este primeiro con-
tacto, que este Direito ao silêncio existe, não se torna tão evidente, pelo menos
a nível literal, admitir que paralelamente ao silêncio, de cariz passivo, se permita
também a inveracidade por meio de declaração, por natureza activa.

No entanto, tem-se vindo a generalizar uma tentativa de estabelecer uma
espécie de relação que se assemelha ao argumento “por maioria de razão” entre
o exposto direito ao silêncio e uma suposta impunidade da mentira. Algo como
“se é permitido calar (total ausência de comunicação), então também será per-
mitido mentir (comunicação de algo inverídico), no estranho sentido de que
aquilo que for dito ao abrigo desta permissão é por pura “benevolência” do
declaraste e como tal, já que a declaração não era devida, não se lhe pode pedir
responsabilidade pela veracidade do seu conteúdo.

DEVER DE VERDADE — DIREITO DE MENTIR
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Importa antes de mais olhar para as noções de “Silêncio” e “Mentira”, e ao
fazê-lo cremos poder afirmar com segurança que o silêncio é uma noção quan-
titativa reduzida ao seu mínimo, tal como o 0 também é um número, mas por
não ter conteúdo não podemos qualificar o silêncio qualitativamente (só juridi-
camente lhe podemos atribuir um valor positivo ou negativa, lícito ou ilícito, mas
isto não lhe confere um conteúdo maior de onde se possa retirar algo menor, por-
que estas classificações afectam apenas o seu sentido e o seu efeito) pois este
é um acto que depende de uma substância declarativa (a tal que pode ser falsa
ou verdadeira) que o silêncio não contém.

Já a inveracidade pressupõe necessariamente para o seu sentido lógico que
algo tenha sido declarado, sendo que esse “algo” é que se poderá qualificar
como verdadeiro ou falso, sendo a mentira um conceito que só pode ser aplicado
a algo que exista a priori, neste caso uma declaração.

Tendo isto presente, chamemos novamente o texto do artigo 61.º, n.º 1,
alínea c), do CPP à cogitação para verificar que a permissão é de cariz quanti-
tativo; neste sentido, o arguido pode dizer apenas o que quiser, e só até onde qui-
ser, de tal forma que poderia ser representado numericamente, consinta-se um
pequeno exemplo: O arguido pode escolher revelar, de tudo o que sabe, que A
saiu de casa no dia 28 de Julho, mas se lhe for perguntado para onde A se diri-
gia, o arguido pode silenciar.

O mesmo é dizer que o arguido pode revelar 1, 2, 3 mas poderá não reve-
lar 4.

Isto porque quantitativamente se se permite “recuar” até 0 nas suas decla-
rações, o que equivale ao silêncio, então nada se lhe pode exigir em termos
quantitativos pois 0 é inferior a qualquer quantidade, e é não obstante permitido.

O mesmo se aplica aos esclarecimentos sobre declarações já prestadas, ape-
nas se começaria uma nova escala quanto a estes. Ou seja, o arguido tem a pos-
sibilidade de nada dizer (ou seja, permanecer em 0) por um lado, e também de
nada dizer quanto ao que já disse por outro, nem para acrescentar (o que seria
continuar a escala anterior) nem para esclarecer (o que seria um escala paralela
em relação aos factos revelados, mas que se situa na disposição do arguido tal
como a anterior).

Pensamos ter esgotado o que está contido na letra do texto do artigo 61.º,
n.º 1, alínea c), do CPP, concluindo assim que do direito de calar não decorre
um direito de falsear uma declaração, nem este se subsume naquele pois a per-
missão do artigo em causa visa apenas a “quantidade” do que o arguido pode
revelar, determinando por maioria de razão, que se o arguido pode decidir falar
quando não tinha que o fazer, também pode fazê-lo só até onde desejar.

Já a inveracidade não é possível de representar aritmeticamente pela vola-
tilidade dos seus pressupostos, nem em nenhuma forma cabe no texto do artigo
em causa, até porque se apresenta como uma qualificação de uma declaração não
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podendo pois decorrer duma permissão “maior” que não partilha a sua natu-
reza porque visa somente proporcionar ao arguido um controle da extensão das
suas declarações.

Mas a letra da lei não é elemento único para aferir da permissão ou não da
inveracidade, tanto assim é que se tem interpretado a liberdade de defesa para
inferir daí uma não punição da inveracidade nas declarações do arguido.

Antes de abordarmos a temática das garantias de defesa em relação com o
que tem vindo a ser dito, cabe primeiro referir a forma como alguma dou-
trina (16) coloca o problema do “direito de mentir”, afirmando que não se trata
de uma verdadeira permissão para mentir mas sim de uma não punição se isso
ocorrer.

Afirmar que não se permite que se minta, apenas não se pune, significa
dizer que existe afinal uma proibição geral de mentira pelo dever de verdade mas
que não é punível, mas sendo assim não se pode propriamente defender a lici-
tude da mentira, o que se pode aduzir é apenas que a mentira em processo é proi-
bida mas não tem seguimento em termos de processo criminal.

Cremos que esta diferença entre não proibir e não punir, do ponto de vista
jurídico, se reconduz a um axioma formal porque tendo por critério, exemplifi-
cativamente, as consequências de um e de outro verificamos que se não se
proíbe não se pode punir, e se não se pune, dum ponto de vista de prevenção
geral, não adianta proibir. Notamos portanto, e repita-se do ponto de vista das
consequências, que não existe uma diferença entre ambos fora aquela que se
insinua quando as duas fórmulas são articuladas verbalmente, mas sem que daí
se retire algo útil em termos de conteúdo material da suposta diferença.

Não proibir equivale, não a nível ético nem moral mas estritamente jurídico,
a permitir. Porque aquilo que se não proíbe está então na disponibilidade das
“partes”.

É também sabido que o Direito actua mediante sanções (em sentido amplo),
não que a coercibilidade esgote o todo que é o Direito nem mesmo o justifique
nem fundamente em termos científicos, mas é indiscutivelmente uma característica
de alguns dos seus aspectos, nomeadamente a intervenção face à infracção, atra-
vés da aplicação de uma sanção, revista esta a forma que revestir.

Ao dizer que existe uma infracção, mas que não há uma sanção que lhe seja
associada a própria proibição não tem um efeito útil juridicamente (e o que não
tem um efeito útil juridicamente, muito discutivelmente deverá existir nesse
contexto, o descurar desta lei da “utilidade” só pode conduzir a confusões con-
traproducentes que não são desejáveis), remetendo a prevaricação para um con-
texto ético subjectivo e interior, que será analisado mais tarde.
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(16) GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, tomo I.
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Como pensamos ter contribuído para tornar evidente, a diferença pretendida
apresenta-se como uma noção vazia de conteúdo, não podendo por isso susten-
tar uma verdadeira convicção na matéria, o que vai de encontro ao que julgamos
ser o verdadeiro motivo (não diremos a verdadeira ratio porque julgamos que a
situação actual não terá sido suficientemente submetida ao crivo desta ratio)
por detrás da ausência de punição para a inveracidade.

Posto isto, podemos com melhor base abordar o complexo problema das
garantias de defesa do arguido e o fluxo entre estas e do dever de veracidade,
sendo este o argumento mais ponderoso para justificar uma dispensa daquele
dever, fazendo sobressair a imperatividade da liberdade de defesa do arguido, e
justificando desta forma, que na impossibilidade de convivência entre as duas for-
ças deve prevalecer a liberdade de defesa tida na sua formulação mais ampla e
anulado o dever de veracidade do arguido em processo penal.

Para isso, consideremos o silêncio e a declaração no contexto da melhor
defesa possível do arguido.

O mero facto de se consagrar um direito ao silêncio indica-nos um carác-
ter possivelmente desfavorável de uma declaração inoportuna ou proferida em pre-
juízo próprio por parte do arguido (17).

Por isso julgamos ser o silêncio o meio por excelência de conservação da
integridade da situação processual do arguido por este.

Sem dúvida que emitindo declarações em processo o arguido pode de
alguma forma esclarecer situações que lhe convenha clarificar ou intervir de
forma favorável no decorrer do processo, mas não será de olvidar que em mui-
tos casos, evidentemente, o arguido acaba por comprometer-se através das pró-
prias declarações, ainda que não se fale de auto-incriminação.

Pensamos também que por algo semelhante a este raciocínio cada vez mais

PEDRO REIS

(17) “Seria por vezes já revelar o segredo dizer[ não posso falar]”, MASSIMI, La nostra legge
(Roma 1937), págs. 229 e segs. O Cardeal MASSIMI, através desta constatação próxima até de
um senso comum, dá-nos não obstante uma noção muito clara e pragmática de que falar é por
vezes, pôr em causa aquilo que se deseja manter em segredo, ou seja, e duma perspectiva mais
próxima do texto, as declarações por parte do arguido, apesar de este poder recusar-se a prestá-
-las, quando o faça, são do ponto de vista duma estratégia processual perigosas para a posição
do arguido, independentemente do compreensível desejo de demonstrar a sua inocência ou
mesmo idoneidade que o mova ao prestá-las, não é raro ver-se o defensor aconselhando viva-
mente o silêncio nestas situações, na medida em que, já nem pensando em revelação acidental
de algo que não queria revelar, o arguido pode por descuido, falta de preparação ou circunstâncias
do foro emocional que o perturbem colocar-se em situações que nem correspondem à verdade
mas que podem representar um grave prejuízo para a sua situação processual. Percebemos que
apesar de ser logicamente permitido ao arguido proferir declarações, isto não seja aconselhável,
por ser o silêncio total o único e real meio de assegurar com toda a certeza a sua situação pro-
cessual.
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se procura um acompanhamento dos intervenientes no processo quando tenham
que prestar depoimentos e declarações, como o ilustra algumas medidas da
reforma do Código de Processo Penal.

Assim sendo, o silêncio, quando visto à luz das garantias de defesa do
arguido é o instrumento mais adequado à sua defesa, pelo menos em determi-
nada fase do processo (18). De outro modo seria de perguntar, já que se diz não
haver forma de punir a inveracidade nas declarações do arguido em processo por
respeito às suas garantias de defesa, que garantia é salvaguardada através de
falsas declarações (19)?

É que ao fazer decorrer da liberdade de defesa a impunidade das falsas
declarações proferidas pelo arguido é incontornável que essas falsas declara-
ções representam um meio de assegurar a sua defesa, o que ousamos é pergun-
tar de que forma?

Imediatamente perspectivamos que se se permite mentir para se defender de
acusações, então isso só pode ser feito iludindo as mesmas (estamos aqui nou-
tro plano que não o da auto-incriminação como fundamento para não punir as
falsas declarações do arguido, isto será visto adiante em mais pormenor), o que
equivale a dizer que “os fins justificam os meios” num formato Maquiavélico de
afirmar que a liberdade de defesa não está cerceada pela licitude dos meios que
são empregues.

Convém lembrar que afirmar que a mentira não é punida não implica neces-
sariamente que ela seja lícita.

Tomemos por hipótese um arguido que invoca certos factos que são falsos,
intencionalmente, porque sabe que aquele que tem por missão investigar para tra-
zer matéria fáctica ao processo tomará conhecimento dessas declarações e envi-
dará os esforços necessários para confirmar a sua autenticidade, sendo que os
recursos de investigação são limitados o arguido consegue por meio de falsas
declarações que sejam redireccionados esforços de investigação que se aproxi-
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(18) Permita-se que a título de manifesto, se afirme que o tomar do silêncio como uma
declaração de culpa, algo que muito deve preocupar a consciência de quem julga, não é aceitá-
vel, e deve ser combatido por todas as vias, na medida em que o direito ao silêncio é algo ine-
gável a um arguido num estado de direito que tem como linha de orientação a dignidade da pes-
soa humana, e casos não faltam que relembrem que muitas vezes o silêncio visa nem sempre
proteger-se a si próprio mas até encobrir terceiros, o que deve bastar para que se atribua a devida
dignidade e respeito a este princípio, que é inseparável da presunção de inocência consagrada
constitucionalmente no artigo 32.º da Constituição da República Portuguesa.

(19) CAVALEIRO DE FERREIRA refere no seu Manual “Por isso o interrogatório do arguido cons-
titui uma prova, mas que é prestada nos termos que não afectem o seu direito de defesa, que se
exerce, também, mediante as suas declarações.”, algo que não pomos em dúvida, julgando no
entanto ser pertinente inquirir da qualificação dessas declarações como intencionalmente falsas ou
verdadeiras recolocando a questão nesses termos.

30 — F.D.U.L.
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mavam da descoberta de factos relevantes para a verdade em processo e que não
o favoreceriam (20).

Como se vê, as falsas declarações do arguido em processo não são inofen-
sivas. Isto remete-nos para um problema que não pode deixar de ser referido.

É o critério da “consequência” da inveracidade como condição para que
esta seja punida em termos jurídicos.

Anteriormente olhámos a mentira numa análise vinculada ao plano da ética,
procurou-se demonstrar, que na esteira do que disse Kant a mentira atinge não
só o próprio indivíduo na sua estrutura ética subjectiva ou valores Morais) mas
o princípio da Verdade na sua dimensão universal, o que seriam as próprias
bases da Sociedade.

Mas no deslocar do que se disse e defendeu de uma ética inter subjectiva
para um campo estritamente jurídico, algo se perde e algo se ganha.

Isso é visível na voz daqueles que exigem mais do que uma perturbação
dos valores próprios do indivíduo e da dimensão universal do princípio rara
que o dever de verdade tenha uma configuração detectável no Ordenamento
Jurídico (21).
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(20) O argumento que se poderia aduzir dizendo que aquele que toma em consideração
uma declaração prestada nestas circunstâncias já conhecia a priori a possibilidade de falsidade da
mesma, e portanto não deveria desencadear esforços para confirmar uma autenticidade tão volá-
til e duvidosa, não colhe. E não colhe por duas observações, primeiro porque qualquer pista, seja
sob a forma de declaração de alguém ou não, pode não conduzir a lugar algum ou ser falsa, isso
não impede que se investigue, como é de resto evidente. E por outra razão também: Nem todos
os que desfrutam da permissão de ser inverídico em declarações fazem uso da mesma, ou seja, mui-
tos casos há em que informações ou indicações de qualquer género ou natureza são preciosos para
o seguimento das investigações, mesmo quando prestadas numa situação em que o arguido não podia
ser responsabilizado pelo conteúdo das suas declarações. Não vemos como se possa por um lado
atribuir a uma entidade com poder de promover diligências de investigação a função suprema da
busca da verdade material, e depois por outro dizer que devem ser ignoradas certas declarações
pela possibilidade acentuada de serem falsas na medida em que o Ordenamento não lhes atribui
uma sanção, pois quem tem por missão a procura da verdade por meio de factos relevantes não
pode furtar-se a considerar todos os elementos potencialmente relevantes para esse fim. Estas con-
siderações alargam-se no entanto por outros momentos como o primeiro interrogatório do arguido,
caberia então analisar de o dever de veracidade também existe nesse momento, algo que pela
dimensão reduzida do presente estudo não se afigura possível.

(21) “… no Direito o dever de dizer a Verdade só assume forma precisa, com as corres-
pondentes sanções civis e penais, em casos determinados, ou seja, quando a mentira ou a reticência
constituam um dano injusto feito a outrem”, DEL VECCHIO, A Verdade na Moral e no Direito,
pág. 50. Salientando que existem mentiras que só in foro conscientiae podem ser censuráveis, o
Autor norteia-se pelo critério do dano injusto causado a outrem para fazer relevar a mentira no plano
jurídico. Isto implica um ponto de clivagem com o que até agora dissemos sobre a acepção ética
de mentira, na medida do que disse KANT “… na Ética, que nunca autoriza algo com base no facto
de ser inofensivo…”, Metafísica dos Costumes, cap. II, I, § 9, pág. 358.



467

Recebemos este pensamento na nossa reflexão mas desde logo com uma
questão que nos parece hoje incontornável, ao não abrir mão de uma conse-
quência injusta para que a mentira possa ser sancionada importa inquirir sobre
a que tipo de consequência nos referimos.

Na hipótese avançada anteriormente vimos uma consequência de uma decla-
ração falsa que poderia afectar o próprio processo.

Mas tanto o critério do dano, como o mais generalizado de consequência,
provocam no campo do dever de verdade dúvidas sérias, porque por meio de uma
declaração falsa pela qual não se é responsável pode não obstante atingir-se a ima-
gem de terceiros sem que seja fácil a responsabilização pelo que seria o normal
procedimento criminal, pois quem proferiu a declaração fê-lo ao abrigo do esta-
tuto de arguido.

A preocupação que hoje acerca do que a opinião pública pensa e reper-
cute gravemente sobre alguém que se constitui ou é constituído arguido pode estar
também presente neste âmbito pois não se pode responsabilizar o arguido por
aquilo que diga em sua defesa, e compreensivelmente surgirão por esta via mui-
tas declarações que inculcam um prejuízo que não se traduz num dano ime-
diato e quantificável mas que por vezes, variando consoante os casos ou mesmo
o estado da sociedade onde ocorra, devasta a vida de quem se viu implicado por
esta forma (mesmo que se venha a concluir não terem tido qualquer funda-
mento as declarações que foram proferidas) num processo.

O Ordenamento hoje reconhece o real alcance do estigma social que resulta
muitas vezes do contacto com determinados processos, nomeadamente pela cons-
tituição de arguido, o que tem até levado a ponderações acerca da bondade
desse estatuto, preparado especialmente para proteger o arguido(dando-se este con-
tacto por muitas formas que não necessariamente uma implicação directa no
processo, podendo até ser suficiente o teor de declarações proferidas), e é uma
preocupação latente a nível do alcance criminógeno deste tipo de situações (22).

É do conhecimento público as reais consequências destas situações, direc-
tas ou indirectas, mas em muitos casos injustas.

Sem dúvida que não se deve actuar sobre um acto que não representa um
dano ou uma lesão de um bem jurídico alheio, mas isto não deve levar a que nos
precipitemos em avaliar as reais consequências que advêm do acto, que por
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(22) Ao pensar sobre esta matéria não se pode deixar de fazer referência ao papel que
desempenham os meios de comunicação social, que no seu característico frenesi para obter maté-
ria que permita informar melhor a sociedade, são muitas vezes veículo de informações provenientes
de declarações falsas, que se não têm consequências que se possam dizer jurídicas, não deixam
de causar grandes dificuldades na vida daqueles que nisso se vêem envolvidos, tal é o resultado
da impunidade generalizada da inveracidade nas declarações, uma vez desaparecida a sanção do
horizonte daquele que pode proferi-las sem se comprometer com a sua veracidade.
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vezes não são claras nem imediatas escapando a uma mera observação do pro-
cesso, mas que se vão depois apresentar na vida dos que foram seus intervenientes
e que julgamos não ser necessário nem conveniente mencionar em concreto.
O facto delas não serem quantificáveis e até determináveis não nos impede de
constatar a sua causa e não nos deveria impedir de agir sobre ela.

Desprezar estas consequências com base na separação entre o ético-moral
e o jurídico (23) só pode conduzir a uma distribuição de danos reais, especta-
cularmente injustos sob todos os pontos de vista em alguns casos, e sobretudo:
desnecessários.

Para além de todas as consequências que referimos até agora, directas, indi-
rectas, evidentes, menos evidentes, existe uma que nos parece ser de todas a mais
grave.

Para percebê-la julgamos ser de alguma utilidade trazer de novo a ética uni-
versal que suporta o dever de Verdade para afirmar que no plano jurídico,
referente ao Ordenamento Jurídico, também este é permeado por valores éticos
seleccionados de entre toda a pluralidade que integra a própria noção em causa
e presentes nas opções que tomou o Ordenamento, quer plasmados directa-
mente nos preceitos que o compõe quer detectáveis pela sua arquitectura de prin-
cípios, de tal forma coerentes entre si que poderíamos talvez erguer algo como
uma “ética sistemática” (de forma semelhante ao que se pode chamar “espírito
do sistema”), que nos permita reconhecer o dever de veracidade na sua dimen-
são genérica e cremos aplicativa, tal como reconhecemos o dever de Verdade
no puro plano duma universalidade ética e Moral que já foi explanada ante-
riormente.

Acreditamos ser esta “ética sistemática” que inspira o Ordenamento e que
lhe dá sentido que é atingida pela violação do dever de veracidade em pro-
cesso, para lá de todas as consequências que já foram referidas.

O desequilíbrio da “ética do sistema” começa quando uma declaração falsa
produz consequências injustas e os mecanismos superficiais do sistema(violação
de normas legais que tipifiquem comportamentos ilícitos) bem como os seus
mecanismos mais intrínsecos (princípios e valores plenos, como a boa fé) não
respondem a esse efeito.

A partir daí cremos que a mensagem do Ordenamento se torna irreconhe-
cível à luz dos próprios valores que ele assume.

É certo e não ignoramos, que um desses valores é a Liberdade de defesa do
arguido, no entanto já pusemos em dúvida que declarações falsas sejam um
meio eficaz de defesa e afirmamos agora que mesmo num caso em que o sejam,
não são um meio idóneo nem mesmo lícito se aceitarmos a tese de que apenas
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(23) Esta separação será comentada em maior detalhe adiante.
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não existe uma punição para a mentira (o que implica que ela é ilícita mas não
punível).

Esta violação de todo o sistema que decorre da declaração falsa em processo
introduz-nos à pior de todas as consequências, que devia preocupar-nos em ter-
mos de prevenção geral — note-se que não se trata de punir em acréscimo a men-
tira para dar um exemplo, não é da instrumentalização do arguido para esse
fim que se trata, trata-se de, desejavelmente, punir na estrita medida do que a lei
pune por falsas declarações, artigo 359.º do Código Penal e não de insuflar a
medida da pena para demonstrar a gravidade de mentir em processo penal nas
suas consequências para com a Justiça pretendida pelo sistema — considera-
mos por isso que o valorar as falsas declarações para determinação da medida
da pena no crime porque se está a ser julgado, além de não individualizar tec-
nicamente o acto de proferir falsa declaração e perdendo assim em prevenção geral
e em certa medida também especial, entra em concreto atrito com o princípio da
Culpa, como se sabe, norteador a par de outros do Direito Penal, para além de
faltar um suporte jurídico que pensamos só poder ser colmatado por o instituto
da má fé processual, como à frente se desenvolverá — que é o fomentar duma
cultura de irresponsabilidade pelas próprias declarações que vai actuando sobre
a consciência ética e inaugurando a priori um comportamento que começa a
ser típico associado à participação do arguido em processo penal mediante decla-
rações.

As ramificações desta “mentalidade” que se vai vulgarizando são infinitas
e imprevisíveis, e além dos prejuízos que possam trazer, não dignificam os
valores do Ordenamento Jurídico. No entanto, e sem entrar a fundo numa dis-
cussão que é lateral ao presente texto mas de algo forma conexa com o ponto
que analisamos, julgamos que sendo o Direito também um reflexo da Sociedade
que dele necessita para existir, deve ser um repositório de valores intemporais
que aí devem permanecer actuantes, mesmo perante os avanços e recuos das
“persuasões dominantes” na sociedade, na medida em que por vezes é o pró-
prio Direito que impulsiona o pensar social ou o restringe, consoante a distân-
cia deste aos valores humanitários universais que não devem oscilar sob pena
de não mais constituírem base firme da identidade humana e em particular da
sociedade.

A passagem de uma ética subjectiva e pessoal para o contexto de uma ética
sistemática que acresce em importância à Universalidade do princípio em causa
demonstra-nos, pensamos, que o equilíbrio entre a Liberdade de defesa do
arguido e o perene dever de Verdade necessita de ser melhor aprofundado, e no
limite revisto.

A dialéctica entre duas forças que se degladiam entre si, Verdade e Liber-
dade, impõe que se harmonizem mas não à custa de uma delas, desejamos ter
contribuído para demonstrar que são compatíveis e imprescindíveis.

DEVER DE VERDADE — DIREITO DE MENTIR
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3. Poder-se-ia dizer, face a tudo o que foi exposto, que em processo penal
se trata de saber se o arguido praticou um crime preenchendo todos os pressu-
postos necessários, e não de saber se ele mente ou deixa de mentir.

A objecção seria compreensível, se não se tivesse já resgatado as falsas
declarações de um contexto puramente subjectivo e interior para outro inter sub-
jectivo, com o qual interfere e a partir do qual produz consequências tanto den-
tro deste como para fora do alcance do mesmo.

Mas daqui não se retire que se deveria, no nosso entender, reconstruir o
perfil do arguido a nível ético a partir das suas declarações, pois se isto inevita-
velmente acontece, não reveste nem razão nem objectivo de tudo o que se disse,
porque se visou o próprio valor do acto de intencionalmente proferir uma falsa
declaração e suas repercussões e problemas dum ponto de vista jurídico e inter
subjectivo, e não a subjectividade daquele que a profere, até porque a própria razão
não nos autoriza a retirar mais conclusões de uma falsa declaração do que a
verificação de que aquela constituiu uma violação do dever de veracidade, para
expressar esta convicção permita-se a exposição do seguinte pensamento:

Uma vez perante o Tribunal um arguido que proferiu uma declaração falsa
importa perguntar, já haverá este indivíduo mentido?

A resposta é obviamente afirmativa.
De seguida inquira-se, já haverá ele porventura pronunciado uma declara-

ção verídica? A resposta não poderá deixar de ser afirmativa.
A verificação de anterior falta de veracidade permite-nos configurar nova

hipótese da sua repetição, ou seja, da prestação de nova declaração falsa?
Em pura lógica dedutiva, sim.
A verificação de anterior correspondência entre uma declaração prestada e

a veracidade da mesma habilita-nos também a representar a possibilidade do
indivíduo voltar a dizer a verdade?

Sim, na mesma lógica da resposta anterior.
Sendo assim, já tendo sido inverídico e já tendo falado com verdade, duvi-

dar do arguido por este já ter mentido é dar preferência à mentira sobre a ver-
dade quando estas estão em igualdade de circunstâncias, o que não se com-
preenderia.

Mesmo no caso daquele arguido que já mentiu por diversas vezes a incer-
teza invencível face à veracidade ou inveracidade da próxima declaração, que
expusemos acima, não autoriza dúvidas antecipadas face a declarações ainda
não proferidas, não dentro de um tribunal, não num compromisso com a mais
elevada Justiça.

Compreendemos não obstante as dificuldades que se apresentarão a nível de
consciência para um julgador que tenta afastar esse tipo de dúvidas, e precisa-
mente a este respeito cabe perguntar que efeito terá a fatal impunidade de suces-
sivas falsas declarações prestadas pelo arguido?

PEDRO REIS
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Desejavelmente nenhum. Mas tal como se compreendem as dificuldades de
abstracção e imparcialidade que se exigem a um julgador, se especula sobre a
consciência do mesmo julgador quando confrontada com sucessivas e flagran-
tes falsas declarações, mais um factor que denota o desequilíbrio lacunar da
não punição das falsas declarações proferidas pelo arguido.

O artigo 359.º do Código Penal fala-nos numa questão a qual não nos pode-
mos eximir de analisar, se bem que para isso vale todo o enquadramento ante-
rior e muito do que até agora se disse, é o papel do Juramento para o dever de
veracidade.

Na sequência do conceito de veracidade que se veio a desenhar no seio de
uma ética inter subjectiva, bem como a Universalidade do princípio, só se pode
situar o Juramento num contexto de obrigar-se consigo mesmo. Não nos esque-
çamos de que a fórmula exterior não dá lugar obrigatoriamente a uma convic-
ção interior, por isso nem mesmo a vinculação subjectiva é conseguida com
certeza.

De todo o modo é uma forma de apelar à consciência moral do indivíduo
e compreende-se que se chame essa força para reforçar a noção de compro-
misso com a verdade duma forma mais solene.

Mas de forma alguma se compreende que através do Juramento, da sua
não prestação, se permita desenvencilhar daquilo que é um dever universal e
incondicionado, limitável apenas por outros princípios de igual preponderância,
não por solenidades ou rituais que o tomem “negociável” ou que se assumam
como pressupostos da sua aplicabilidade.

O esforço empreendido para tentar situar o dever de veracidade num con-
texto inter subjectivo e humanitário, e posteriormente da sua passagem para o seu
lugar dentro do Ordenamento é aqui de extrema relevância, na nossa convic-
ção, pois o Juramento ficou e pertence a um âmbito diferente daquele em que se
colocou o dever de veracidade, não sendo este menos importante, mas as espe-
cificidades que se reconhece ao plano jurídico no tratamento que dá ao dever de
veracidade têm também que valer para dizer que o Juramento não é nem pode
nunca ser motivo nem pretexto para se afastar o dever de Verdade, mas sim
para ampliá-lo nas dimensões em que se move e abarca, conferindo-lhe ainda mais
força no caso concreto (sob pena de uma aproximação já afastada entre o plano
Moral, típico do Juramento e o Jurídico, que não é admissível, não nestes termos.).

Se disséssemos que onde não há Juramento não há compromisso, a socie-
dade não subsistiria além de que se trataria de uma agressão à integridade Moral
e à idoneidade de muitos para quem a verdade é um valor constante na sua
vida social, e mais do que isso, um valor natural da condição humana.

Admitamos que não é uma lógica universalizável.
Ter como pressuposto para exigir a verdade que se tenha prestado um Jura-

mento é enganar-se a si próprio, pois o Juramento não garante nem nunca garan-
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tiu a veracidade naquilo que se diz. A verdade (a falta dela) é um problema da
consciência dos homens e não uma questão de aperfeiçoamento duma fórmula
cuja importância só existe para aqueles que, a priori, em relação ao Juramento
aceitavam a verdade como ideal e força sindicante das suas acções e declarações.
Porque para quem não reconhece a necessidade de ser verdadeiro, que valor
terá um Juramento?

Primeiro há que honrar o “juramento” que é a vida em comunidade para
depois pretender honrar esta ou aquela promessa. Mas estas considerações per-
tencem ao valor que se atribui ao princípio acerca do qual quase tudo o que pen-
samos já se tentou expor.

Seria até uma contradição com aquilo que se disse a respeito da não legi-
timidade de dúvida face a declarações não proferidas admitir agora o Jura-
mento como condição essencial da aferição de veracidade, porque ao contrário
seria dizer que na falta de Juramento se deveriam suscitar dúvidas acerca do que
for dito.

Porém, e chame-se a atenção para este ponto, não desconsideramos o valor
que tem um acto de Juramento, pelo contrário o enaltecemos, o que se disse foi
que a generalização ou banalização do Juramento não alivia as consciências da
impunidade de falsas declarações não prestadas sob juramento. Agora para
aquele que assume o dever de veracidade como parte natural da sua condição o
Juramento pode até ser decisivo em situações de conflito interno de valores e prin-
cípios, e é de extrema relevância e significado, na medida em que se recorre a
alguns dos valores mais elevados que a condição humana conhece, mas quando
os reconhece.

Assim, e em coerência com tudo aquilo que se tem vindo a aduzir a respeito
deste tema, resta salientar que a preocupação com a possibilidade de auto incri-
minação (24) não intencional do arguido não esgota todo o alcance da matéria,
deve não obstante ser um ponto inamovível das suas garantias, não permitindo
que as declarações do arguido produzam esse efeito.

Não julgamos que seja à dogmática do Direito Penal que devamos buscar
a superação do problema (que no seu ideal deveria ter sido objecto de regula-
ção legislativa).

PEDRO REIS

(24) O tema encontra-se magistralmente exposto na obra de FIGUEIREDO DIAS, Direito Pro-
cessual Penal; o Autor salienta o vigor e importância das garantias do arguido, o que reiteramos
na íntegra, porém, mantemos que as falsas declarações nem sempre têm uma relação directa com
a auto incriminação do arguido e todo e qualquer meio de defesa deve ter como limite último a
licitude. Pensamos que o Ordenamento não pode abdicar de valores fundadores da própria socie-
dade em favor do arguido, sem prejuízo da salvaguarda contra a possibilidade de auto incriminação
do mesmo, da mesma forma que a comunidade não pode ser inferiorizada perante o indivíduo sem
uma ponderação adequada entre o interesse público e pessoal do mesmo.
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Fora de análise que estão quaisquer analogias por parte do intérprete com o
crime de falsas declarações por serem até desfavoráveis ao arguido, cremos estar
noutra fonte a solução que poderia devolver o equilíbrio ao processo penal que
é posto em causa por este vazio de regulação que cada vez se toma mais evidente.

Estivéssemos em sede de Processo Civil e não haveriam dúvidas de que
se tratava de uma situação clara de Litigância de má fé — artigo 456.º do
Código de Processo Civil — na vertente de alteração consciente da verdade dos
factos — artigo 456.º, n.º 1, alínea b), do CPC — mas o instituto da má fé
processual não se encontra consagrado em nenhum preceito do actual CPP.

O que nos coloca perante a dúvida, ou esse facto é fruto de uma opção legis-
lativa esclarecida ou se trata de uma verdadeira lacuna do Código de Processo
Penal nesta matéria.

Tudo o que foi dito aponta neste último sentido. No entanto poderão ser
aduzidos outros argumentos, tais como a previsão em vários preceitos do CPP
de figuras com manifesta afinidade com a Litigância de má fé — por exemplo
artigos 520.º, alínea c), 223.º, n.º 6, etc. … — porém julgamos que essas oca-
sionais previsões não se dirigem ao comportamento do arguido em processo
mas sim ao utilizar mecanismos que estão à sua disposição como a denúncia mas
com o intuito de entorpecer o andamento da Justiça, o que muito mais seme-
lhanças tem com o Abuso de Direito do que com a Litigância de má fé, cuja natu-
reza nos remete para o que acontece dentro do processo, para além de por si não
serem suficientes para colmatar a ausência de um instituto que garanta a lisura
dos sujeitos processuais como parece por demais evidente (25).

Consideramos portanto que o regime consagrado no artigo 456.º do CPC é
a resposta mais equilibrada ao problema em causa, e saliente-se que a Litigân-
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(25) Não tem portanto razão a Jurisprudência do Ac. STJ, de 14/02/2007, ao dar a enten-
der que essas previsões indiciam a não existência de lacuna. Nem quanto a isso nem quanto ao
argumento de que no artigo 456.º do CPC se falar em processo de “partes” e a diferença que separa
o Processo Penal desse modelo, primeiro porque não é hoje líquido que o Processo Penal não seja
um processo de partes, na medida da discussão que consiste em saber se o Ministério Público tem
ou não interesse no processo, na qual não entraremos porque pecaria por extemporânea mas que
conta cultores e opositores também entre nós. Segundo pela mesma razão que se deve opor sem-
pre que se descurar que o apelo ao mecanismo da subsidariedade do artigo 4.º do CPP inculca adap-
tações. Pensamos que muita da parcimónia da Jurisprudência em relação a este preceito não se
justificará pelas mesmas causas que servem a GERMANO MARQUES DA SILVA — que aconselha cau-
tela na integração de lacunas, Curso de Processo Penal I, pág. 104 — mas sim por não aceitar
a importação do instituto ou mecanismo tal qual como está configurado nas normas do CPC, o que
a nosso ver não se justifica, na medida em que o próprio processo de transição mediante analo-
gia com suporte legal na subsidariedade dos diplomas define e delimita o instituto agora em sede
processual penal e o restringe ao problema em causa, não recebendo todas as cláusulas inerentes
ao instituto. Diga-se que, de resto, o Acórdão referido vai pouco além de uma reprodução da opi-
nião de ABRANTES GERALDES, Temas Judiciários I, pág. 334.
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cia de má fé não é uma multa penal, é um “incidente processual” que não pres-
supõe directamente uma acção penal — como de resto nos esclarece o Código
das Custas Judiciais no seu artigo 102.º —, assim temos por convicção que o Pro-
cesso Penal é suficiente aqui para solucionar este problema, no que concerne à
alteração consciente da verdade dos factos, assim desnecessário se torna a abor-
dagem do artigo 359.º do Código Penal (26).

Consinta-se ainda a referência à afirmação de que o arguido no Ordenamento
Português não tem o dever de cooperação com a Justiça (27) para aduzir dois argu-
mentos que demonstram que essa opinião nada faz avançar a discussão, pri-
meiro porque se atentarmos no teor das alíneas do artigo 456.º do CPC verifi-
caremos que a violação do dever de cooperação — alínea c) — se encontra em
disposição diversa da alteração consciente e intencional da verdade dos factos —
alínea b) — sendo que esta disposição sistemática é também aqui perfeitamente
adequada para o problema em causa pois mostra que o dever de cooperação
não implica alteração da verdade dos factos nem o inverso, sendo duas situações
distintas e independentes a lei não faz subsumir a alteração da verdade dos fac-
tos na violação do dever de cooperação (como poderia fazer) estando por aqui
inviabilizada a crítica e acrescentado o valor da proposta. Por outro lado, diz-
se que o arguido não tem o dever de dizer a verdade mas também não tem o
direito de mentir, nessa mesma lógica diga-se, incompreensível silogisticamente)
se poderia dizer que o arguido não tem o dever de cooperar mas também não tem
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(26) Seguindo portanto o disposto no Ac. STJ de 14/02/1996, P.º n.º 48 782.
(27) Entendimento já veiculado por EDUARDO CORREIA em RDES, n.º 14, 1967, págs. 38

e segs., do qual forçosamente discordamos, remetendo para tudo o que se disse quanto ao princípio
de veracidade que, repetimos, existe, para além de avançarmos que a lista de deveres do artigo 61.º,
n.º 3, do CPP não é taxativa, os deveres aí enunciados falam por si contra as afirmações do
Autor bem como o que já se disse a respeito, além de que se trata de um elenco de deveres “em
especial”, sendo que o dever de veracidade deve ser entendido como um princípio geral de Direito,
e de Direito Processual Penal em específico, motivando uma integração da lacuna agora exis-
tente. Nem mesmo se recebe o argumento da não inclusão das declarações do arguido no tipo incri-
minador do artigo 242.º do Código Penal que referia o Autor, actual artigo 359.º do CP, pois isso
se deve a razões de prevenção de auto-incriminação do arguido num sentido de que não seria acei-
tável que este fosse absolvido por um crime e saísse de julgamento condenado em outro praticado
a defender-se do primeiro, algo que a solução proposta ultrapassa. De resto, acompanhamos ao
menos em parte o pensamento de GERMANO MARQUES DA SILVA: “O arguido, além dos direitos
e deveres referidos no art. 61.º é titular de outros direitos e está submetido também a outros deve-
res em razão daquela qualidade (…) É que ninguém está isento do dever de colaboração com as
autoridades judiciárias para a realização da justiça, mas todos têm também certos direitos opo-
níveis a essas mesmas autoridades…”, Curso de Processo Penal I, pág. 295 — quanto a isto se
volta a aludir à limitação recíproca entre deveres e direitos a que se fez referência anteriormente
como método de harmonização dos mesmos no plano jurídico, não suprimindo um em função do
outro, mas procurando uma compatibilidade prática que é perfeitamente possível e aceitável,
como se tentou demonstrar.
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o direito de entorpecer a Justiça. De contradição em contradição chegamos
assim aos argumentos que nos parecem, estes sim, bastante relevantes, do Pro-
fessor Figueiredo Dias (28), não tanto pelar preocupação com o nível garantís-
tico assegurado constitucionalmente ao arguido — artigo 32.º da CRP — e sua
auto-incriminação, pois a proposta que subscrevemos em nada toca a garantia con-
tra a auto-incriminação do arguido quanto aos factos da culpa mas sim quanto
ao facto de o arguido ser visto no nosso processo como um meio de prova autó-
nomo e não como uma verdadeira testemunha, conjuntura aliás derivada das
diferenças que separam o nosso sistema do anglo-saxónico como explica o
Autor. Quanto a isto resta-nos afirmar que em nossa opinião o “estado de coac-
ção” que prejudicaria, no entendimento do Autor, o direito de defesa do arguido
não é relevante face à possibilidade do silêncio, mas a versão da expressão uti-
lizada por outro Autor ainda surge menos adequada para descrever a situação do
arguido, o Professor Eduardo Correia considera tratar-se de um “conflito psico-
lógico”, causando perplexidade na medida em que para haver um conflito neces-
sário seria que existissem comandos contraditórios no seu sentido e que só fosse
possível cumprir um deles, porém quanto ao arguido tudo o que existe são liber-
dades, de declarar, de não declarar, de declarar só até onde for sua vontade e de
nenhuma declaração prestar sobre o declarado. Assim sendo, em rigor só se pode
descrever a situação do arguido como uma ponderação entre o valor probatório
das suas declarações e a possibilidade de, caso seja detectada a inveracidade, ser
sancionado com a obrigação de indemnização, mas nunca um conflito. Ele-
mento este que, diga-se, só abona a favor da construção apresentada, na medida
em que a natureza indemnizatória da sanção aplicável faculta ao julgador uma
margem de adequação da sanção à gravidade da inveracidade no caso concreto,
tendo em conta as suas consequências actuais e previsíveis, além de que se evi-
tam os efeitos perniciosos das sanções criminais e não encontra conflito com o
princípio da Culpa, individualizando tecnicamente o acto de alterar consciente-
mente a verdade dos factos e não cruzando este com a determinação de pena apli-
cável ao crime pelo qual o arguido é julgado. Por fim deixa-se claro que a
fixação do quantitativo da indemnização deve ser formulada à luz tanto da gra-
vidade das falsas declarações aproximando-se dum critério de consequências
que só são aferíveis no caso concreto) como da condição económico-financeira
daquele que as proferiu, sem que a indemnização tenha um mero valor simbó-
lico sob pena de desvirtuar o seu potencial de prevenção geral. Não consideramos
então ter sido a intenção do legislador abrir caminho a uma concepção selvática
de defesa que ultrapassa as barreiras da mais elementar licitude e espírito do sis-
tema. Mas sim proteger o núcleo daquilo que não se pode pedir a um arguido.
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(28) FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, reimpressão 2004, pág. 436-438.
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CONCLUSÃO

Esperamos com este breve estudo ter contribuído para firmar a validade
hiperfenoménica do dever de Verdade como fonte de todo o carácter de uma
Sociedade que dele brotou e para ele deve caminhar, tentando expor o que jul-
gamos ser a carência filosófica e cultural de rumos que a Sociedade e o Orde-
namento se permitem tomar como seus.

O que se disse não resume sequer a importância do tema enquanto discus-
são geral, na medida em que o dever de Verdade hoje conhece dificuldades
acrescidas com o progresso e a modernidade, tanto nas áreas de marketing e publi-
cidade como ainda no campo da diplomacia e as relações internacionais entre
outras.

Apesar desta fragmentação da temática em causa, foi escolhida a vertente
que se tratou neste estudo por ser um tema nobre dentro de todo o feixe de
questões e desafios à evolução da humanidade que projecta a noção e dever de
Verdade.

Temos consciência de que o que dissemos se interliga com duas noções
que têm tido entre si uma relação instável ao longo da história, são elas a Moral
e o Direito (29).

Sem querer particularizar as nossas convicções na matéria que pecariam
por extemporâneas não resistimos a referir a vidência intelectual e ética de
Pound quando ao referir-se a uma passagem de Amos (30), postula “He says
this as if it showed conclusively that law would not take cognizance of the
shades wich morais would recognize. Probably his generation took the statement
that the law does not recognize shades of guilt as axiomatic. But today, trough
administrative agencies and more enlightened penal treatment, the law is coming
more and more to fit the treatment to the criminal and to do for individual
offenders what had been assumed to be beyond the competency of legal admi-
nistration of justice.” (31)

Não faltam momentos célebres em que ambas as dimensões, morais e jurí-
dicas se tocam, basta analisarmos as respostas que o Direito dava há anos atrás
a exemplos como o daquele que tendo na mão uma corda suficiente para salvar
um indivíduo que se afogava na sua frente, sem o mínimo perigo para si pró-
prio, escolhe não fazê-lo. Casos como este e o respectivo tratamento que o

PEDRO REIS

(29) Isto não é dito em prejuízo da demonstração de que o dever de Verdade é também Jurí-
dico, mesmo dum ponto de vista objectivo.

(30) “The same penalty for a broken law is exacted from persons of an indefinite number
of shades of guilt.”, AMOS Science of Law, págs. 33 a 34.

(31) ROSCOE POUND, Law and Morais, second edition, Oxford University Press, 1926,
pág. 70.
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Ordenamento (nomeadamente o Direito Penal) lhe confere (ultrapassando a sua
característica limitação às opções exteriorizadas do indivíduo) ao longo do tempo
traçam uma inegável evolução na relação entre Moral e Direito.

Muito mais poderia ser aduzido a respeito mas já nos damos por satisfei-
tos em deixar mais claro o problema da ideia segundo a qual o Direito é estan-
que a qualquer influxo Moral. Com isto não se quis confundir as duas noções,
pois são diferentes entre si como se pensa ter mencionado na primeira parte do
texto, mas uma vez mais se crê, com Pound, que “It is equally a mistake to
divorce the legal and the moral wholly, as the analytical jurists sought to do, and
to identify them wholly as the natural law jurists sought to do.” (32)

Julgamos que uma tentativa de separação entre Moral e Direito que ponha
em causa o frágil equilíbrio entre as duas noções só levará a um irrealismo que
não poderá deixar de produzir flagrantes injustiças como algumas que o século XX
testemunhou.

Consideramos que o dever de Verdade e a sua situação no Processo Penal
se tornou uma brecha jurídica, ética, lógica e até sociológica inaceitável, cujos
frutos lamentavelmente se produzirão perante a indiferença de um Ordenamento
que olha o tema de uma forma redutora, tomando atalhos que a seu tempo mos-
trarão a decadência do carácter do mesmo.

Nunca podemos olvidar que, dum ponto de vista sociológico, muitas são as
vezes em que uma permissão jurídica ou uma mera “não censura”, irracional e
talvez inexplicavelmente se vai traduzir num “incentivo” ao percorrer a consciência
colectiva de uma sociedade, sendo certo que a situação não foi pensada para gerar
ou estimular este comportamento, mas a verdade é que não anda longe disso
mesmo (sabemos que este raciocínio não é aplicável a todo objecto de censura
nem isso se pretende, mas sim a mera ilustração do que se vem tornando uma
realidade).

A dramática indiferença do Direito a estas realidades não o engrandece
como se tende a julgar, antes o diminui como fenómeno cultural que é, e realça
o fechar do Direito sobre si próprio, quebrando um compromisso com os mais
altos valores que almeja.

Daí ser urgente a preservação de institutos como a boa fé (33) que vem a
ser a proposta que subscrevemos na íntegra e a mais adaptada às necessidades
do Ordenamento, para reformular a concepção que existe do dever em causa,
sendo um instituto sedimentado por trabalho doutrinário ao longo do tempo e hoje
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(32) ROSCOE POUND, Law and Morais, second edition, Oxford University Press, 1926,
pág. 72.

(33) Porém o fundamento da justiça é a boa-fé, ou seja, a constância e a verdade no que dize-
mos e convencionamos.”, CÍCERO, De officiis, L. I, c. VII.
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indiscutível na sua validade e aplicação como mostra a Jurisprudência docu-
mentada pela Doutrina (34). Igualmente se tentou esculpir o que seja um crité-
rio da “decisão espontânea e incondicionada de declarar” para juntar aos fun-
damentos de uma punibilidade das falsas declarações, com exclusão de um
suposto “conflito”, que se reconduz a uma escolha da melhor de várias liberdades
na situação concreta do arguido, assumindo evidentemente as consequências da
falsidade das suas declarações, que na construção proposta não carreiam já a
mácula das sanções criminais. Chegamos mesmo a considerar que o dever de
Verdade, presente dentro e fora do contexto Jurídico, representa um canal de con-
vergência entre estas dimensões, situando-se algures entre a Moral e o Direito,
ocupa um lugar especial entre outros princípios devendo buscar-se nele e na
sua concretização a necessária harmonia entre Moral, Ética e Direito, e nas
palavras eternas de S. Tomás, “Este dever impõe que o homem se mostre aos
outros, nas palavras e nos actos, tal como é. Por onde estão ligadas a justiça e
a verdade.” (35)

Ao contrário da visão unitária que se tem do dever, ele é noção extrema-
mente fecunda em concretizações e interpretações, e acreditamos que dentro do
dever de Verdade estão contidas e talvez codificadas respostas para muitos pro-
blemas que se nos têm suscitado, isto se assumirmos a sua imperatividade e
supremacia.

Não foi intenção neste trabalho argumentar contra a argúcia, inteligência e
capacidade estratégica, aliás porque se reconhece, na medida da “verdade rela-
tiva” bem como a Teologia e a Filosofia que o dever de Verdade não impede a
omissão e nem mesmo dissimulação, o que duma perspectiva processual em
que há o confronto de qualificações jurídicas ou até versões fácticas se acentua,
não obstante, a negação aberta da veracidade é algo que transcende o que con-
sideramos ser os limites impostos por tudo o que se aduziu.

Nem tão pouco se teve o ensejo de diminuir as garantias de defesa do
arguido, conquista histórica e intocável, apenas se tentou mostrar que as opções
tomadas até aqui podem não acrescentar significativamente essas garantias e
por outro lado representam uma delapidação inaceitável dos valores do Orde-
namento que não são em nada menos dignos do que a Liberdade de defesa do
arguido, tendo até por seu lado as necessidades que se expuseram, nomeadamente
ao nível da prevenção geral, e do combate ao fenómeno da inveracidade gene-
ralizada e desconsideração da Justiça à qual as portas estão abertas.

PEDRO REIS

(34) Veja-se a magistral obra de MENEZES CORDEIRO ainda que não sobre a vertente processual
penal é útil para base do conceito, Da boa fé no Direito civil, incontornável no estudo do insti-
tuto em Portugal.

(35) SÃO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theol., 2.ª, q. LXXX art. 1 c.
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Destruir deve ser um último recurso, deve antes perseguir-se a compatibi-
lização que acreditamos sinceramente ser possível, para tal o nosso apelo à
maior reflexão em torno do tema, e à não precipitação para decisões no seio de
uma actualidade que não pode ignorar um percurso de dimensões épicas na dis-
cussão do dever de Verdade.

As grandes discussões da Humanidade são inadiáveis na sua eternidade, e
momentos há em que deve ser o Direito a impulsionar a sociedade, se necessário
quebrando o espelho que a reflecte, para que se recomponha de modo a poder
olhar-se uma vez mais com renovado carácter e dignidade.

E se a verdadeira razão que fundamenta o culto à mentira é o esgotamento
de critérios e valores que legitimem a actuação do Direito — que se tentou
demonstrar o contrário — então invocamos o nosso direito ao silêncio sem
mais esclarecimentos, perante uma sociedade axiologicamente desarmada,
resguardando-nos no facto de que quando decidimos falar, o fizemos em
Verdade.
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A PROPÓSITO DA NOVA LEGISLAÇÃO
SOBRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

JORGE MIRANDA

I — GOVERNO DAS UNIVERSIDADES — UM PROJECTO INS-
CONSTITUCIONAL E PERIGOSO (*)

1. As Universidades públicas portuguesas conheceram nos últimos 40 anos
diferentes sistemas de governo:

— até 1974, um sistema centralizado e personalizado, com Reitor e Direc-
tor de Faculdade, nomeados pelo Governo e reunindo a quase totali-
dade de poderes (por o Senado da Universidade e o Conselho Escolar
pouco mais serem que órgãos simbólicos e consultivos);

— de 1974 a 1976, uma democracia de base com tudo votado de braço no
ar, em assembleias gerais de escola (na prática, dominadas por activis-
tas estudantis com ligações partidárias);

— desde 1976 (com os diplomas de Sottomayor Cardia, completados
em 1988 com a lei da autonomia do tempo de Roberto Carneiro), uma
democracia representativa, com separação de poderes entre os órgãos
científicos e os órgãos de gestão escolar, estes electivos.

Facilmente se vê a correspondência do primeiro sistema com a Constitui-
ção autoritária de 1933; do segundo com a turbulência revolucionária e as ten-
tativas de implantação de um regime político de “poder popular” de tipo sovié-
tico; e da terceira com a Constituição de 1976, democrática e pluralista.

2. O sistema vindo de 1976 assegurou a liberdade e o pluralismo nas
escolas como nunca existira em Portugal. Salvo num ou noutro episódio, mais
ou menos localizado, assegurou também a paz académica. E coincidiu com o
crescimento exponencial das instituições, dos cursos, do número de alunos, do
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(*) Artigo publicado no jornal Público de 28 de Maio de 2007.
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número de mestrados e doutoramentos e de diferentes formas de abertura à
sociedade civil e à internacionalização.

Por outro lado, os professores universitários, e não só os professores, reve-
laram, ao longo de todos estes anos, capacidade assinalável de dedicação e ges-
tão, sem prejuízo das suas tarefas de ensino e pesquisa. Assim como, ao con-
trário do que se tem passado noutras áreas da Administração pública portuguesa,
nunca se registaram casos de derrapagem financeira (apesar dos constrangi-
mentos orçamentais) ou de corrupção.

Questões bem diferentes e que não podem ser escamoteadas, nem confun-
didas com a do sistema de governo são a do estatuto da carreira docente — do
qual se torna necessário extrair quaisquer factores de endogamia — e o da ava-
liação. Porém, quanto ao primeiro, não se conhece ao fim de mais de dois
anos de exercício de funções pelo actual Ministro nenhum texto credível e aca-
bado; e quanto a avaliação — em que, evidentemente, devem prevalecer os ele-
mentos externos — subsistem muitas indefinições.

3. Entretanto, nos últimos tempos, têm aparecido abundantes críticas ao
actual modelo — umas moderadas, outras radicais, aquelas pretendendo corrigir
disfunções, estas visando substitui-lo por um modelo completamente diverso
(com ressaibos economicistas e financistas, de carácter neoliberal).

Eu próprio tenho sido uma das vozes das críticas moderadas, quer em inter-
venções orais, quer em textos escritos (como o artigo saído no Público em 2
de Outubro de 1992 e intitulado As Universidades — entre o descalabro e a espe-
rança).

Reconhecendo haver aspectos incorrectos e até demagógicos — como a
complexidade de alguns órgãos, o peso excessivo dos estudantes e a presença,
neles, pouco compatível com o art. 77.º da Constituição, de funcionários —
tenho, mais de uma vez, preconizado alterações, como estas: 1) redução do
número dos membros dos órgãos colegiais, até para se facilitar o quorum; 2) extin-
ção da Assembleia da Universidade; 3) atribuição aos docentes de mais de
metade dos lugares no Senado, nas Assembleias de Representantes e nos Con-
selhos Directivos; 4) participação no Senado de representantes de estratos socio-
profissionais, de associações e instituições científicas e de autarquias locais;
5) reforço dos poderes da tutela, com vista a racionalização da rede em face das
necessidades e dos recursos nacionais.

4. O projecto de regime jurídico das instituições de ensino superior agora
apresentado pelo Ministério poderia ser uma boa oportunidade para se encontrarem
soluções tiradas da experiência concreta das nossas Universidades e assentes na
harmonização dos princípios da eficiência e do mérito com os princípios da
autonomia e da participação. Infelizmente, está muito longe de satisfazer.
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Não afirmo que não contenha pontos positivos, como:
— A consagração de consórcios de instituições de ensino superior público

(art. 18.º);
— A possibilidade de as unidades orgânicas de uma instituição de ensino

superior se associarem com unidades orgânicas de outras instituições
de ensino superior para coordenação de actividades (art. 17.º, n.º 3);

— A dependência de autorização ministerial do funcionamento de cursos
conducentes a graus académicos [art. 26.º, n.º 2, alínea d)];

— A necessidade de, nos órgãos do governo, haver uma maioria de pro-
fessores e investigadores (art. 79.º, n.º 5), incluindo-se ou não, entre os
primeiros, também assistentes;

— Os deveres de informação do Ministro (art. 110.º);
— O princípio generalizado de inspecção (art. 135.º);
— A previsão de situações de crise (art. 137.º).
Todavia, dominam os pontos negativos. Sem considerar outras matérias,

são eles, no respeitante ao sistema de governo.
— A substituição não apenas da Assembleia como do Senado da Universidade

por um Conselho Geral, com entre 10 a 25 membros! (art. 79.º, n.º 1);
— Admitir-se a selecção (sic) do Reitor entre professores ou investigado-

res de fora da Universidade [arts. 80.º, n.º 1, alínea c), e 81.º, n.os 1 e 2];
— Reservar-se ao Reitor o essencial das iniciativas de deliberação do Con-

selho Geral (art. 80.º, n.º 3);
— A criação de uma diarquia de Reitor e presidente do Conselho Geral

(art. 81.º);
— O estabelecimento para as unidades orgânicas um sistema de órgãos

similar ao das instituições a que pertencem (art. 95.º), com defeitos,
portanto, identicos;

— A atribuição ao Director de unidade orgânica do poder de distribuir o ser-
viço docente, embora ouvidos o Conselho Científico e o Pedagógico
[art. 96.º, alínea d)];

— A não integração no Conselho Científico de todos os doutores, mas só de
representantes eleitos [art. 96.º, n.º 1, alínea a), e n.º 5], esquecendo o des-
dobramento em plenário e comissão coordenadora que hoje já se verifica:

— A redução do Conselho Científico quase só a funções de natureza con-
sultiva (art. 99.º).

5. Estas inovações, se aprovadas, implicam:
— Que, em geral, se diminua o papel dos órgãos colegiais — esquecendo

o valor da colegialidade, porque ela co-responsabiliza e dificulta a ten-
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dência para mandarinatos universitários e porque é sempre melhor inte-
grar do que afastar ou marginalizar;

— Que, a nível do órgão colegial central de governo da Universidade, não
esteja assegurada a representação das unidades orgânicas — o que
aponta, para uma centralização contrária à pluralidade das unidades
orgânicas dentro da universalidade do saber;

— Que, a nível da Universidade e da unidade orgânica, o poder se concentre
no Reitor e no Director, respectivamente;

— Que, a nível da unidade orgânica, fique degradada a posição dos pro-
fessores e investigadores com grau de doutor na sua vida institucional.

6. Não menos reservas — independentemente do erro do nome fundação
pública de direito privado (art. 9.º, n.º 1) — levanta o capítulo sobre as insti-
tuições públicas de natureza fundacional (art. 119.º e segs.).

Sem pôr em causa a possibilidade da extensão às Universidades da ten-
dência, presente noutros sectores da Administração Pública, de utilização de
fórmulas e de regras de Direito privado, este capítulo subverte a ideia da Uni-
versidade como comunidade de pessoas, para fazer prevalecer a ideia de patri-
mónio. E pode abrir a porta à desresponsabilização do Estado e à privatização
das instituições. Não há condições nem políticas, nem económicas, nem cultu-
rais para transplantar para aqui certas formas organizativas anglo-saxónicas.

Aliás, na mesma linha de sacrifício da ideia de comunidade académica está
a figura do Provedor do Estudante (art. 24.º), que tem subjacente a assimilação
dos alunos a meros clientes de um serviço e desconsidera as suas associações e
os Conselhos pedagógicos.

7. Acresce a tudo isto a continuada incerteza acerca do regime de finan-
ciamento — remetido para outra lei — e do qual depende largamente todo o sis-
tema de governo e gestão.

8. Em suma, estamos diante de um projecto que, se afasta algumas defi-
ciências do modelo actual, traz consigo outras e bem mais graves. Estamos
diante de um projecto que vulnera a garantia constitucional da autonomia e o sen-
tido de Universidade. Estamos diante de um projecto que, atingindo a participa-
ção democrática no ensino (art. 77.º da Constituição), atinge, por aí, o princípio
da autonomia (art. 76.º, n.º 2) — porque, num Estado de Direito Democrático
(art. 2.º) autonomia ou é autonomia democrática ou não é.

P.S. — Depois de escrito este texto, vi referido na imprensa um projecto de
lei de deputados do Partido Social Democrata, que ainda consegue ser pior que
o projecto ministerial!
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II — A INCONSTITUCIONALIDADE DE UM SISTEMA DE
GOVERNO DAS UNIVERSIDADES — RESPOSTA A VITAL
MOREIRA (*)

Em artigo publicado, em 12 de Junho, neste jornal, Vital Moreira veio
defender o projecto do Ministro Mariano Gago sobre instituições do ensino
superior — não só quanto à sua bondade mas também quanto à constituciona-
lidade da parte respeitante ao sistema de governo. Veio defender, mas muito
longe de ter conseguido convencer.

Em primeiro lugar, o projecto estabeleceria uma “clara distinção de pode-
res e responsabilidades”. Não se vê como, quando nele o essencial dos pode-
res cabe ao Reitor ou ao Director de Faculdade. Mais do que um “reforço do
papel” de um e do outro o que se regista é uma concentração de competências
apagadora da colegialidade inerente à vida universitária.

Em segundo lugar, se se afigura razoável reduzir para moldes mais opera-
tivos a dimensão dos órgãos colegiais, já não se afigura, de modo algum, acei-
tável não assegurar a representação de todas as unidades orgânicas no órgão
colegial central e a de todos os docentes e investigadores doutorados nos con-
selhos científicos, sem prejuízo de estes se desdobrarem em comissões e secções.

Em terceiro lugar, se se justifica, por todos os motivos — tanto de abertura
à sociedade como de combate à endogamia — a presença de pessoas de elevado
nível cívico e cultural vindas de fora das instituições e de representantes de
associações científicas, económicas e de municípios nos órgãos de decisão ou con-
certação estratégica da Universidade e das unidades orgânicas, já não faz sentido
que eles tenham que ser, no mínimo em 30% (!), com o consequente desequi-
líbrio interno nesses órgãos. Particularmente, em detrimento dos representantes
dos alunos (dos alunos agora dos três graus decorrentes de Bolonha).

Em quarto lugar, não menos aceitável é que o Reitor “em vez de ser eleito
por um colégio representativo mais ou menos alargado, como hoje sucede, passe
a ser designado de acordo com processos do tipo concursal abertos a candida-
tos exteriores à instituição”. Talvez esta forma de escolha seja óptima para
empresas e institutos públicas: por que não experimentá-la aí? É péssima para
Universidades, porque só pessoas que conheçam e vivenciem cada instituição em
concreto podem assumir tais funções. O governo universitário não se reconduz
a uma qualquer gestão tecnocrática.

Vital Moreira pretende sublinhar que a ideia de uma comunidade académica
de autogoverno não constitui imperativo constitucional. Mas não. E por duas
razões: 1.º) porque toda a escola — da mais elementar a de nível mais ele-
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vado — é sempre comunidade por ser local e momento de encontro de alunos
e professores, no exercício da dupla liberdade de aprender e ensinar; 2.º) porque
a Constituição expressamente garante a participação de professores e alunos na
gestão democrática das escolas.

Com isto não quero retornar nem à Idade Média, nem sustentar que o actual
modelo de autonomia (vindo de 1976 e 1988) seja o único compatível com a
Constituição. Eu próprio tenho apresentado propostas alternativas. O que quero
acentuar é que o modelo do projecto ministerial subverte o princípio da autonomia
e atinge o cerne dos direitos fundamentais conexos.

Nem se invoque, como faz Vital Moreira, que a autonomia e a participação
se fazem “nos termos da lei” (arts. 76.º, n.º 2, e 77.º, n.º 1). Numa Constitui-
ção normativa como a nossa, nunca a reserva de lei pode ser outra coisa senão
uma reserva de regulamentação; e não é a Constituição que tem de ser interpretada
em conformidade com a lei, mas a lei que tem de ser interpretada em confor-
midade com a Constituição.

Repito: num Estado de Direito Democrático a autonomia da Universidade
ou é uma autonomia democrática, plural e participada, ou não é.

III — PETIÇÃO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Jorge Manuel Moura Loureiro de Miranda, titular do bilhete de identi-
dade n.º 1917410, de 8 de Janeiro de 2007, residente na Rua Tenente-Coronel
Ribeiros dos Reis, 14-11.º esq., em Lisboa (C. P. 1500-588), professor cate-
drático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vem, no exercício
do direito conferido pelo artigo 52.º da Constituição, apresentar à Assembleia
da República uma petição respeitante ao regime jurídico das instituições de
ensino superior.

Com esta petição e na perspectiva da iminente discussão e eventual apro-
vação da proposta de lei do Governo sobre a matéria, pretende, essencialmente,
apresentar uma alternativa acerca do sistema de governo das Universidades
públicas.

Governo das Universidades — uma alternativa

1. A proposta de lei sobre o regime jurídico das instituições do ensino
superior prestes a ser votada, com uma pressa incompreensível, não satisfaz por
muitos motivos:

1) Por ser excessivamente regulamentadora e pouco aberta à diversi-
dade das instituições.
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2) Por, ao mesmo tempo, não vir acompanhada de propostas sobre duas
matérias fundamentais conexas — o estatuto da carreira docente e o regime
de financiamento;

3) Por concentrar demasiado poder no Ministro do Ensino Superior (de
que é paradigmático o art. 54.º, n.º 2, em que nenhum critério se estabelece
para o exercício das competências aí previstas);

4) Por, nas Universidades públicas, concentrar o poder no Reitor
— não eleito — e, nas unidades orgânicas, no Director;

5) Por instituir um Conselho Geral, de âmbito restrito (nunca mais de
25 membros!) e com 30%, pelo menos (!), de elementos estranhos à Uni-
versidade, e sem distinguir funções académicas e estratégicas;

6) Por subalternizar os Conselhos Científicos perante os Directores
das unidades orgânicas;

7) Por desvalorizar a participação dos estudantes e ignorar a dos fun-
cionários;

8) Por, degradando a participação dos docentes, investigadores e alu-
nos, ofender o princípio constitucional de autonomia democrática (arts. 76.º,
n.º 2, e 77.º, n.º 1, da Constituição);

9) Por um modelo de fundação pública de direito privado pouco mais
ser que uma ficção (pois os fundos vêm do Estado, e não da sociedade
civil como nos países anglo-saxónicos);

10) Por o conselho de curadores de cada fundação ser nomeado pelo
Governo, abrindo-se, assim, a porta ao clientelismo partidário (quando as Uni-
versidades até agora foram das poucas entidades públicas que a ele ficaram
inumes);

11) Por admitir a saída das Universidades das unidades orgânicas que
vão adoptar esse modelo, diminuindo, portanto, o potencial de competiti-
vidade que as Universidades devem ter;

12) Por, na fase de implantação do novo regime, os órgãos universi-
tários existentes serem marginalizados na reformulação estatutária das ins-
tituições, com inerentes riscos de desautorização e instabilidade.
Mutatis mutandis isto vale também para os Institutos Politécnicos.
2. Não basta, porém, criticar. É necessário apresentar alternativas e eu sem-

pre as tenho apresentado (recordo o meu livro Escritos vários sobre a Univer-
sidade de 1995 e numerosos artigos e intervenções orais, a última das quais há
poucos meses no Conselho Nacional de Educação).

E a alternativa que agora formulo assenta nos seguintes princípios:
— Princípio da autonomia democrática — de autonomia sem endogamia
— Princípio da responsabilização — contrapartida da autonomia
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— Princípio da abertura à sociedade civil — mas sem dependência do
poder económico

— Princípio do equilíbrio entre órgãos — designadamente entre os órgãos
de gestão e de fiscalização e entre órgãos puramente académicos e os res-
tantes órgãos

— Princípio da prossecução do interesse público — na base de uma cor-
recta articulação das competências do Governo e outros órgãos de âmbito
nacional, por um lado, e da autonomia universitária, por outro lado.

3. Destes princípios decorrem:
A nível da Universidade:
— Reitor eleito por órgão colegial ou por colégio eleitoral ad hoc, um ou

outro representativo de todas as unidades orgânicas e dos diversos cor-
pos académicos;

— Órgão colegial, com maioria de docentes e investigadores e com funções
semelhantes às do actual Senado;

— Conselho de Supervisão, composto por pessoas de fora da Universi-
dade, designadas em parte por associações científicas, empresariais, de
antigos alunos e de municípios, em parte, designadas por aquele órgão
colegial e, em parte, cooptadas;

— Atribuição a este Conselho de funções de participação na definição dos
planos estratégicos de desenvolvimento da Universidade, de aprovação
do orçamento e de apreciação dos actos de todos os órgãos da Univer-
sidade e das unidades orgânicas.

A nível de unidade orgânica:
— Director ou Conselho Directivo eleito por órgão colegial ou por colégio

eleitoral ad hoc representativo, com maioria de docentes e investigadores;
— Conselho Científico e Conselho Pedagógico, com composição e fun-

ções semelhantes às actuais.

Naturalmente, os estatutos de cada instituição e de cada unidade orgânica
deverão poder ter suficiente flexibilidade para estabelecer as variações e con-
cretizações que tenham por ajustadas à sua instituição.

A nível nacional:
— Criação de uma autoridade reguladora do ensino superior (na linha suge-

rida por Júlio Pedrosa e João Filipe Queiró no livro Governar a Univer-
sidade Portuguesa, Lisboa, 2005), autoridade administrativa independente
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com membros eleitos por maioria de dois terços pela Assembleia da
República e outros por eles cooptados e com funções relativas a todas as
instituições, públicas e não públicas, incluindo no domínio da avaliação;

— Criação de Comissões Científicas Interuniversitárias (retomando um
diploma de Sottomayor Cardia, do 1.º Governo Constitucional), com
funções de intervenção nos concursos académicos (que devem passar a
ser de âmbito nacional, e não no interior de cada instituição);

— Criação de um Conselho Nacional do Ensino Superior e das Ciências,
e não simplesmente (dada a interligação do ensino e investigação cien-
tífica), de um Conselho Coordenador do Ensino Superior e das Ciências).

4. Ninguém contesta a necessidade e de uma reforma do ensino superior
português para:

— Adaptá-lo aos novos desafios do espaço europeu, da ligação com os
países de língua portuguesa e da competitividade global;

— Corrigir as deficiências internas (corporativas e outras) das instituições
que subsistem, em larga medida, aliás, por erros e omissões do poder
político;

— Actualizar a legislação.
Tudo está em saber se se vai fazer uma reforma imposta a passo estugado

e que, apesar de alguns pontos positivos, envolve graves riscos. Ou se se vai
procurar uma reforma discutida sobre textos concretos distribuídos com a devida
antecedência (e não simplesmente, em abstracto), com amplo consenso parlamentar
e nacional.

Tudo está em saber se se pretende apenas, conjunturalmente, atender a pro-
blemas e casos particulares ou imediatos. Ou se se pretende realizar uma reforma
de vocação duradoura, voltada para todas as implicações, a montante e a jusante,
do regime jurídico das instituições, uma reforma integrada e integradora.

Tudo está em saber se se vai optar por modelos importados e de tendência
tecnocrática e economicista. Ou se se vai realizar uma reforma coerente com os
princípios do Estado de Direito democrático e da democracia económica, social
e cultural.

IV — PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO
Artigo 11.º

Autonomia das instituições de ensino superior
N.º 2 — Eliminar, porque é mera remissão para preceito constitucional que

já, por si, se aplica directamente.
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Artigo 13.º
Unidades orgânicas,

N.º 2 — Emenda — As escolas e as unidades de investigação dispõem, em
vez de podem dispor de órgãos de autogoverno.

Artigo 25.º
Provedor do estudante

Eliminar, por envolver desconsideração das associações académicas e da
participação dos estudantes nos órgãos das instituições e por traduzir uma ideia
do aluno-cliente incompatível com a função da Universidade.

Artigo 27.º
Competências do Governo

N.º 2 — Alínea d) — Eliminar a homologação do Reitor ou do Presidente
pelo Ministro da tutela por afectar a autonomia universitária.

Artigo 32.º
Estabelecimentos de ensino superior privado

Novo n.º 1 — Os estabelecimentos de ensino superior privados podem ser
criados por cooperativas de docentes e investigadores e por entidades de carác-
ter cultural, científico ou social, de natureza associativa ou fundacional, que
incluam o ensino superior entre os seus fins.

N.º 2 — Eliminar, por admitir entidades com fins lucrativos. As Univer-
sidades não devem ser mercantilizadas, como a experiência portuguesa tem
demonstrado.

Artigo 33.º
Reconhecimento de interesse público

N.º 3 — Eliminar pela mesma razão.

Artigo 54.º
Medidas de racionalização do ensino superior público

Novo n.º 3 — As medidas previstas no número anterior são tomadas pelo
Governo, precedendo parecer vinculativo da Entidade Reguladora do Ensino
Superior.

Trata-se de limitar o poder do Governo nesta matéria.
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Artigo 57.º
Fusão, integração ou transferência

1. … precedendo parecer vinculativo da Entidade Reguladora do Ensino
Superior.

Artigo 59.º
Criação, transformação, cisão, fusão e extinção

1. ....................................................................................................................

b) Do Senado ou do Conselho Geral.

Este poder deve ser assumido colegialmente.

2. … carece de aprovação do Ministro da tutela, precedendo parecer vin-
culativo da Entidade Reguladora do Ensino Superior.

Artigo 77.º
Órgãos de governo das Universidades e dos Institutos Universitários
1.
a) Senado
b) Reitor
c) Conselho de Supervisão
d) Conselho de Gestão
2. Eliminar, por o Senado (nome tradicional entre nós) dever ter os pode-

res do Conselho Geral.
O n.º 3 passa a n.º 2.

Secção II
Senado e Conselho Geral

Artigo 81.º
Composição

1. A composição do Senado nas instituições universitárias e do Conselho
Geral nos institutos politécnicos obedece aos seguintes princípios:

a) Representação de todas as unidades orgânicas;
b) Representação de docentes e investigadores e dos alunos de todos os

ciclos de estudos;
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c) Maioria dos docentes e investigadores;
d) Eleição dos docentes e investigadores e dos alunos por unidade orgânica;
e) Possibilidade de representação de funcionários não docentes;
f) Eleição por representação proporcional.

2. O Reitor ou o Presidente preside às reuniões, sem direito de voto.

Substitui-se, na íntegra, o artigo 81.º da proposta de lei, em nome do impe-
rativo constitucional de autogoverno. Evita-se também a diarquia Reitor ou
Presidente e Presidente do Senado ou do Conselho Geral.

Neste preceito, como noutros, pretende-se, ao contrário do que consta da pro-
posta de lei, admitir larga margem de diversificação através dos estatutos.

Artigo 81.º-A
Organização e funcionamento

Preceito novo
1. O Senado ou o Conselho Geral organiza-se e funciona em plenário e por

secções ou comissões, nos termos dos estatutos da instituição.
2. Na secção ou comissão científica apenas participam docentes e inves-

tigadores doutorados.

Artigo 82.º
Competência

1. ....................................................................................................................

a) Eliminar.

Aditadas novas alíneas, correspondente as alíneas b), c), d) e q) do artigo 52.º,
n.º 1, da proposta de lei.

Estas competências devem ser exercidas colegialmente.
As alíneas b), 2.ª parte, c), 2.ª parte, e) e t) são suprimidas — as compe-

tências aí previstas são eliminadas e passam para o Conselho de supervisão.

Artigo 83.º
Competência do Presidente do Conselho Geral

Eliminar, por não se autonomizar a figura do presidente.
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Artigo 84.º
Reuniões

Eliminar — é matéria de estatutos.

Artigo 85.º
Funções do Reitor e do Presidente

N.º 2 — Eliminar, tendo em conta as competências do Senado e do Con-
selho Geral.

Artigo 86.º
Eleições

O Reitor ou o Presidente é eleito pelo Senado ou pelo Conselho Geral ou
por colégio eleitoral ad hoc, com composição análoga à daquele órgão.

Substitui-se todo o artigo 86.º, em virtude do princípio constitucional da auto-
nomia democrática.

Artigo 87.º
Duração dos mandatos

Eliminar — é matéria de estatutos.

Artigo 88.º
Vice-reitor e Vice-presidentes

Eliminar, por idêntica razão.

Artigo 89.º
Destituição

Eliminar, por a possibilidade de destituição criar instabilidade na vida das
instituições e mal condizer com a democracia representativa.

Artigo 91.º
Substituição do Reitor e do Presidente

Eliminar — é matéria de estatutos.
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Artigo 91.º-A
Princípio da renovação

Ninguém pode exercer as funções de Reitor ou de Presidente por mais de
oito anos consecutivos, nem ser reeleito para o quadriénio imediatamente seguinte.

É um princípio geral do Direito público aflorado no artigo 118.º da Cons-
tituição.

Artigo 92.º
Competência do Reitor e do Presidente

Eliminar as alíneas b), c) e d) — por passarem a ser matérias da competência
do Senado ou Conselho Geral.

Retirado da alínea l) o poder de homologação dos titulares dos órgãos das
unidades orgânicas — por afectarem o seu autogoverno.

Secção III-A
Conselho de Supervisão

É secção nova. Uma coisa é a gestão académica — que deve caber ao
Senado ou Conselho Geral e ao Reitor ou Presidente; outra coisa a supervi-
são — que deve caber, em virtude de um princípio de separação de poderes a
outro órgão, este com elementos exteriores à instituição e através do qual se
efectiva a sua responsabilidade perante a sociedade.

Artigo 93.º-A
Composição

1. Compõem o Conselho de Supervisão:
a) Personalidade designadas por associações e instituições culturais e cien-

tíficas e por associações profissionais, empresariais. de antigos alunos e
de municípios:

b) Personalidades designadas pelo Senado ou pelo Conselho Geral não
pertencentes ou que não se encontrem ao serviço da instituição;

c) Personalidades cooptadas pelos membros indicados nas alíneas a) e b).
2. Nenhuma das três categorias pode ter menos de 25%, nem mais de 35%

da totalidade dos membros.
É uma composição tripartida, em que prevalece a ideia de abertura à

sociedade.
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Artigo 93.º-B
Competência

1. Compete ao Conselho de Supervisão:
a) Acompanhar a actividade da instituição e apreciar os actos dos seus

órgãos e dos órgãos das suas unidades orgânicas;
b) Pronunciar-se sobre os planos estratégicos de médio prazo;
c) Pronunciar-se sobre as linhas gerais de orientação da instituição nos

planos financeiro e patrimonial;
d) Apreciar o relatório anual de actividades da instituição;
e) Aprovar as contas anuais consolidadas, conjuntamente com o parecer fis-

cal único;
f) Propor ou autorizar, conforme o disposto na lei, a aquisição ou aliena-

ção de património imobiliário da instituição, bem como as operações de
crédito.

Artigo 93.º-C
Competência

Compete ao Conselho Geral:

a) Eleger o Director ou o Conselho Directivo;
b) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos da vida da unidade orgânica.

Preceito novo.

Artigo 93.º-D
Conselho Directivo

No caso de existir Conselho Directivo, nele têm a maioria os docentes e
investigadores

Preceito novo.

Artigo 96.º
Estatutos das unidades orgânicas

N.º 3 — A homologação passa para o Senado ou Conselho geral, a luz do
princípio da colegialidade.
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Artigo 97.º
Órgãos

1. São órgãos de cada unidade orgânica:

a) O Conselho Geral;
b) O Director ou Conselho Directivo;
c) O Conselho Científico ou Técnico-Científico;
d) O Conselho Pedagógico.

2. Quando exista Conselho Directivo, a maioria dos seus membros é cons-
tituído por docentes e investigadores.

Substitui o artigo 97.º da proposta de lei.

Artigo 97.º-A
Conselho geral da unidade orgânica

A composição do conselho geral obedece aos seguintes princípios:

a) Representação de professores, de investigadores e, quando existam, de
assistentes.

b) Representantes dos alunos;
c) Maioria de docentes e investigadores;
d) Possibilidade de a representação de funcionários não docentes;
e) Eleição por representação proporcional.

Artigo 100.º
Competência do Director ou Conselho Directivo

1. Compete ao Director ou ao Conselho Directivo das unidades orgânicas:

Mantêm-se as alíneas c), d), i) e g).
E acrescenta-se uma nova alínea: Aprovar o regulamento de avalia-

ção do aproveitamento dos alunos.

2. Ao Director ao presidente do Conselho Directivo, quando este exista,
competem ainda as matérias das alíneas a), b), c) e h).

Substitui o artigo 100.º da proposta de lei.
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Artigo 102.º
Composição do Conselho Científico ou Técnico-Científico

1. O Conselho Científico ou Técnico-Científico é composto por todos os
professores e investigadores doutorados.

2. Os estatutos podem prever a participação, sem voto, de representantes
de outros docentes e investigadores não doutorados.

3. O conselho pode convidar a participar nos seus trabalhos, sem voto,
professores e investigadores de outras instituições e personalidades de reconhe-
cida competência no âmbito das actividades da unidade orgânica, portuguesas ou
estrangeiras.

É totalmente substituído o artigo 102.º proposto. Naturalmente, conforme
resulta do novo artigo 102.º-A, cada Conselho organizar-se-á de maneira mais
eficaz. Mas todos os doutorados devem, em princípio, ter nele assento.

Artigo 102.º-A
Organização e funcionamento

O Conselho Científico ou Técnico-Científico funciona em plenário e em
secção ou comissão.

Preceito novo.
Artigo 103.º

Competência do Conselho Científico ou Técnico-Científico

Na alínea d) — eliminar a sujeição a homologação da distribuição do ser-
viço docente pelo Director ou Presidente. Esta é matéria, por excelência, de um
Conselho Científico. E acrescentar outra alínea j): emitir parecer vinculativo sobre
o regime de avaliação de aproveitamento dos alunos.

Artigo 109.º
Competência do Conselho Pedagógico

e) Passa a ser: Emitir parecer sobre o regulamento de avaliação do apro-
veitamento dos alunos.

O regulamento de avaliação deve ser aprovado pela direcção da unidade orgâ-
nica, embora com participação do Conselho Científico ou Técnico-Científico e
do Conselho Pedagógico.
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Artigo 129.º
Criação da fundação

No n.º 1 dizer: — aprovada pelo Senado ou Conselho geral e pelo Conse-
lho de supervisão…

No n.º 2: — Eliminar a alínea a) — Para evitar desmembramento das ins-
tituições. Portugal precisa de grandes Universidades com solidariedade entre
todas as unidades orgânicas e competitivas a nível internacional. E, tendo em conta
a diversidade científica, correr-se-ia o risco de abrir caminho a duas ou três cate-
gorias de escolas, na base das suas receitas (Engenharias e talvez Gestão, na 1.ª
categoria, Letras e Humanidades, na 3.ª categoria, e as restantes na 2.ª categoria).

Eliminar o n.º 4 — A regra deve ser a mesma do n.º 1.
Artigo 131.º

Conselho de curadores
1.A. Nas instituições transformadas em fundações não há Conselhos de

supervisão.
2. Os curadores são eleitos por maioria de dois terços dos membros do

Senado ou Conselho geral.
3.A. A designação carece de homologação pelos Ministros da tutela.
Novo n.º 4. Os curadores têm um mandato de cinco anos, renovável uma

única vez.
Novo n.º 5. Os curadores são independentes no exercício das suas funções.
Logicamente, havendo este Conselho, perde sentido o Conselho de Super-

visão. Pretende-se evitar a governamentalização das fundações. A epígrafe é
nova.

Artigo 133.º
Órgãos dos estabelecimentos

2. Compete ao Conselho de Curadores:
Nova alínea b): Exercer as funções do Conselho de Supervisão — substi-

tui a alínea b) proposta.
Título V

Avaliação e acreditação

Título V-A
Fiscalização, tulela e responsabilidades

Justifica-se separar as matérias em dois títulos distintos.
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Título V-B
Regulação

Título novo.

Artigo 169.º-A
Entidade reguladora do ensino superior

É criada uma Entidade Reguladora do Ensino Superior como autoridade
administrativa independente.

Artigo 169.º-B
Composição

1. A Entidade Reguladora do Ensino Superior é composta por cinco mem-
bros, eleitos sob proposta do Governo, pela Assembleia da República, por maio-
ria de dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria abso-
luta dos Deputados em efectividade de funções.

2. Os membros da Entidade são eleitos por seis anos, sem possibilidades
de recondução para novo mandato irnediato.

Artigo 169.º-C
Competência

Compete à Entidade Reguladora do Ensino Superior:

a) Apreciar a situação da rede de instituições de ensino superior, com vista
a acautelar a sua racionalização:

b) Promover e coordenar mecanismos de garantia da qualidade;
c) Contribuir para a coexistência de uma lógica de colaboração em rede com

uma lógica de concorrenêia leal entre as instituições;
d) Emitir parecer vinculativo sobre as medidas previstas nos artigos 54.º,

n.º 2, 153.º 154.º e 155.º

A ideia desta Entidade é inspirada no livro de Júlio Pedrosa e de José
Filipe Queiró, Governar a Universidade Portuguesa (Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 2005, pág. 22 e segs.). Justifica-se inteiramente estender ao ensino
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superior, universitário e politécnico, público e não-público o princípio já bastante
generalizado da regulação por entidades independentes.

Título V-C
Comissões Científicas Universitárias

Título novo.
Artigo 169.º-D

Comissões

1. Para grande área científica e académica é constituída uma Comissão
Científica Interuniversitária.

2. As áreas são estabelecidas pelo Ministro da tutela, ouvido o Conselho
Nacional do Ensino Superior e das Ciências.

Artigo 169.º-E
Composição

1. Cada Comissão Científica Interuniversitária é composta por professores
e investigadores em exercício efectivo ou jubilados da mesma área, designados
pelo Ministro da tutela, ouvidos os Conselhos Científicos ou Técnico-Cientí-
ficos das correspondentes unidades de ensino ou de investigação.

2. Podem ser designados professores e investigadores estrangeiros.

Artigo 169.º-F
Competência

Compete a cada Comissão Científica Interuniversitária:

a) Promover a colaboração das diferentes instituições na respectiva área;
b) Promover a utilização adequada dos recursos de ensino e investigação

pelo conjunto das instituições;
c) Promover os concursos nacionais para todas as categorias de profes-

sores e investigadores e designar os respectivos júris.

Trata-se de retomar uma figura criada pelo 1.º Governo Constitucio-
nal, através do Decreto-Lei n.º 709-B/76, de 21 de Outubro. A grande novi-
dade é a instituição de concursos nacionais, destinada a evitar formas de endo-
gamia.
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Título VI
Conselho Nacional de Ensino Superior e das Ciências

Artigo 170.º
Missão

A acrescentar — E da política da ciência. Não pode separar-se o ensino da
investigação científica.

Artigo 172.º
Novos estatutos

Novo n.º 2: No caso das instituições de ensino superior público, os novos
estatutos são aprovados por assembleia eleita, com composição análoga à do
Senado ou do Conselho geral prevista na presente lei.

Eliminar os n.os 2 a 6.
Trata-se de assegurar uma transição equilibrada de um regime para outro

regime e de preservar o princípio democrático.

Artigo 174.º
Mandatos dos tilulares dos órgãos

Epígrafe nova
Novo n.º 1: Os Reitores e os Presidentes dos Institutos Politécnicos ao

tempo da publicação da presente lei completam os mandatos que hajam ini-
ciado ao abrigo da Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro.

Novo n.º 2: Os titulares dos demais órgãos da instituições e das suas uni-
dades orgânicas são eleitos ou designados, conforme os casos, nos seis meses
seguintes à publicação dos novos estatutos.

Pretende-se ainda assegurar a transição equilibrada e não afectar os mandatos
de titulares eleitos.

Os n.os 3 e 4 são eliminados por envolverem instabilidade na vida das ins-
tituições.

O n.º 4 é eliminado por o princípio da renovação já constar do artigo 91.º-A
que se sugere e por poder dar-se sentido retroactivo à sua segunda parte, o que
colidiria com a Constituição. De resto, nada de parecido se encontra, a respeito
dos presidentes de câmara municipal e de junta de freguesia, na Lei n.º 47/2005,
de 29 de Agosto.
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A REFORMA DO REGIME
DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO

ROGÉRIO M. FERNANDES FERREIRA (*)
OLÍVIO MOTA AMADOR (**)

A reforma do regime jurídico do património imobiliário público, norteada
por objectivos de simplificação, garantia de rigor financeiro e busca de maior efi-
ciência na sua administração, entrou em vigor no mês de Setembro de 2007 e
foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto. Apesar de publi-
cado em plena época estival, não deve ser menorizado o significado do referido
diploma, porque o património imobiliário público condiciona, de forma muito rele-
vante, toda a actividade financeira do Estado e necessita, portanto, de instrumentos
que potenciem a sua gestão cada vez mais rigorosa e eficiente. Trata-se de um
texto extenso — 128 artigos, divididos por cinco capítulos —, pelo que salien-
taremos, de forma breve, apenas alguns aspectos do novo regime, que nos pare-
cem os mais relevantes.

A reforma revogou, expressamente, um vasto número de diplomas, alguns
anteriores à primeira Constituição da República — entre os quais, normativos
publicados em 1863, 1934, 1935, 1941, 1944, 1945, 1948, 1963 e 1970 — e reu-
niu, num único diploma, primeiro, as disposições gerais e comuns a aplicar na
gestão dos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das regiões autóno-
mas e das autarquias locais e, depois, o regime aplicável na gestão dos bens imó-
veis do domínio privado do Estado e dos institutos públicos. Criou, além disso,
um conjunto de novos deveres de coordenação e gestão patrimonial e de infor-
mação sobre os bens imóveis dos sectores público administrativo e empresa-
rial, designadamente para efeito de inventário.

A gestão do património imobiliário público implica a realização de actos e
procedimentos que têm, necessariamente, de se subordinar aos princípios fun-
damentais que regem a actividade administrativa, em geral. O legislador optou,
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porém, por desenvolver os princípios que assumem características mais especí-
ficas no âmbito do património imobiliário público, como o da boa administra-
ção, ou os da onerosidade, da equidade, ou da consignação, os da concorrência,
da transparência, da protecção, da colaboração, ou da responsabilidade, ou o do
controlo. Cabe salientar, muito em especial, a integração da regra da onerosi-
dade no núcleo fundamental destes princípios relativos à actividade administra-
tiva e financeira aplicáveis ao património imobiliário público e que se traduzirá
na possibilidade de o espaço ocupado nos bens imóveis passar a ser objecto de
contrapartida e de esta poder assumir a forma de uma compensação financeira,
a pagar pelo serviço ou organismo utilizador.

Nos termos do novo regime, são considerados imóveis do domínio público
os que assim sejam classificados pela Constituição ou por lei, individualmente
ou mediante a identificação por tipos. A titularidade é do Estado, das regiões
autónomas ou das autarquias locais e abrange os poderes de uso, administração,
tutela, defesa e disposição, nos termos da legislação aplicável, estando fora do
comércio jurídico e não podendo ser objecto de direitos privados, nem de trans-
missão por instrumentos de direito privado, não sendo susceptíveis de aquisição
por decurso do tempo (usucapião) e estando também sujeitos à regra da impe-
nhorabilidade. Podem, todavia, ser cedidos a título precário, para utilização por
outras entidades públicas e pode a sua titularidade ser transferida para outra
pessoa colectiva pública territorial, por lei, acto, ou contrato administrativo, a fim
de os imóveis serem afectos a fins integrados nas suas atribuições.

A reforma do regime do património imobiliário público previu ainda, expres-
samente, que o Estado e os institutos públicos possam, para instalação ou fun-
cionamento de serviços públicos, ou para a realização de outros fins de interesse
público, adquirir o direito de propriedade, ou outros direitos reais de gozo sobre
imóveis, a título oneroso ou gratuito, podendo tomar de arrendamento bens imó-
veis ou celebrar contratos de locação financeira.

A venda dos imóveis públicos passou a ser, preferencialmente, realizada
por negociação com publicação prévia de anúncio e pode ser sujeita a condição,
suspensiva ou resolutiva, incluindo reserva de uso dos imóveis, por parte do
Estado ou dos institutos públicos, a assegurar, designadamente, mediante arren-
damento, não obstante continuarem a existir as figuras da hasta pública e do ajuste
directo. Cumpre salientar, a este respeito, a criação das bases legais para a
avaliação dos bens imóveis públicos e de uma bolsa de peritos avaliadores, atra-
vés dos quais se visou a determinação do valor de mercado dos imóveis, com
base em critérios uniformes, averiguando da existência de interesses públicos sec-
toriais sobre o objecto das avaliações, em resultado dos quais existam, ou pos-
sam vir a existir, ónus ou encargos. E outra medida relevante, a esse propósito,
resulta da obrigação de o Governo apresentar, anualmente, à Assembleia da
República, um relatório sobre a aquisição, a oneração e a alienação do património
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imobiliário privado do Estado e dos institutos públicos, o que se traduzirá, cer-
tamente, num bom instrumento de controlo do património público.

Finalmente, é de salientar que, de forma inovadora, esta reforma estabele-
ceu um conjunto de procedimentos de coordenação na administração dos bens
imóveis, que passa por assegurar a compatibilização dos actos de administração
com as orientações de política económica e financeira, global e sectorialmente
definidas, adequando tais actos de administração à situação e às perspectivas
de evolução do mercado imobiliário, para utilização mais eficiente dos bens,
em atenção ao seu valor, a índices de ocupação e às características da utilização
dos mesmos pelos respectivos serviços ou organismos. A prossecução destes
objectivos assentará agora num programa de inventariação, realizada com base
num programa de gestão do património imobiliário, onde se estabelecem os pro-
cedimentos e as medidas de coordenação a efectivar na administração dos bens
imóveis integrantes dos domínios público e privado do Estado, tendo em aten-
ção tais orientações de política económica e financeira.
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NACIONALIDADE PORTUGUESA DEPOIS DE 2006 (1)
VITALINO CANAS

1. ANTECEDENTES

A lei da nacionalidade é uma lei constitucionalmente devida (2), sendo
materialmente constitucional (3). A matéria da nacionalidade tem uma dignidade
porventura maior do que algumas matérias contempladas no actual texto da
Constituição. Apesar da natureza estruturante do Estado que a lei da naciona-
lidade tem, a Constituição portuguesa, diferentemente de outras congéneres, é
muito lacónica, limitando-se à consagração, nos arts. 26.º, n.os 1 e 4, e 4.º, do
direito fundamental à cidadania portuguesa. A Constituição não diz o que são
nacionais ou cidadãos portugueses, deixando alguma margem de manobra ao
legislador ordinário. Mas há quem entenda que a liberdade de conformação
que caracteriza em geral o exercício da função legislativa sofre em matéria de
nacionalidade uma séria compressão (4), estando o legislador vinculado por cláu-
sulas não escritas. Um exemplo evidente: o legislador não poderia deixar de con-
siderar como cidadãos portugueses os indíviduos nascidos em território nacional
filhos de pai e de mãe portugueses (5).

Antes da Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, o regime da nacionalidade foi suces-
sivamente versado pela Lei n.º 2098, de 29 de Julho de 1959, e pelo Decreto-
-Lei n.º 308-A/75, de 24 de Junho.

A Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, é actualmente a lei da nacionalidade (6),
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(1) Conferência proferida na Faculdade de Direito de Lisboa, em 16 de Fevereiro de 2006,
no âmbito do “Seminário de Direito da Nacionalidade e da Cidadania”, organizado pelo Instituto
de Ciencias Jurídico-Políticas. No momento da revisão para publicação inseriu-se a referência à
Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril, e ao Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de Dezembro,
que não constavam da versão inicial do texto, por este ser anterior à publicação daquela Lei
Orgânica e do Decreto-Lei.

(2) Jorge Pereira da Silva, Direitos de cidadania e direito à cidadania, Lisboa, 2004, 96.
(3) Jorge Pereira da Silva, Direitos…, 96.
(4) Jorge Pereira da Silva, Direitos…, 96.
(5) Jorge Pereira da Silva, Direitos…, 96.
(6) Apesar de datar de 1981, sendo posterior à CRP e de ter sido alterada várias vezes, a
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tendo sido alterada pela Lei n.º 25/94, de 19 de Agosto, e pela Lei Orgânica
n.º 1/2004, de 15 de Janeiro. Entrementes, algumas das matérias da Lei n.º 37/81
referentes ao registo dos actos em matéria de nacionalidade foram objecto do
Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 194/2003,
de 23 de Agosto.

No plano internacional, assinala-se a Convenção Europeia sobre a Nacio-
nalidade, aberta à assinatura em Estrasburgo em 26 de Novembro de 1997, apro-
vada pela Assembleia da República em 2 de Dezembro de 1999, pela Resolu-
ção 19/2000.

O presente texto incide no essencial sobre as alterações à lei da nacionali-
dade pela Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de Abril. Sempre que se faz referência
a uma disposição, sem outra indicação, deve entender-se que se trata de uma dis-
posição introduzida por esta Lei Orgânica na lei da nacionalidade.

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA REFORMULAÇÃO DA LEI DA
NACIONALIDADE OU CIDADANIA

a) Razões demográficas

Conforme sucede na generalidade das sociedades europeias, Portugal tem
um problema demográfico sério, estando não apenas em risco a sustentabili-
dade da economia, do sistema de segurança social e de outros aspectos da vida
quotidiana, mas também a própria continuidade do Estado e da comunidade
portugueses a prazo. Nessa medida uma lei de nacionalidade excessivamente res-
tritiva não se coaduna com a necessidade vital de manter a regeneração demo-
gráfica do País.

b) Razões políticas

i. Lei excessivamente restritiva

A comparação com a evolução a que se tem assistido em países que nos são
geográfica, cultural e politicamente próximos mostra que o nosso regime da
nacionalidade, elaborado no rescaldo de um processo de descolonização e com
intenções cautelares, é hoje excessivamente restritivo.
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ii. Luta pela escala/dimensão

Algumas das dificuldades de afirmação no contexto internacional de glo-
balização que enfrentamos hoje em dia resultam da nossa reduzida dimensão. Não
sendo possível resolver esse problema, convém pelo menos não contribuir para
que ele se agrave alienando ou descartando o reconhecimento da ligação efec-
tiva a Portugal de muitos indivíduos, que a têm realmente, mas que se vêm
excluídos da pertença à comunidade nacional.

c) Razões sociais

i. Combate ao desenraizamento da segunda e terceira geração de imi-
grantes

Há situações de apatridia de facto, em que a nacionalidade que o cidadão
possui juridicamente não é sentida, nem exercida ou real e a ligação efectiva a
Portugal não se converte em nacionalidade juridicamente estabelecida. Isto pro-
voca instabilidade e gera fenómenos de exclusão, sobretudo entre os jovens já
nascidos em Portugal, que facilmente se convertem em focos de delinquência e
de insegurança.

Como se verá, o legislador de 2006 optou por resolver os problemas da ter-
ceira geração, aquela cuja ligação à comunidade nacional é presumivelmente
mais firme, em sede de atribuição de nacionalidade originária, enquanto os pro-
blemas da segunda geração são em geral resolvidos em sede de aquisição da
nacionalidade derivada por naturalização e, excepcionalmente, em sede de atri-
buição da nacionalidade originária.

d) Razões de justiça

O regime que está em vigor é injusto na medida em que nega a nacionali-
dade portuguesa a muitos indivíduos cuja única e efectiva ligação é com Portugal:
aqui nasceram, aqui sempre viveram, estudaram ou trabalharam, falam português,
participam na vida da comunidade, sentem os problemas, dificuldades, sucessos
e alegrias do país como qualquer nacional português. A opção legislativa que
perdurou até aqui contrasta aliás com a disponibilidade em continuar a atribuir
a nacionalidade a pessoas que não têm interesse em manter qualquer ligação
com a comunidade nacional, como sucede com muitos emigrantes de 2.ª e 3.ª
geração que mantém a nacionalidade quase por inércia, mas sem que isso sig-
nifique qualquer ligação significativa a Portugal.
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e) Razões jurídicas

i. Convenção Europeia sobre a nacionalidade

A Convenção contém disposições que não eram até aqui plenamente res-
peitadas pela lei interna portuguesa. Designadamente o art. 5.º, n.º 1, que proíbe
a discriminação em razão da origem nacional, era manifestamente contrariado
pelas várias disposições da lei que distinguiam entre estrangeiros oriundos de paí-
ses de língua oficial portuguesa e dos outros países. Outro exemplo, é a dis-
posição do art. 6.º, n.º 3, alíneas e) e f), sobre a aquisição da nacionalidade por
indivíduos que tenham nascido no território nacional e aí residam legal e habi-
tualmente.

ii. Desaparecimento de territórios sob administração portuguesa

Desde a transferência da administração de Macau para a República Popu-
lar da China em Dezembro de 1999 deixou de haver territórios sob administra-
ção portuguesa, pelo que a lei da nacionalidade teria de ser expurgada de refe-
rências a esses territórios.

iii. Necessidade de densificação do conceito de residência para efeitos
da lei da nacionalidade

Em 1994 a lei da nacionalidade passou a reportar-se e a remeter para o
conceito de “título válido de autorização de residência” (arts. 1.º, n.º 1, alínea c),
e 6.º, n.º 1, alínea b)), conceito esse importado da lei dos estrangeiros (7) e
nesta definido. Para além das dificuldades interpretativas que esse conceito
suscitava (por exemplo: a quais das várias autorizações de residência contempladas
na lei dos estrangeiros se reportava a lei da nacionalidade?), a natureza rapida-
mente evolutiva da lei dos estrangeiros criava instabilidade no próprio alcance
do conceito, instabilidade sempre indesejável quando se trata da atribuição de
nacionalidade, sobretudo originária. Por outro lado, fazer depender a atribuição
ou aquisição de nacionalidade da operatividade de conceitos densificados em
acto legislativo emitido quanto muito no âmbito da reserva relativa de compe-
tência da Assembleia da República, poderia suscitar a suspeita de se estar a
contornar a reserva absoluta de competência legislativa da AR em matéria de aqui-
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sição, perda e reaquisição da cidadania portuguesa (art. 164.º, alínea f), da CRP),
bem como a forma de lei orgânica que o tratamento legislativo de tal matéria deve
assumir. Era por isso necessário densificar.

iv. Necessidade de regular melhor os casos de atribuição ou aquisição
de nacionalidade por cidadãos da União Europeia

Os cidadãos oriundos dos Estados-membros da União Europeia podem resi-
dir em Portugal de forma legal sem serem titulares de, ou sem que lhes seja exi-
gido, qualquer título válido de autorização de residência. Ora, a redacção vigente
até 2006 da lei da nacionalidade quando possibilitava que filhos de estrangeiros
residentes há algum tempo em Portugal pudessem ser portugueses de origem
mediante declaração de vontade (art. 1.º, n.º 1, alínea c)). exigia que os proge-
nitores (rectius: um dos progenitores) tivessem título válido de autorização de resi-
dência. Por outro lado, os estrangeiros residentes em Portugal que quisessem
adquirir a nacionalidade portuguesa através da naturalização teriam também de
exibir título válido de autorização de residência (art. 6.º, n.º 1, alínea a)). Não
carecendo os cidadãos dos países da União Europeia desse título para aqui resi-
direm regularmente, qual o regime aplicável?

Duas hipóteses se perfilavam: ou se fazia uma interpretação correctiva das
disposições referidas, concluindo-se que os cidadãos da UE não careciam de
preencher o requisito da titularidade de autorização de residência, em sentido pró-
prio, para acederem à nacionalidade no quadro daqueles dois mecanismos; ou se
entendia que os cidadãos da UE nunca se poderiam prevalecer daqueles meca-
nismos. A segunda opção seria absurda, porque colocaria os cidadãos da EU em
desvantagem em relação aos restantes estrangeiros, quando a ratio da lei sem-
pre deveria ser, no mínimo, a inversa. A primeira opção seria mais razoável, mas
não tinha qualquer arrimo textual. Em qualquer caso, impunha-se uma clarifi-
cação.

3. PRINCIPAIS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO

Foram apresentados 5 projectos de lei (pjl) subscritas por outros tantos gru-
pos parlamentares e uma proposta de lei (pl). Por ordem cronológica, os pro-
jectos de lei foram o pjl 18/X do Bloco de Esquerda (BE), o pjl 31/X do Par-
tido Ecologista Os Verdes (PEV), o pjl 40/X apresentado pelo PCP, o pjl 170/X
apresentado pelo Partido Social Democrata (PSD), o pjl 173/X apresentado pelo
Centro Democrático Social — Partido Popular (CDS-PP). Entrementes o Governo
apresentara a pl 32/X. Destacaremos algumas das modificações mais importantes
inseridas em cada um dos projectos e na proposta do Governo.
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a) BE
O projecto do BE era o que mais longe avançava na consagração do princí-

pio do jus soli. Por isso propunha que fossem portugueses de origem todos os indi-
víduos nascidos em território português, filhos de estrangeiros que não se encon-
trassem em Portugal ao serviço do respectivo Estado. Isto é, a nacionalidade
seria atribuída independentemente do local de nascimento dos pais, dos anos de per-
manência destes em Portugal, da regularidade dessa permanência e da sua vontade.

No tocante à aquisição pela vontade, o projecto mudava de três para dois
anos o prazo para aquisição da nacionalidade por casamento e estendia essa
possibilidade às uniões de facto, mediante acção de simples declaração a inten-
tar no tribunal competente.

Também no âmbito da aquisição da nacionalidade derivada por naturaliza-
ção o BE aderia a uma solução bastante generosa. Por um lado o Governo
deixava de ter qualquer poder discricionário na concessão da nacionalidade.
Por outro, qualquer estrangeiro, desde que fosse maior ou emancipado, resi-
disse em território nacional há pelo menos 6 anos (não especificando se seria resi-
dência regular ou qualquer), dominasse a língua portuguesa e não tivesse sido
condenado por crime punível com pena de prisão máxima superior a 3 anos, teria
direito a aquisição da nacionalidade. Os requisitos da ligação efectiva e da
capacidade de reger a pessoa e de garantir a subsistência eram eliminados.

O BE, à semelhança do que fariam também o PEV, o Governo e o PP,
não distinguia em nenhuma circunstância os estrangeiros oriundos de países de
língua oficial portuguesa e os oriundos dos restantes países.

b) PEV
O PEV também ia bastante longe na consagração do princípio do jus soli,

mas introduzia algumas cautelas que o BE não considerara no seu projecto.
Assim, o PEV propunha a atribuição da nacionalidade originária a todos os
indivíduos nascidos em território português, filhos de estrangeiros que aqui não
se encontrem ocasionalmente, nem ao serviço do respectivo Estado ou de orga-
nização internacional (8), se não houvesse declaração em contrário. Isto é, afas-
tava os nascimentos fortuitos de filhos de estrangeiros ocasionalmente em Por-
tugal (sem definir o que se deveria entender por ocasionalmente) e admitia a
oposição pelo progenitor ou pelo próprio.
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(8) O PEV foi o único partido a sugerir que se especificasse que a deslocação para fora do
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Tal como o BE, o PEV alargava a possibilidade de aquisição por efeito da
vontade aos estrangeiros em união de facto com nacional português há mais de
dois anos, bastando para isso uma mera declaração e o comprovativo da situa-
ção familiar. Por seu turno o prazo de 3 anos previsto para a aquisição da
nacionalidade na constância do matrimónio era eliminado, passando a aquisição
a poder fazer-se a todo o tempo.

No tocante à naturalização, o PEV mantinha em geral o poder discricioná-
rio do Governo para conceder ou não a nacionalidade, eliminando no entanto o
requisito da capacidade de reger a própria pessoa e de garantir a subsistencia. No
que toca ao requisito da residência (alínea b)), o prazo passava para 6 anos para
todos os estrangeiros e deixava de se fazer referência a um título válido de
autorização de residência, utilizando antes o conceito de residência de modo
continuado que seria provada através da posse de um entre vários títulos legiti-
madores da permanência em território nacional.

c) PCP

O projecto do PCP propunha a atribuição de nacionalidade originária a
todos os indivíduos nascidos em território nacional, desde que, em alternativa,
um dos progenitores aqui tivesse nascido, ou aqui vivessem habitualmente, qual-
quer que fosse a sua situação face à lei, desde que não se encontrassem ao ser-
viço do respectivo Estado. A aquisição originária da nacionalidade estaria sem-
pre dependente de uma declaração de vontade do próprio, a ser realizada depois
de atingir a maioridade. Seria, assim, uma consagração do princípio do jus soli
muito mais mitigada do que a dos dois projectos analisados anteriormente, sendo
aliás próxima da solução avançada pelo Governo na sua proposta.

À semelhança do BE e do PEV, o PCP alargava a possibilidade de aquisi-
ção por efeito da vontade aos estrangeiros em união de facto com nacional por-
tuguês há mais de dois anos. Para isso, como no projecto do BE, seria neces-
sário interpor no tribunal cível acção de reconhecimento dessa situação. Do
mesmo modo que no projecto do PEV, o prazo de 3 anos previsto para a aqui-
sição da nacionalidade na constância do matrimónio era eliminado, passando a
aquisição a poder verificar-se a todo o tempo.

Quanto à naturalização, o projecto do PCP introduzia poucas modificações.
Assim deixava de utilizar a expressão “o Governo pode conceder”, o que pode-
ria indiciar a vontade de eliminar o poder discricionário de Governo na decisão
de concessão da nacionalidade derivada por naturalização, mas empregava uma
expressão ambígua, que fazia com que subsistisse a dúvida sobre a existência de
tal poder do Governo: “podem adquirir a nacionalidade…”. Por outro lado,
quanto ao requisito da residência, abandonava a referência a título válido de
autorização de residência para adoptar a expressão “título válido”. À seme-

NACIONALIDADE PORTUGUESA DEPOIS DE 2006



516

lhança dos projectos anteriores, suprimia o requisito da capacidade para se auto
reger e para garantir a subsistência.

O PCP, à semelhança do PSD, mantinha o tratamento diferenciado entre os
estrangeiros oriundos de países de língua oficial portuguesa e os restantes estran-
geiros, tal como resultava da lei até aqui em vigor.

d) Governo

Juntamente com o projecto de lei do PSD, a proposta do Governo era a que
introduzia modificações mais variadas.

No contexto da atribuição da nacionalidade originária faziam-se duas con-
cessões ao princípio do jus soli, mitigado pelo jus sanguinis e/ou pela residência,
uma delas respeitante à terceira geração a outra à segunda geração de imigran-
tes. Assim, seriam portugueses de origem: os indivíduos nascidos em território
português, filhos de estrangeiros, se pelo menos um dos progenitores também
aqui tivesse nascido e aqui tivesse residência. independentemente de título, ao
tempo do nascimento; e também os indivíduos nascidos em território português,
filhos de estrangeiros que não se encontrassem ao serviço do respectivo Estado,
se declarassem que queriam ser portugueses e desde que, no momento do nasci-
mento, um dos progenitores aqui residisse legalmente há pelo menos 5 anos.

Quanto à naturalização, a proposta do Governo começava por fazer uma dis-
tinção entre as situações em que o Governo não teria qualquer poder discricio-
nário de decisão, sendo a aquisição da nacionalidade um verdadeiro direito sub-
jectivo de quem reunisse os requisitos definidos na lei e a sua concessão um poder
vinculado do Governo, e aquelas onde esse poder se manteria.

No primeiro grupo incluíam-se as situações já anteriormente contempladas
de cidadãos estrangeiros maiores ou emancipados, residentes em Portugal, com
conhecimento da língua portuguesa e com idoneidade. Mas deixava de se falar de
título válido de autorização de residência para se aludir apenas à residência legal
e concretizava-se o que se deveria entender por idoneidade cívica, isto é, a não con-
denação com trânsito em julgado por crimes puníveis com pena de prisão de
máximo superior a 3 anos. Desapareciam os requisitos da ligação efectiva à comu-
nidade nacional e da capacidade de se auto reger e de garantir meios de subsistência.

Ainda no primeiro grupo, inseria-se uma nova possibilidade de aquisição da
nacionalidade derivada por naturalização: era aberta aos menores, nascidos em
território português, filhos de estrangeiros, desde que preenchessem o requisito
da não condenação pela prática de crimes puníveis com pena de prisão de
máximo superior a 3 anos e desde que, no momento do pedido, um dos proge-
nitores aqui residisse legalmente há pelo menos 6 anos. Tratava-se de abrir a
possibilidade de aquisição da nacionalidade por naturalização a estrangeiros de
segunda geração, além do mais com quebra da regra até aqui vigente de que este
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mecanismo de aquisição da nacionalidade só seria acessível a maiores ou eman-
cipados e não a menores não emancipados. Isto implicaria que a noção de inte-
ressado para efeitos do pedido de naturalização tivesse de ser alargada a outras
pessoas que não apenas o próprio candidato à nacionalidade.

No segundo grupo, onde o Governo manteria um poder discricionário na
decisão, incluía-se a hipótese já anteriormente prevista no anterior n.º 2 do art. 6.º
(direccionada para quem tenha tido nacionalidade portuguesa, descendentes de por-
tugueses, membros das comunidades de ascendência portuguesa e estrangeiros que
prestem serviços relevantes ao Estado português) e aditava-se uma nova via,
orientada para a segunda geração de imigrantes. Nessa medida, o Governo pode-
ria “conceder a nacionalidade por naturalização, com dispensa do requisito [da resi-
dência legal pelo período de 6 anos] a indivíduos nascidos em território português,
filhos de estrangeiros, que aqui tenham permanecido habitualmente nos 10 anos
imediatamente anteriores ao pedido”. Desta vez, a excepção ao regime regra
consistia na não exigência de um período de residência legal, bastando a per-
manência habitual do estrangeiro interessado por um período de 10 anos. Esta
nova possibilidade visava resolver o problema dos filhos daqueles imigrantes
que apesar de uma permanência mais ou menos prolongada em Portugal nunca
conseguiram por qualquer motivo um título válido de residência ou permanência.

Outras inovações: no plano das competências, a proposta do Governo trans-
feria as decisões sobre naturalização do Ministro da Administração Interna para o
Ministro da Justiça; alterava o preceito sobre a oposição pelo Ministério Público
à aquisição da nacionalidade por efeito da vontade ou da adopção, suprimindo,
designadamente, a inversão do ónus da prova até aqui vigente na alínea a), sobre
a existência de ligação efectiva à comunidade nacional, e especificando que as fun-
ções públicas prestadas pelo estrangeiro no seu Estado de origem impeditivas da
aquisição da nacionalidade portuguesa eram apenas as que não tivessem carácter
predominantemente técnico; introduzia-se um novo preceito com a definição do que
se deveria entender, para efeitos da lei da nacionalidade, por “residência legal”,
optando por uma extensão mais ampla do que a vigente; resolvia-se a questão de
os estrangeiros oriundos de países da União Europeia não estarem vinculados à
obtenção de nenhum título de residência para poderem permanecer em Portugal.

e) PSD

Sobre os portugueses de origem, o PSD começava por traçar uma distinção
de natureza sistemática entre os aqueles que o seriam por mero efeito da lei e
os que o seriam por efeito da vontade.

No primeiro grupo, para além do que constava até aqui no art. 1.º, n.º 1, alí-
neas a) e d), adaptava-se o que constava da anterior alínea c), sobre indivíduos
nascidos em território português, filhos de estrangeiros aqui legalmente resi-
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dentes, que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado de origem, mas
com quatro importantes alterações: seria aplicável apenas aos filhos de cida-
dãos nacionais de países de língua oficial portuguesa e de cidadãos da União Euro-
peia: para esses, o prazo de residência requerida aos pais passaria a ser unifor-
memente de 6 anos: adoptava-se o conceito de residência legal e habitual (na
sequência da convenção europeia sobre a nacionalidade); prescindia-se de uma
declaração de vontade do interessado. Ainda neste primeiro grupo surgia uma
disposição nova, com o sentido de atribuir ope legis à nacionalidade portuguesa
aos indivíduos nascidos em território português, filhos de estrangeiros, se pelo
menos um dos progenitores também aqui tivesse nascido e aqui residisse legal-
mente, há, pelo menos, um ano.

No segundo grupo, em que a nacionalidade originária dependeria de uma
declaração de vontade, incluíam-se os filhos de pai português ou de mãe por-
tuguesa nascidos no estrangeiro e também, de forma inovatória, os indivíduos nas-
cidos no estrangeiro com pelo menos um avô ou avó portugueses, desde que estes
não tivessem perdido a nacionalidade portuguesa. Neste grupo aparecia também
a possibilidade de filhos de cidadãos nacionais de países de língua oficial por-
tuguesa ou de cidadãos nacionais de um Estado-membro da União Europeia
que aqui residissem legal e habitualmente há, pelo menos 4 anos e não estives-
sem ao serviço do respectivo Estado, poderem declarar que queriam ser portu-
gueses. Esta mesma possibilidade era alargada aos filhos de estrangeiros oriun-
dos dos restantes países, mas para eles exigiam-se 6 anos e não 4 anos.

No âmbito da naturalização, o PSD também suprimia em alguns casos os
poderes discricionários do Governo quanto à decisão de concessão, vinculando-o
a uma decisão positiva sempre que se mostrassem preenchidos os requisitos
cumulativamente exigidos. Quanto a estes mantinham-se quase integralmente
todos os até aqui previstos na lei (maioridade ou emancipação, conhecimento da
língua, idoneidade, capacidade para reger a sua pessoa e garantia de subsistên-
cia e residência legal). No entanto eram propostas algumas modificações: o
requisito da idoneidade, tal como nos projectos do BE, do PEV, do PCP e do
Governo, era densificado com recurso à ideia de não condenação por crimes
puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos: a garantia de sub-
sistência era densificada através da especificação do rendimento mínimo que o
interessado deveria ter (doze vezes o salário mínimo nacional ou a pensão
mínima do regime geral de segurança social); passava a aludir-se a residência legal
e habitual, exigindo-se um período de 3, 4, ou 6 anos consoante os interessados
fossem, respectivamente, apátridas, nacionais de países de língua oficial portu-
guesa ou de Estado-membro da EU, ou nacionais de outros países. Além disso,
mantendo a regra de que só tem acesso à aquisição de nacionalidade por natu-
ralização os indivíduos maiores, o PSD propunha que os indivíduos nascidos em
território português adquirissem a nacionalidade portuguesa logo que atingissem
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a maioridade se pelo menos nos últimos seis anos da sua menoridade tivessem
residido habitualmente (isto é, sem exigência de residência legal) em Portugal.

A par disto o PSD propunha um novo artigo com várias possibilidades de
aquisição da nacionalidade por naturalização em que o Governo manteria um
poder discricionário de decisão. Estas possibilidades coincidem basicamente
com a que até aqui constava no n.º 2 do art. 6.º do regime em vigor (direccionada,
como já vimos, para quem tenha tido a nacionalidade portuguesa, descendentes
de portugueses, membros das comunidades de ascendência portuguesa e estran-
geiros que prestem serviços relevantes ao Estado português), mas com a facul-
dade concedida ao Governo de dispensar todos ou alguns dos requisitos pre-
vistos no art. 6.º, isto é, maioridade, conhecimento da língua, não condenação por
certos crimes, capacidade para reger a sua pessoa, rendimento mínimo e residência
em Portugal por um certo período. Mas para além disso, o PSD admitia que o
Governo concedesse a nacionalidade por naturalização a todos os indivíduos
que tivessem nascido no território português, sem que tivessem de preencher
aqueles mesmos requisitos. Isto é, o facto de ter nascido em território português,
sem mais, poderia ser fundamento de aquisição da nacionalidade por naturalização.
Na ponderação do factor solo o PSD de alguma forma aproximava-se do BE
quando atribuía nacionalidade originária aos nascidos em Portugal.

Outras alterações: pequenas modificações nas disposições sobre a oposi-
ção à aquisição da nacionalidade, em sentido confluente com a proposta do
Governo; atribuição aos tribunais administrativos da competência no âmbito do
contencioso da nacionalidade e aplicação do ETAF e do Código do Processo dos
Tribunais Administrativos; introdução de um conceito de residência legal seme-
lhante ao do Governo, e definição e uso do conceito de residência habitual;
atribuição da faculdade de produzir declarações de vontade para fins de atri-
buição, aquisição e perda da nacionalidade às pessoas a que respeitam, ou aos
seus representantes legais quando aquelas forem incapazes.

f) CDS-PP

Quanto à nacionalidade originária, o projecto do CDS-PP introduzia uma
nova alínea que atribuía a nacionalidade aos indivíduos nascidos em território por-
tuguês, filhos de estrangeiros, se pelo menos um dos progenitores tivesse nas-
cido em Portugal e aqui tivesse residência, independentemente do título, ao
tempo do nascimento. Trata-se de uma concessão ao jus soli (a única arris-
cada pelo CDS-PP), muito semelhante a uma das propostas inseridas na proposta
de lei do Governo. Quanto ao resto, na alínea equivalente à alínea c) do n.º 1
do art. 1.º da redacção até aqui vigente, uniformizava-se a exigência de 6 anos
de residência com título válido, qualquer que fosse a proveniência dos proge-
nitores, isto é, não distinguindo entre os vários tipos de países de origem.
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Na naturalização mantinham-se os traços essenciais do regime vigente,
abrindo-se contudo a hipótese de menores nascidos em território português, filhos
de estrangeiros. poderem adquirir a nacionalidade desde que no momento do
pedido o menor e o progenitor requerente aqui residissem há pelo menos 6 anos.

Outras alterações: atribuição do poder de decisão sobre naturalização ao
Ministro da Justiça, retirando a competência ao Ministro da Administração
Interna: especificação de que a condenação em pena ou penas que ultrapassas-
sem 1 ano seria fundamento de oposição à aquisição da nacionalidade por efeito
da vontade ou de adopção: suspensão do pedido de naturalização durante a pen-
dência de processo criminal em que o candidato seja arguido.

4. TRAÇOS INALTERADOS DO SISTEMA
a) Sistema misto, com predomínio do jus sanguinis
Embora todos os projectos e a proposta de lei do Governo apontassem no

sentido do aprofundamento da relevância do critério do jus soli, o sistema por-
tuguês após a Lei de 2006 continua a ser um sistema misto com predomínio do
jus sanguinis. É misto, porque concilia traços directamente fundados em cada
um daqueles dois critérios. Há predomínio do jus sanguinis porque enquanto há
um princípio geral de que filhos de portugueses são portugueses, independente-
mente do local onde nascem., não se pode dizer, em contrapartida, que todo e
qualquer indivíduo nascido em território português adquire nacionalidade por-
tuguesa independentemente da nacionalidade ou residência dos progenitores.

b) A aquisição da nacionalidade portuguesa não implica a perda de
outra

O legislador poderia determinar que a atribuição originária ou aquisição de
nacionalidade portuguesa poderiam provocar ou exigir a perda de outra nacio-
nalidade que os indivíduos possuíssem. Todavia, isso não sucedeu até aqui no
quadro da Lei n.º 37/91, de 3 de Outubro, e continuará a não suceder. O legis-
lador português não considera indesejável a existência de dupla nacionalidade,
mesmo quando uma das nacionalidades seja a portuguesa.

5. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS
a) Sentido geral da reforma: alargamento dos mecanismos de aquisi-

ção e atribuição da nacionalidade
Por todos os fundamentos já antes desenvolvidos, a característica mais proe-

minente desta reforma foi o sentido geral de alargamento dos mecanismos de atri-
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buição e aquisição da nacionalidade, quer originária, quer derivada, bem como
de facilitação e de aligeiramento dos processos e requisitos vigentes. A reforma
de 2006 terá sido porventura a mais generosa e aberta ao exterior desde há
muito.

b) Em especial

i. No âmbito da cidadania originária

1) por efeito da lei

Na nova alínea d) do n.º 1 do art. 1.º passa a atribuir-se relevância ao cha-
mado duplo jus soli, no caso de indivíduos da terceira geração de imigrantes,
embora qualificado pela exigência de residência do progenitor, independente-
mente do título, no momento do nascimento. Não carece de qualquer declara-
ção ou manifestação da vontade (9).

2) por efeito da vontade

A redacção da nova alínea e) do n.º 1 do art. 1.º, que corresponde à ante-
rior alínea c) desse mesmo número e artigo, atribui a nacionalidade originária aos
“indivíduos nascidos em território português, filhos de estrangeiros que não se
encontrem ao serviço do respectivo Estado, se declararem que querem ser por-
tugueses e desde que, no momento do nascimento, um dos progenitores aqui resida
legalmente há pelo menos 5 anos”.

As diferenças em relação ao texto anterior são três: dantes distinguia-se
consoante os indivíduos eram oriundos de países de língua oficial portuguesa ou
de outros países e agora não, sendo o regime uniforme independemente do país
de origem: o período de residência legal em Portugal exigido ao progenitor era
de 6 ou 10 anos e agora é de 5 anos; antes a residência legal era titulada atra-
vés de título válido de autorização de residência, enquanto agora se passa a exi-
gir meramente uma residência legal, titulada por qualquer um dos títulos, vistos
ou autorizações a que alude o n.º 1 do novo art. 15.º

Uma nota apenas sobre a actual alínea c), correspondente à anterior alí-
nea b) do n.º 1 do art. 1.º, Jorge Pereira da Silva criticava a possibilidade de os
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cidadãos emigrantes, filhos de um progenitor português, poderem ter nacionali-
dade portuguesa originária, por efeito da vontade, mesmo que não tenham qual-
quer ligação à comunidade nacional, sem qualquer limite (10). Tal como a lei
estava, isto podia prolongar-se muito para além da 2.ª geração. Bastava que os
descendentes não registassem sempre o seu nascimento no registo civil ou decla-
rassem que queriam ser portugueses para que os seus descendentes das sucessivas
gerações pudessem prevalecer-se dessa possibilidade, até ao infinito. O PSD pre-
tendia ir mais longe, alargando isso aos que tivessem um ascendente até ao
2.º grau da linha recta que não tenha perdido a nacionalidade portuguesa. A solu-
ção adoptada na lei foi porém outra, como se verá infra (5. b. iv).

ii. No âmbito da cidadania não originária

1) por efeito da vontade

Inspirada nos projectos do PCP, do PEV e do BE, a lei da nacionalidade con-
templa agora a possibilidade de um estrangeiro que preencha o pressuposto de
viver em união de facto com um nacional há mais de três anos adquirir a nacio-
nalidade portuguesa por exercício da sua própria vontade (art. 7.º, n.º 3). Para
isso intentará no tribunal cível acção de reconhecimento dessa situação. A sub-
sistência de uma competência de um tribunal cível na lei da nacionalidade, não
obstante esta ter, de um modo geral, levado o contencioso da nacionalidade
para os tribunais administrativos, explica-se porque aqui se trata pura e sim-
plesmente de avaliação de uma situação familiar.

Pode questionar-se se o mecanismo previsto na lei não tornará a aquisição
da nacionalidade por via de união de facto mais complicada e morosa do que a
aquisição através do casamento. Sendo esse facto porventura incontestável,
tomou-se porém em conta que haverá situações em que o casamento não é per-
mitido pela lei portuguesa, restando por isso a opção pela união de facto. Por
outro lado, poderão certas pessoas ter objecções de natureza cultural, filosófica
ou religiosa que obstem ao recurso ao casamento e que não se coloquem no
caso da união de facto, fazendo desta a única alternativa viável, mesmo que o
seu reconhecimento deva obedecer a uma tramitação processual mais pesada
que a do casamento.
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2) por adopção
Não se registou aqui nenhuma alteração relevante, a não ser por via indi-

recta, devido às emendas dos arts. 9.º e 10.º, sobre oposição e sobre o foro
competente para julgar a oposição.

3) por naturalização
a) introdução da naturalização como direito subjectivo de natureza

potestativa
A ampla discricionariedade de que dispunham os órgãos da Administração

Pública no contexto da concessão da nacionalidade por naturalização, embora cor-
responda à solução tradicional do nosso Direito (11), era criticada por alguns
autores (12). De acordo com o n.º 1 do art. 6.º na redacção até aqui vigente, o
Governo podia ou não conceder a nacionalidade se os estrangeiros preenchessem
os requisitos ali previstos. Em certas circunstâncias o Governo podia, discri-
cionariamente, decidir dispensar alguns dos requisitos (n.º 2).

Essa margem de livre apreciação e de discricionariedade foi agora substan-
cialmente reduzida, na medida em que nas hipóteses dos n.os 1, 2, 3 e 4 do
art. 6.º o Governo passa a estar vinculado a decidir positivamente a concessão da
nacionalidade se se verificarem os requisitos e os pressupostos enunciados na lei.

Só se mantém a decisão discricionária do Governo em dois dos números do
art. 6.º: o n.º 5, onde, por natureza, nunca se poderia falar de um direito subjectivo
à aquisição da nacionalidade, uma vez que os indivíduos que pretendem adqui-
rir a nacionalidade não podem invocar qualquer título legal para a sua perma-
nência, ou para a dos seus progenitores em território português, ou sequer uma
prolongada permanência destes últimos em Portugal, justificando-se, assim,
alguma margem de apreciação por parte do Governo; e a do n.º 5 onde por
natureza se justifica a discricionariedade da decisão governativa, na medida em
que aí se trata verdadeiramente do campo em que a naturalização funciona como
acto de soberania de exercício livre. Por isso alguns designam esta situação
de naturalização em sentido estrito (13).

b) Atenuação do requisito da maioridade ou emancipação na natura-
lização

Na lei da nacionalidade até aqui em vigor, a aquisição de nacionalidade
por naturalização era apenas acessível aos estrangeiros maiores ou emancipados
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(11) Neste sentido, por todos, Jorge Miranda, Manual…, 121.
(12) V., por exemplo, Jorge Pereira da Silva, Direitos…, 129.
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à face da lei portuguesa (art. 6.º, n.º 1, alínea a)). Este requisito não era dis-
pensado em nenhuma circunstância.

Esse continua a ser o regime regra, mas agora sofre excepções. Com o novo
regime, a aquisição da nacionalidade por naturalização passa a ser acessível a
menores não emancipados no caso do art. 6.º, n.º 2. Esta nova possibilidade sus-
cita um problema que terá de ser resolvido nos diplomas regulamentares e que
se coloca com maior acuidade na alínea b) do citado n.º 2 do art. 6.º Este pre-
ceito estabelece que o Governo concede a nacionalidade, por naturalização, aos
menores, nascidos em território português, filhos de estrangeiros, desde que
preencham os requisitos das alíneas c) e d) do art. 6.º, n.º 1, e desde que, no
momento do pedido o menor tenha concluído em Portugal o primeiro ciclo do
ensino básico. Sendo menor o cidadão candidato à nacionalidade por naturali-
zação, a quem caberá fazer o necessário requerimento? Em princípio, cabe a
quem for representante legal. Mas quid juris se este não tiver residência legal
em Portugal? Pode, por exemplo, permitir-se que a própria escola em que o
menor conclua o primeiro ciclo do ensino básico promova o processo de natu-
ralização, se obtiver autorização do representante legal.

c) Consagração de uma nova conexão relevante

As conexões com a comunidade nacional mais comuns nas leis da nacio-
nalidade são o sangue, o solo, a filiação, o casamento, a adopção e a residên-
cia (14). A estes critérios, a nova lei da nacionalidade acrescenta a conexão da
união de facto e a conclusão em Portugal do 1.º ciclo do ensino básico. É o que
resulta do art. 6.º, n.º 2, alínea b): o Governo concede a nacionalidade, por
naturalização, aos menores, nascidos em território português, filhos de estrangeiros,
desde que preencham os requisitos das alíneas c) e d) do art. 6.º, n.º 1, e desde
que, no momento do pedido o menor tenha concluído em Portugal o primeiro
ciclo do ensino básico. O preceito não constava de nenhum dos projectos ou pro-
postas inicialmente apresentados pelo Governo e pelos partidos, resultando do
debate na especialidade em sede da Comissão parlamentar competente.

d) Supressão e reformulação de requisitos para a concessão da nacio-
nalidade por naturalização

Da antiga alínea c) do n.º 1 do art. 6.º constava o requisito da ligação efec-
tiva à comunidade nacional. Na redacção de 2006 esse requisito não consta, mas
desaparece apenas enquanto requisito autónomo e distinto dos restantes, uma
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vez que os requisitos da residência e do conhecimento da língua são justamente
indicadores da ligação efectiva à comunidade nacional.

Na antiga alínea f) do n.º 1 do art. 6.º era enunciado o requisito da capa-
cidade de o requerente da naturalização reger a sua pessoa e de assegurar a res-
pectiva subsistência.

Este requisito foi eliminado. Entendeu-se que a exigência da capacidade de
assegurar a subsistência era de duvidosa compatibilidade com a proibição de
discriminação negativa em função da situação económica constante do art. 13.º,
n.º 2, da CRP. Por outro lado, parece chocante que um Estado que cultiva o valor
da solidariedade para com os mais desfavorecidos negue a sua nacionalidade a
um estrangeiro que tenha laços relevantes com a comunidade nacional apenas por-
que aquele tem dificuldades económicas.

Quanto à capacidade de reger a sua pessoa podem suscitar-se algumas dúvi-
das sobre se é justificada a eliminação (15).

Foi concretizado o alcance do requisito da idoneidade cívica, mencionado
na antiga alínea e) do n.º 1 do art. 6.º cuja formulação excessivamente aberta dei-
xava para a regulamentação da lei da nacionalidade — e porventura até para a
Administração Pública — uma excessiva faculdade de conformação de um
aspecto decisivo para a concessão da nacionalidade. A nova alínea d) do n.º 1
do art. 6.º especifica que a concessão da nacionalidade por naturalização supõe
que os estrangeiros não tenham “sido condenados, com trânsito em julgado da
sentença, pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou
superior a três anos, segundo a lei portuguesa”.

iii. Reforço do critério do jus soli

Numa outra perspectiva de encarar algumas das alterações até aqui expos-
tas, pode dizer-se que o critério do jus soli saiu reforçado através da:

— consagração da nova alínea d) do n.º 1 do art. 1.º;
— diminuição do peso do requisito da residência na alínea e) do n.º 1 do

art. 1.º (correspondente à antiga alínea c));
— criação de um novo mecanismo de aquisição por naturalização no n.º 2

do art. 6.º;
— criação de um novo mecanismo de aquisição por naturalização no n.º 5

do art. 6.º

NACIONALIDADE PORTUGUESA DEPOIS DE 2006
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iv. Reforço do critério do jus sanguinis

Por outro lado, também se pode dizer que o critério do jus sanguinis saiu de
algum modo reforçado através do novo n.º 4 do art. 6.º, quando, numa espécie de
prolongamento da alínea c) do n.º 1 do art. 1.º, estatui que “o Governo concede
a naturalização, com dispensa do requisito previsto na alínea b) do n.º 1, aos indi-
víduos nascidos no estrangeiro com, pelo menos, um ascendente do 2.º grau da linha
recta de nacionalidade portuguesa e que não tenha perdido essa nacionalidade.”

v. Alterações incidentes sobre o requisito da residência

Já antes se assinalou que uma das tarefas a que o legislador de 2006 teria
de se dedicar era a densificação do conceito de residência legal para efeitos da
lei nacionalidade. O legislador deparou-se contudo com a indesejabilidade de den-
sificar e de rigidificar totalmente um conceito de residência legal na lei da
nacionalidade, que fosse completamente independente do disposto na lei dos
estrangeiros ou imune às mudanças que esta venha a sofrer no futuro. Se bem
que a lei da nacionalidade deva conter uma concretização mínima desse conceito,
não é a ela que cabe definir o que se deve entender por residência legal. Por
isso, o legislador de 2006 foi até onde pôde ir, sem rigidificar em demasia. No
art. 15.º esclarece-se que “para os efeitos do disposto nos artigos precedentes,
entende-se que residem legalmente em território português os indivíduos que
aqui se encontram, com a sua situação regularizada perante as autoridades por-
tuguesas, ao abrigo de qualquer um dos títulos, vistos ou autorizações previstos
no regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no
regime do direito de asilo”. Daí se extrai que o conceito de residência legal para
efeito da lei da nacionalidade coincide com “situação regularizada” ao abrigo de
todo e qualquer título que habilite o estrangeiro a permanecer em Portugal (16).

vi. atribuição ou aquisição de nacionalidade por cidadãos da União
Europeia

Como se assinalou supra (2. e. iv), havia que resolver a questão de saber
de que forma e em que quadro os cidadãos oriundos da União Europeia, que
podem residir em Portugal de forma legal sem estarem formalmente munidos de
qualquer título válido de autorização de residência, podem ter acesso à nacio-
nalidade originária ou por naturalização nos casos em que a lei exija um título
de residência ou residência legal.
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Para resolver esta questão, o legislador de 2006 introduziu a disposição do
n.º 2 do art. 15.º: “o disposto no número anterior [sobre o conceito de residên-
cia legal] não prejudica os regimes especiais de residência legal resultantes de
tratados ou convenções de que Portugal seja parte, designadamente no âmbito da
União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”.

vii. Reforço do critério dos serviços relevantes
Trata-se aqui de alguns dos casos que integram o que se designa por natu-

ralização em senlido estrito, resultante de acto discricionário de órgãos do
Estado (17). Na anterior redacção do art. 6.º, n.º 2, parte final, possibilitava-se
a concessão da nacionalidade por naturalização aos estrangeiros “que tenham pres-
tado ou sejam chamados a prestar serviços relevantes ao Estado Português”. A
nova redacção acrescenta os serviços relevantes à comunidade nacional, o que
certamente facilitará o desenlace de alguns processos de naturalização mais
mediáticos, como os que envolvem alguns atletas e desportistas, cujo desempe-
nho raramente se pode enquadrar na noção de serviços relevantes ao Estado,
mais facilmente se reconduzindo a serviços relevantes à comunidade nacional.

viii. Redução de situações de apatridia
Correspondendo, designadamente, às exigências de direito internacional, na

medida em que manda que seja garantido que todos os indivíduos tenham uma
nacionalidade (v. Convenção sobre Redução de Apatridia e Convenção Europeia
sobre a Nacionalidade), foi aditada a disposição do art. 6.º, n.º 3: “o Governo con-
cede a naturalização, com dispensa dos requisitos previstos nas alíneas b) e c)
do n.º 1, aos indivíduos que tenham tido a nacionalidade portuguesa e que,
tendo-a perdido, nunca tenham adquirido outra nacionalidade” (18).

ix. Não exigência, em alguns casos, de residência legal de progenitor
Na lei passam a estar contempladas situações em que um indivíduo menor nas-

cido em território português pode ver-lhe atribuída ou adquirir a nacionalidade por-
tuguesa mesmo quando os seus dois progenitores não residem legalmente em
Portugal. Assim se verifica na nova alínea d) do n.º 1 do art. 1.º (…) e na alí-
nea b) do n.º 2 do art. 6.º (…). Esta eventualidade aviva uma discussão já tra-
vada no âmbito da redacção anterior da lei da nacionalidade, não obstante o facto
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(17) Jorge Pereira da Silva, Direitos…, 127-8.
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de nesse contexto a discussão não ter consequências práticas relevantes uma vez
que na atribuição originária da nacionalidade se exigia sempre título válido de auto-
rização de residência de pelo menos um dos progenitores e na aquisição por natu-
ralização apenas poderiam adquirir a nacionalidade cidadãos maiores ou emanci-
pados aqui residentes com título válido de autorização de residência há alguns anos.
A discussão incide sobre a questão seguinte: pode um indivíduo menor ter nacio-
nalidade portuguesa se os seus progenitores não estiverem em situação legal em
Portugal, estando, designadamente, sujeitos a ser expulsos do território nacional?

Sobre isso havia vozes que sustentavam que a nacionalidade portuguesa de
menores deveria assentar sempre numa residência legal de pelo menos um dos
progenitores. Jorge Pereira da Silva faz uma boa síntese: “trata-se, aliás, de
uma exigência da unidade da ordem jurídica. É importante ter em conta, em par-
ticular, que sendo constitucionalmente inadmissível a expulsão de cidadãos por-
tugueses, atribuir a cidadania portuguesa aos descendentes de estrangeiros em
situação irregular conduziria a uma de duas situações inaceitáveis: os estran-
geiros ilegais, uma vez detectada a sua situação, seriam expulsos (ou afastados)
do território nacional, podendo os filhos acompanhar os pais (o que equivale a
uma expulsão por inerência) ou permanecer em Portugal (quebrando brutal-
mente a unidade da família); a cidadania portuguesa dos filhos, em nome da uni-
dade da família, passaria a constituir um obstáculo jurídico à expulsão (ou afas-
tamento) dos pais em situação ilegal…” (19).

O legislador não foi sensível a este argumento e a verdade é que, no actual
quadro, podem vir a configurar-se situações em que os progenitores de um
nacional português sejam expulsos ou afastados do território nacional por apli-
cação das normas da chamada lei dos estrangeiros. Essa decisão não afectará
directamente o nacional português, mas pode afectá-lo indirectamente, particu-
larmente se for de tenra idade. Contudo, a verdade é que esse não é um pro-
blema a ser resolvido na lei da nacionalidade, a qual se limita a definir quais os
cidadãos que tem uma ligação relevante à comunidade nacional suficiente para
aceder à nacionalidade portuguesa. As implicações da atribuição da nacionali-
dade a menores no estatuto dos pais será, eventualmente, uma questão a ponderar
em futuras revisões da lei dos estrangeiros.

x. Reformulação do regime da oposição à aquisição da nacionalidade
por efeito da vontade ou da adopção

Nos termos do regime anterior, se o Ministério Público (MP) manifestasse
oposição à aquisição da nacionalidade por efeito da vontade ou da adopção com
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o fundamento da inexistência de ligação efectiva à comunidade nacional por
parte do interessado, competia a este último o ónus de provar a existência de tal
ligação (art. 9.º, n.º 1, alínea a)). Com a nova redacção, cabe ao MP fazer
prova do que alegue (novo art. 9.º, n.º 1, alínea a)).

Na alínea b) do mesmo número do art. 9.º esclarece-se que tem de haver con-
denação com trânsito em julgado da sentença, não bastando a prática do crime.
Por outro lado, passa a ser fundamento de oposição a condenação por crime
punível com pena de prisão igual ou superior a três anos, quando antes se alu-
dia apenas aos crimes puníveis com pena superior a três anos. Esta alteração
resultou da necessidade de harmonização com o novo art. 13.º

Na alínea c) do n.º 1 do art. 9.º especifica-se que o exercício de funções
públicas em outro Estado fundamentador de oposição pelo Ministério Público à
aquisição da nacionalidade é apenas o exercício de funções públicas “sem carác-
ter predominantemente técnico”, e não todas e quaisquer funções públicas, pas-
sando, consequentemente, a empregar-se expressão equivalente à que consta do
art. 15.º, n.º 2, da CRP.

xi. Articulação com a lei dos estrangeiros

O art. 85.º, n.º 1, alínea b), da lei dos estrangeiros estipula que só podem
beneficiar de uma autorização de residência permanente os estrangeiros que
durante os últimos cinco ou oito anos de residência em território português,
conforme os casos, não tenham sido condenados, por sentença transitada em
julgado, em pena ou penas que, isolada ou cumulativamente, ultrapassem 1 ano
de prisão.

Sobretudo por inspirado no projecto do CDS-PP, entendeu o legislador que
se nestes casos de condenação os estrangeiros não podem obter, durante um
certo período, autorização permanente de residência, por maioria de razão não
poderão adquirir durante período equivalente a nacionalidade. Por isso se deter-
mina na alínea a) do n.º 1 do art. 13.º que o procedimento de aquisição da
nacionalidade portuguesa por efeito da vontade, por adopção ou por naturaliza-
ção se suspende “durante o decurso do prazo de cinco anos a contar da data do
trânsito em julgado de sentença que condene o interessado por crime previsto na
lei portuguesa e em pena ou penas que, isolada ou cumulativamente, ultrapas-
sem um ano de prisão”.

Por outro lado suspende-se “durante a pendência de processo criminal em
que o interessado seja arguido por crime punível, segundo a lei portuguesa, com
pena de prisão de máximo igual ou superior a três anos, até ao trânsito em jul-
gado da sentença respectiva” (art. 13.º, n.º 1, alínea b)).

Admite-se, contudo, que a suspensão do processo de aquisição da nacio-
nalidade prevista nesta alínea b) não é fácil de assegurar se não houver cola-
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boração dos próprios candidatos, uma vez que não é viável estabelecer um per-
manente canal de comunicação entre os departamentos administrativos envolvi-
dos e o Ministério Público ou as instâncias judiciais que possibilitem que os pri-
meiros saibam dia a dia se um determinado estrangeiro é arguido num processo
crime com as características ali referidas. Por isso se criou a regra dissuasória
do n.º 3, nos termos da qual “são nulos os actos praticados em violação do dis-
posto no n.º 1”.

xii. Cumprimento da Convenção Europeia sobre Nacionalidade
Deixou de se fazer distinção entre estrangeiros consoante a sua origem.

Por outro lado, deu-se maior relevo ao nascimento no território nacional e à
residência, conforme a Convenção determina.

xiii. Alteração do foro do contencioso da nacionalidade
Sobretudo por inspiração do projecto do PSD, o único que sobre isso se pro-

nunciava, os tribunais competentes para o chamado contencioso da nacionalidade
passam a ser os tribunais administrativos. Duas justificações fundamentam esta
opção: o contencioso da nacionalidade é, no essencial, provocado por actos
administrativos ou por omissões da Administração, ou incide sobre actos ou
omissões da Administração; por outro lado, o processo dos tribunais adminis-
trativos parece, nesta altura, admitir uma tramitação mais célere e, por conseguinte,
mais consonante com as exigências de celeridade que as questões de nacionali-
dade muitas vezes suscitam.

6. APLICAÇÃO DO NOVO REGIME JURÍDICO

Merece especial atenção o art. 6.º da lei que aprova as alterações à lei da
nacionalidade, nos termos do qual “as alterações introduzidas pelo presente
diploma em matéria de aquisição originária da nacionalidade aplicam-se também
aos indivíduos nascidos em território português em data anterior à sua entrada
em vigor”.
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ANEXO

Lei Orgânica n.º 2/2006 (*)
de 17 de Abril

Quarta alteração à Lei n.º 37/81, de 31 de Outubro
(Lei da Nacionalidade)

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º
da Constituição, a lei orgânica seguinte:

Artigo 1.º
Alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro

Os artigos 1.º, 3.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, 19.º, 21.º, 26.º, 32.º, 37.º e 38.º da Lei
n.º 37/81, de 3 de Outubro, alterada pela Lei n.º 25/94, de 19 de Agosto, pelo
Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 194/2003, de 23 de Agosto, e pela Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15
de Janeiro, passam a ter a seguinte redacção:

“Artigo 1.º
[…]

1 — São portugueses de origem:

a) Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos em ter-
ritório português;

b) Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estran-
geiro se o progenitor português aí se encontrar ao serviço do Estado
português;

NACIONALIDADE PORTUGUESA DEPOIS DE 2006

(*) Publicam-se apenas os preceitos objecto de alteração por esta lei, bem como os novos
preceitos, uma vez que a intenção é meramente pedagógica, de auxílio à leitura do texto que
antecede.



532

c) Os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estran-
geiro se tiverem o seu nascimento inscrito no registo civil português
ou se declararem que querem ser portugueses;

d) Os indivíduos nascidos em território português, filhos de estran-
geiros, se pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nas-
cido e aqui tiver residência, independentemente de título, ao tempo
do nascimento;

e) Os indivíduos nascidos em território português, filhos de estran-
geiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, se
declararem que querem ser portugueses e desde que, no momento
do nascimento, um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo
menos 5 anos;

f) Os indivíduos nascidos em território português e que não possuam
outra nacionalidade.

2 — Presumem-se nascidos em território português, salvo prova em con-
trário, os recém-nascidos que aqui tenham sido expostos.

Artigo 3.º
Aquisição em caso de casamento ou união de facto

1 — (…)
2 — (…)
3 — O estrangeiro que, à data da declaração, viva em união de facto

há mais de três anos com nacional português, pode adquirir a nacionalidade
portuguesa, após acção de reconhecimento dessa situação a interpor no tri-
bunal cível.

Artigo 6.º
[…]

1 — O Governo concede a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
aos estrangeiros que satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Serem maiores ou emancipados à face da lei portuguesa;
b) Residirem legalmente em território português, há pelo menos 6 anos;
c) Conhecerem suficientemente a língua portuguesa;
d) Não terem sido condenados, com trânsito em julgado da sentença,

pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual
ou superior a três anos, segundo a lei portuguesa.
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2 — O Governo concede a nacionalidade, por naturalização, aos
menores, nascidos em território português, filhos de estrangeiros, desde
que preencham os requisitos das alíneas c) e d) do número anterior e
desde que, no momento do pedido, se verifique uma das seguintes condi-
ções:

a) Um dos progenitores aqui resida legalmente há pelo menos
5 anos;

b) O menor aqui tenha concluído o primeiro ciclo do ensino básico.

3 — O Governo concede a naturalização, com dispensa dos requisitos
previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1, aos indivíduos que tenham tido a
nacionalidade portuguesa e que, tendo-a perdido, nunca tenham adquirido
outra nacionalidade.

4 — O Governo concede a naturalização, com dispensa do requisito pre-
visto na alínea b) do n.º 1, aos indivíduos nascidos no estrangeiro com,
pelo menos, um ascendente do 2.º grau da linha recta de nacionalidade
portuguesa e que não tenha perdido essa nacionalidade.

5 — O Governo pode conceder a nacionalidade, por naturalização,
com dispensa do requisito estabelecido na alínea b) do n.º l, a indivíduos
nascidos em território português, filhos de estrangeiros, que aqui tenham
permanecido habitualmente nos 10 anos imediatamente anteriores ao
pedido.

6 — O Governo pode conceder a naturalização com dispensa dos
requisitos previstos nas alíneas h) e c) do n.º 1 aos indivíduos que, não
sendo apátridas, tenham tido a nacionalidade portuguesa, aos que forem
havidos como descendentes de portugueses, aos membros de comunidades
de ascendência portuguesa e aos estrangeiros que tenham prestado ou sejam
chamados a prestar serviços relevantes ao Estado Português ou à comuni-
dade nacional.

Artigo 7.º
[…]

1 — A naturalização é concedida, a requerimento do interessado, por
decisão do Ministro da Justiça.

2 — O processo de naturalização e os documentos destinados à
sua instrução não estão sujeitos às disposições do Código do Imposto do
Selo.
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Artigo 9.º
[…]

Constituem fundamento de oposição a aquisição da nacionalidade por-
tuguesa:

a) A inexistência de ligação efectiva à comunidade nacional;
b) A condenação, com trânsito em julgado da sentença, pela prática de

crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a três
anos, segundo a lei portuguesa;

c) O exercício de funções públicas sem carácter predominantemente téc-
nico ou a prestação de serviço militar não obrigatório a Estado
estrangeiro.

Artigo 10.º
[…]

1 — A oposição é deduzida pelo Ministério Público no prazo de um
ano, a contar da data do facto de que dependa a aquisição da nacionalidade,
em processo a instaurar nos termos do artigo 26.º

2 — (…)
Artigo 19.º

Registo da nacionalidade

O registo do acto que importe atribuição, aquisição ou perda da nacio-
nalidade é lavrado por assento ou por averbamento.

Artigo 21.º
[…]

1 — A nacionalidade portuguesa originária dos indivíduos abrangidos
pelas alíneas a), b) e f) do n.º 1 do artigo 1.º prova-se pelo assento de nas-
cimento.

2 — É havido como nacional português o indivíduo de cujo assento de
nascimento não conste menção da nacionalidade estrangeira dos progenitores
ou do seu desconhecimento.

3 — A nacionalidade originária dos indivíduos abrangidos pela alí-
nea c) do n.º 1 do artigo 1.º prova-se, consoante os casos, pelas menções
constantes do assento de nascimento lavrado por inscrição no registo civil
português ou pelo registo da declaração de que depende a atribuição.
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4 — A nacionalidade originária dos indivíduos abrangidos pela alí-
nea d) do n.º 1 do artigo 1.º prova-se pelo assento de nascimento onde
conste a menção da naturalidade portuguesa de um dos progenitores e a
da sua residência em território nacional.

5 — A nacionalidade portuguesa originária de indivíduos abrangidos
pela alínea e) do n.º 1 do artigo 1.º prova-se pelo registo da declaração de
que depende a atribuição.

Artigo 26.º
(Legislação aplicável

Ao contencioso da nacionalidade é aplicável, nos termos gerais, o Esta-
tuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Código de Processo nos
Tribunais Administrativos e demais legislação complementar.

Artigo 32.º
[…]

É da competência do Tribunal Central Administrativo Sul a decisão
sobre a perda ou manutenção da nacionalidade portuguesa nos casos de
naturalização directa ou indirectamente imposta por Estado estrangeiro a
residentes no seu território.

Artigo 37.º
[…]

1 — Nos assentos de nascimentos ocorridos em território português
após a entrada em vigor da presente lei, de filhos apenas de não portugue-
ses, deve mencionar-se, como elemento de identidade do registando, a
nacionalidade estrangeira dos progenitores ou o seu desconhecimento,
excepto se algum dos progenitores tiver nascido em território português e
aqui tiver residência.

2 — […]
Artigo 38.º

[…]

1 — […]
2 — […]
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3 — Quando for estabelecida a filiação, posteriormente ao registo de
nascimento, de estrangeiro nascido em território nacional, da decisão judi-
cial ou do acto que a tiver estabelecido, bem como da sua comunicação para
averbamento ao registo de nascimento, deve constar a menção da naturali-
dade do progenitor estrangeiro, nascido em território português, bem como
a sua residência ao tempo do nascimento.”

Artigo 2.º
Aditamento a Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro

São aditados a Lei n.º 37/81 de 3 de Outubro, o artigo 13.º, a inserir no Capí-
tulo VI, e o artigo 15.º com a seguinte redacção:

“Artigo 13.º
Suspensão de procedimentos

1 — O procedimento de aquisição da nacionalidade portuguesa por
efeito da vontade, por adopção ou por naturalização suspende-se:

a) Durante o decurso do prazo de cinco anos a contar da data do trân-
sito em julgado de sentença que condene o interessado por crime pre-
visto na lei portuguesa e em pena ou penas que, isolada ou cumu-
lativamente, ultrapassem um ano de prisão;

b) Durante a pendência de processo criminal em que o interessado
seja arguido por crime punível, segundo a lei portuguesa, com pena
de prisão de máximo igual ou superior a três anos, até ao trânsito
em julgado da sentença respectiva.

2 — Com a suspensão prevista no número anterior, suspende-se tam-
bém a contagem do prazo previsto no n.º 1 do artigo 10.º

3 — São nulos os actos praticados em violação do disposto no n.º 1.

Artigo 15.º
Residência legal

1 — Para os efeitos do disposto nos artigos precedentes, entende-se que
residem legalmente em território português os indivíduos que aqui se encon-
tram, com a sua situação regularizada perante as autoridades portuguesas,
ao abrigo de qualquer um dos títulos, vistos ou autorizações previstos no
regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros e no
regime do direito de asilo.
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2 — O disposto no número anterior não prejudica os regimes especiais
de residência legal resultantes de tratados ou convenções de que Portugal seja
parte, designadamente no âmbito de União Europeia e da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa.”

Artigo 3.º
Regulamentação

O Governo procede às necessárias alterações do Regulamento da Naciona-
lidade Portuguesa. aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de Agosto, alte-
rado pelos Decretos-Leis n.os 117/93, de 13 de Abril, 253/94, de 20 de Outubro,
37/97, de 31 de Janeiro, e parcialmente revogado pela Lei n.º 33/99, de 18
de Maio, no prazo de 90 dias a contar da publicação da presente lei.

Artigo 4.º
Taxas

Sem prejuízo dos emolumentos previstos na lei, as taxas devidas pelos
actos e procedimentos relativos à atribuição, aquisição e perda da nacionali-
dade são aprovados por portaria conjunta do Ministro de Estado e das Finanças
e do ministro que tutela os serviços competentes para o procedimento.

Artigo 5.º
Processos pendentes

O disposto na presente lei é aplicável aos processos pendentes à data da sua
entrada em vigor, com excepção do disposto no artigo 7.º da Lei n.º 37/81, de 3
de Outubro, com a redacção que lhe é conferida pela presente lei.

Artigo 6.º
Âmbito de aplicação

1 — As alterações introduzidas pelo presente diploma em matéria de aqui-
sição originária da nacionalidade aplicam-se também aos indivíduos nascidos
em território português em data anterior à sua entrada em vigor.

2 — Para efeitos do número anterior, considera-se território português o defi-
nido no n.º 1 do artigo 5.º da Constituição da República Portuguesa.
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Artigo 7.º
Norma revogatória

São revogados o n.º 2 do artigo 18.º e os artigos 36.º e 39.º da Lei n.º 37/81,
de 3 de Outubro.

Artigo 8.º
Republicação

A Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, com as alterações introduzidas pela pre-
sente lei é republicada em anexo.

Artigo 9.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor na data de início de vigência do diploma
referido no artigo 3.º

VITALINO CANAS



VIDA UNIVERSITÁRIA

IV





ACTA N.º 2/2007 DO CONSELHO CIENTÍFICO
DA FACULDADE DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Aos 31 de Janeiro de 2007, pelas 15.30 horas, teve início a reunião do
Plenário do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, tendo como ponto único da ordem de trabalhos a homenagem ao Pro-
fessor Doutor Ruy de Albuquerque.

Estiveram presentes os seguintes Professores Doutores: André Gonçalves
Pereira, Martim de Albuquerque, Jorge Miranda, que presidiu, Marcelo Rebelo
de Sousa, António Menezes Cordeiro, Canuto Joaquim Fausto de Quadros,
Miguel Teixeira de Sousa, Paulo Otero, Eduardo Paz Ferreira, Luís Menezes
Leitão, Luís Lima Pinheiro, José Duarte Nogueira, Fernando Araújo, Maria
Luísa Duarte, António Barbas Homem, Eduardo Vera-Cruz Pinto, Manuel Januá-
rio Costa Gomes, Dário Moura Vicente, Maria do Rosário Palma Ramalho, Ana
Guerra Martins, Margarida Salema d’Oliveira Martins, Eduardo Correia Bap-
tista, António Jorge Reis Novais, Eduardo Santos Júnior, Pedro de Albuquerque,
José Alberto Vieira, Jorge Duarte Pinheiro, Augusto Silva Dias, Maria José
Rangel de Mesquita, Fernando Loureiro Bastos, Luís Morais, David Duarte, que
secretariou, Ana Paula Dourado, Paulo Sousa Mendes, Isabel Banond de Almeida,
José de Melo Alexandrino e Paula Vaz Freire.

Justificaram a falta os seguintes Professores Doutores: Fernanda Palma e
Pedro Romano Martinez, Januário Costa Gomes, Eduardo Vera-Cruz Pinto,
Maria Luísa Duarte e Paula Costa e Silva.

Ponto único. Homenagem ao Professor Doutor Ruy de Albuquerque

O Conselho começou por realizar um minuto de silêncio em homenagem do
Professor Doutor Ruy de Albuquerque.

Depois, usando da palavra, o Professor Doutor Jorge Miranda afirmou que
o Professor Doutor Ruy de Albuquerque sempre se havia distinguido como
homem, como universitário e como jurista. Como homem, pela firmeza de
carácter, pelo respeito pela honra e pela palavra dada, pela exigência que punha
em todas as suas atitudes, pela cordialidade nas relações com os outros. Como
universitário, pela larguíssima cultura, pelo sentido institucional, pelo amor à
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Faculdade, pelo estímulo aos discípulos, por ter sabido criar uma escola. Como
jurista, pelo domínio das diversas disciplinas para além das da sua especiali-
dade, pela inteligência do raciocínio, pela sagacidade dialéctica na procura e na
formulação de solucões. A dor da sua Família era também a nossa, a de todos
os colegas, dos alunos e dos amigos.

O Professor Doutor Paulo de Pitta e Cunha proferiu também palavras de
homenagem ao Professor Doutor Ruy de Albuquerque, tendo recordado os tem-
pos em que foram colegas na Faculdade e tendo referido a excelente relação que
sempre mantiveram.

O Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, falando em nome do grupo
de ciências jurídico-políticas, declarou que não poderia deixar de proferir algu-
mas palavras a título pessoal. Disse, assim, que muitos aspectos o aproximavam
do homenageado, nomeadamente por ambos partilharem a mesma alegria de
viver. A título pessoal, salientou ainda que se tratava de uma pessoa com uma
capacidade de entendimento muito elevada, de grande ironia e com um sentido
do dever que importava salientar.

O Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou também a univer-
salidade da cultura do homenageado, bem como a variedade dos seus interesses.
Por fim, salientou a dedicação do Professor Doutor Ruy de Albuquerque à
Escola e a forma como era grato para com os seus mestres.

O Professor Doutor Menezes Cordeiro começou por referir que conhecera
o homenageado em 1970, enquanto aluno do primeiro ano. Fora na primeira aula
teórica a que assistira e dela guardava a recordação da presença que o Profes-
sor Doutor Ruy de Albuquerque aí tinha: dava uma aula corrida, formal, bem-
disposta e associando vários raciocínios uns nos outros, de forma brilhante.
Mas o homenageado era, para além de um académico, um grande jurisconsulto.
Referiu também que o Professor Doutor Ruy de Albuquerque tinha um papel
muito relevante na reorganização da Faculdade, que adorava, tendo recordado que
ele nunca perdia um Conselho Científico e que tinha desempenhado com grande
prestígio, durante nos, as funções de professor bibliotecário. Para além disso tudo,
era um senhor no mais amplo sentido da palavra e que tinha um orgulho muito
especial nos seus discípulos.

O Professor Doutor José Duarte Nogueira Duarte começou por referir que
pouco mais podia ser dito após as intervenções anteriores. Não obstante, salien-
tou o relevante sentimento de orfandade que sentia e que achava ser comum a
todos os que conheceram o homenageado. Referiu, ainda, que, com o tempo, fica-
ria sempre a sua lembrança, afirmando que a Faculdade deveria preservar a
memória daqueles que a marcaram, como foi o caso do Professor Doutor Ruy
de Albuquerque.

O Professor Pedro de Albuquerque referiu serem várias as emoções que
naquele momento lhe assaltavam a alma, assim como eram vários e complexos
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os sentimentos que lha tinham invadido nos últimos dias. Não obstante, queria
deixar apenas uma palavra que fora também a última que seu Pai, o Professor
Doutor Ruy de Albuquerque, havia proferido em vida: obrigado.

O Professor Doutor Jorge Miranda, agradecendo a presença dos profes-
sores jubilados, André Gonçalves Pereira e Martim de Albuquerque, declarou finda
a reunião.

A reunião terminou as 16.30 horas.

O Presidente do Conselho Científico (Professor Doutor Jorge Miranda)
O Secretário do Conselho Científico (Professor Doutor David Duarte)
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NO LANÇAMENTO
DA OBRA COLECTIVA DE HOMENAGEM

AO PROF. DOUTOR ANTÓNIO DE SOUSA FRANCO (1)

Senhor Reitor,
Senhor Presidente do Conselho Directivo,
Senhor Professor Paulo de Pitta e Cunha,
Senhora Dr.ª Matilde Sousa Franco,
Senhor D. António dos Reis Rodrigues,
Senhores Convidados,
Senhores e Senhoras,

António de Sousa Franco foi um eminente professor e um grande univer-
sitário, em todas as dimensões: como homem de cultura e de ciência, como
pedagogo, como colega, como dirigente universitário, como estudioso da Uni-
versidade e como alguém que assumiu a sua inerente responsabilidade social.

Nele se juntavam harmoniosamente cultura e ciência. Foi um grande cien-
tista, antes de mais, porque era um homem culto e extremamente sensível aos
problemas da cultura. Uma cultura que abarcava todas as áreas do social — não
só o Direito, a Economia e as Finanças mas também a História, a Sociologia,
a Demografia — e uma cultura que se estendia à Literatura, à Filosofia e à
Religião.

Daí uma visão abrangente dos domínios da sua especialidade, em que o
necessário aprofundamento e a constante procura de actualização de factos, nor-
mas e doutrinas se articulava com os dados trazidos pelas ciências próximas e
afins. As suas lições e os seus múltiplos estudos de Finanças Públicas, de
Direito Financeiro e de Direito da Economia são modelares também deste prisma.

Só é professor quem sobre saber, sabe ensinar. Só é grande professor uni-
versitário quem alia a capacidade criadora própria de investigador à capacidade
de transmissão de conhecimentos e, mais do que isso, de estímulo à curiosi-
dade e à abertura de horizontes cada vez mais largos. As qualidades científicas
tem de ser acompanhadas de qualidades pedagógicas.
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António de Sousa Franco foi um dos maiores professores desta Escola,
assim reconhecido por alunos e colegas, admirado pela inteligência, pela dis-
ponibilidade, pela clareza das aulas que dava, fossem da licenciatura e de mes-
trado (que sabia distinguir) e ainda pelos critérios de rigor e de justiça que
punha nos exames. Em mais de trinta anos de docência sempre o encontrei o
mesmo entusiasta do ensino e do diálogo com as novas gerações.

As nossas escolas universitárias tem vindo a tornar-se meros locais de pas-
sagem e de fugazes encontros para cumprimento de obrigações legais, mesmo
quando instalações renovadas propiciariam o convívio e a criação de laços mais
fortes do que os puramente conjunturais. Tem vindo a perder-se o sentido de
comunidade académica. E, infelizmente, esse fenómeno também se passa na nossa
Faculdade.

Mas António de Sousa Franco só compreendia os seus trabalhos de professor
em conjunto com os demais colegas. Para ele o respeito e a lealdade entre
todos eram valores indeclináveis. Em todas as reuniões, incluindo à volta das
questões mais controversas ou das personalidades mais difíceis, era constante a
sua atitude de cordialidade e constante o ambiente desanuviado e, por vezes, de
bom humor que suscitava.

António de Sousa Franco era um grande dirigente universitário, porque,
quando estudante, entendia que estudante não era apenas o que estudava, mas sim
o que, ao mesmo tempo participava na vida cultural e institucional da Univer-
sidade. Foi presidente da Juventude Universitária Católica, director do seu jor-
nal, o Encontro, e teve intervenção nas actividades da Associação Académica.

E foi um grande dirigente universitário, porque, enquanto professor, enten-
dia que não bastava assegurar o serviço docente; era preciso assumir tarefas
nos órgãos de governo da Escola e da Universidade. Exerceu, mais de uma
vez, o cargo de presidente do Conselho Directivo e, em dois anos seguidos, o
de presidente do seu Conselho Científico. Foi também Director da Faculdade
de Direito da Universidade Católica.

Em 1979 e entre 1980 e 1985 acompanhei-o, muito de perto, sendo eu
vice-presidente do Conselho Directivo, e posso testemunhar o papel decisivo
que teve na consolidação da Faculdade após as turbulências dos anos 70, pro-
movendo o regresso à normalidade escolar, sem deixar de integrar duas aquisi-
ções significativas daqueles anos e que a experiência tem revelado serem do
maior impacto pedagógico e social — a avaliação contínua e o curso nocturno.
Voltaria mais tarde, mais recentemente, quando todos se escusavam, assim como
exerceria a presidência do Conselho Científico de 2002 a 2004. em parte acumu-
lando, com grande sacrifício, com a do Conselho Directivo.

António de Sousa Franco não era só um trabalhador infatigável na pes-
quisa, no ensino e nas actividades académicas em geral. Era ainda alguém que
pensava a Universidade. Fê-lo ainda aluno, elaborando um projecto de reforma
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do plano de estudos. E fê-lo depois em numerosíssimos congressos, colóquios
e mesas-redondas. em pareceres para o Conselho Nacional da Educação e em
vários outros escritos, sempre apelando aos princípios da autonomia e da res-
ponsabilidade.

Ele entendia, aliás, o ensino e a investigação como uma responsabilidade
social, como um serviço. Patenteavam-se aí as suas convicções profundas. Os
cargos extra-académicos que ocupou, em várias circunstâncias, ocupou-os sem-
pre com o espírito livre de universitário.

Consintam-me que acrescente que era também um grande amigo meu de lon-
gos anos. Partilhávamos os mesmos valores e tínhamos uma visão muito pró-
xima da Universidade e do País. E ele respirava e inspirava confiança, optimismo,
generosidade e delicadeza de trato.

Naturalmente, contudo não é nisto que posso agora embrenhar-me. O que
devo realçar agora, como presidente do Conselho Científico — reiterando o que
já disse noutras ocasiões — é o imenso reconhecimento da Faculdade pelo
muito, muitíssimo que por ela fez António de Sousa Franco. A obra colectiva,
em três volumes, hoje lançada exprime-o bem.

Construir a Universidade no dia a dia, paulatinamente, e projectá-la para o
exterior e para o futuro — eis a lição e a memória que nos deixa. E estou
certo de que há-de perdurar.
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INTERVENÇÃO DA
DR.A MATILDE PESSOA FIGUEIREDO DE SOUSA FRANCO

NA HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR
ANTÓNIO DE SOUSA FRANCO (16-1-2007)

Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, Senhor Prof. Doutor Sam-
paio da Nóvoa

Senhor Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito, Prof. Dou-
tor Jorge Miranda

Senhor Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Direito, Prof.
Doutor Teixeira de Sousa

Senhor Prof. Doutor Paulo de Pitta e Cunha, Decano do Grupo de Jurí-
dico-Económicas

Ilustre Audiência

Em primeiro lugar, quero desde já agradecer as intervenções anteriores, as
quais tanto me sensibilizaram.

Na actividade profissional polifacetada e extremamente intensa do Prof. Antó-
nio Luciano de Sousa Franco, ele sempre se considerou medularmente um
académico; seja-me permitido o termo de medular para exprimir a profundi-
dade do seu sentir e agir em relação à Universidade. De facto, esta encon-
trava-se no seu âmago. Anote-se que morreu na pujança da vida, com apenas
61 anos, cerca de dois mil títulos publicados, em Portugal e no estrangeiro,
sendo, aproximadamente: das diversas áreas jurídicas das Finanças Públicas e
Administração (300 títulos diversos), Direito Económico nacional e comunitário
(100 títulos), outros temas económico-sociais (150 títulos), questões de educa-
ção, designadamente no âmbito universitário (100 títulos), etc. Com imensa
alegria, anunciava estar mesmo a ultimar a profunda actualização do manual de
Finanças Públicas e Direito Financeiro, na qual se concentrara nos últimos
anos.

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa era a sua segunda casa,
nem sei se, e com muito gosto o digo, a sua primeira casa. Aqui se formou, aqui
começou a leccionar, aqui fez todas as provas académicas, aqui se dedicou aos
mestres, colegas, alunos, funcionários, tendo exercido, anos a fio, entusiastica-
mente, os cargos de presidente dos Conselhos Directivo e Científico, e tendo fale-
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cido nos postos extremamente honrosos e simultâneos de presidente dos Conselhos
Científico e Directivo desta Faculdade.

Além disso, testemunho-o, esteve até quase à hora da morte a tratar, como
sempre fez, de numerosos assuntos ao mesmo tempo, constando destes também
as duas Faculdades de Direito, esta e a Universidade Católica, o escritório e a
avaliação das Universidades. Nessa manhã fatídica de 9 de Junho de 2004,
levantara-se bastante antes do que a hora matutina prevista, por causa de um rela-
tório dessa avaliação universitária (e ele detestava levantar-se cedo, porque pre-
feria trabalhar de noite).

Como académico, tinha também justo orgulho em ter sido um dos funda-
dores da Universidade Católica Portuguesa, professor aí desde sempre e pri-
meiro director da Faculdade de Direito. Era assim essa Universidade quase
como uma filha, à qual tivemos o prazer de oferecer à volta de doze mil livros.

Outras aulas, noutras Universidades, como a de Coimbra, também muito o
entusiasmaram.

A edição da obra monumental dedicada ao Prof. Sousa Franco que a Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa agora publica, em três volumes, que
totalizam mais de três mil páginas, teve como principal organizador o Senhor Pro-
fessor Decano do Grupo de Jurídico-Económicas, Prof. Doutor Paulo de Pitta e
Cunha, que foi de uma dedicação inexcedível na concretização deste projecto, o
qual compilou notáveis estudos.

É também extremamente gratificante nesta homenagem que a Faculdade
de Direito quis prestar, a execução do único retrato pintado a óleo, até agora exis-
tente, do Prof. Sousa Franco. Foi-me pedida uma fotografia inspiradora e esta
é, julgo, a que melhor exprime a personalidade deste académico, e a que ele fez
questão de ter na sala da nossa casa: acima de tudo o rigor científico (a fotografia
foi tirada aquando de uma Oração de Sapiência que proferiu), mas também o
imenso sentido de humor (aqui manifestado por estar a enrolar a franja da borla,
num dedo). A autora da pintura, a Mestra Sónia Donário, docente também desta
Faculdade, conjuga assim dotes diversos com assinalável qualidade. A mesma
fotografia foi incluída no princípio do livro.

Com o maior prazer ofereci à Faculdade, por esta ocasião, umas peças que
o homenageado muito apreciava: a sua secretária preferida, com talha de estilo
barroco, o armário-estante a condizer, e uns objectos pessoais, para figurarem no
Museu que recentemente aqui se constituiu.

Tendo o Prof. Sousa Franco sido pioneiro dos estudos de Direito Comuni-
tário Europeu, tal foi-lhe reconhecido logo aquando da sua morte, mediante a
generosa instituição, pelo Parlamento Europeu, de um prémio anual com o seu
nome. Este prémio visa distinguir os estudos neste domínio e tem a singulari-
dade, no panorama universitário, de ter uma instituição europeia que o patrocina.
Por outro lado, este prémio tem âmbito nacional e incentiva não só alunos, mas
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também jovens investigadores, e entrelaçou na sua atribuição, através de uma pro-
tocolo, as Faculdades de Direito da Universidade de Lisboa e da Universidade
Católica Portuguesa, o que só privilegia ainda mais estas duas ilustres institui-
ções, como precursoras universitárias portuguesas na União Europeia. Aproveito
voltar a agradecer a criação e atribuição deste prémio, e tornar a felicitar quem
já o recebeu.

Nesta primeira casa do Prof. Sousa Franco, a Faculdade da Direito da Uni-
versidade de Lisboa, ocorre assim a primeira grande homenagem académica, o
que profundamente me comove. Muito reconhecidamente agradeço a todos os
outros membros da Mesa e a todos os colaboradores o empenho nesta tão bonita
cerimónia. Muito obrigada. Bem hajam!
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ANTÓNIO DE SOUSA FRANCO
— CULTOR DAS CIÊNCIAS JURÍDICO-ECONÓMICAS

PAULO DE PITTA E CUNHA

1. Ligaram-me ao Professor Sousa Franco invulgares laços de amizade e
de camaradagem.

Esteve a meu lado em todas as grandes provas públicas da nossa carreira aca-
démica — o doutoramento, a agregação (que na altura se identificava com o con-
curso para professor extraordinário), o concurso para professor catedrático.

Ao longo de décadas, revelou-se exemplar a nossa colaboração. Integrados
ambos no Grupo de Ciências Jurídico-Económicas da Faculdade de Direito de
Lisboa, partilhávamos da mesma visão sobre a missão da Escola de Direito e
sobre o lugar das Ciências Económicas nos estudos da Faculdade.

Pode ser surpreendente, mas o facto é que não consigo recordar-me da
menor discordância que entre nós possa ter-se gerado, ou sequer esboçado, ao
longo de todo aquele tempo, sobre qualquer assunto atinente à Faculdade.

Para esta nossa colaboração sem falhas terão contribuído a amizade e o
apreço mútuo que nos ligavam.

2. A obra do Professor António de Sousa Franco é muito extensa, diver-
sificada e profunda. Avultam na sua vastíssima bibliografia os trabalhos centrais
consagrados às Finanças Públicas e ao Direito Financeiro. O Manual que tem
essa epígrafe nasceu em 1974, e foi objecto de reedições e actualizações suces-
sivas. Em 1987 atingiu a 4.ª edição, e em 2002 veio a lume a 9.ª reimpressão.

Da edição inicial permita-se-me que saliente, entre tantos outros temas,
abordados com idêntico brilho e rigor, a análise da teoria das decisões públicas
e economia de bem-estar, do fenómeno financeiro no quadro dos sistemas eco-
nómicos, da evolução histórica dos estudos financeiros; e, pelo sentido de actua-
lidade que reflectem, a discussão do neoliberalismo post-keynesiano ou da pene-
tração do regime das organizações supranacionais por princípios próprios da
actividade financeira dos Estados.

Mas, para além das Finanças Públicas, a obra publicada de António de
Sousa Franco abarca praticamente a totalidade das áreas que são objecto de
estudo das disciplinas que se agrupam nas Faculdades de Direito sob a referên-
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cia “Ciências Jurídico-Económicas” — o Direito económico, o Direito fiscal, a
Integração económica, a Economia política (atente-se, neste último caso, no
excelente estudo dos anos 60 “Observações sobre a formação de capital numa
economia em desenvolvimento”, tema depois retomado na dissertação de dou-
toramento “Políticas Financeiras e Formação de Capital” — e extravasou destes
domínios para campos ligados à cultura, ao ensino, às doutrinas sociais, à Admi-
nistração pública.

E, a atestar o enlace entre a teoria e a prática, que constituiu um “Leitmo-
tiv” dos seus estudos, relembre-se a elaboração de ante-projectos legislativos, de
grande alcance, desde a reforma do Tribunal de Contas à transição para a moeda
única, passando pelo Estatuto dos benefícios fiscais.

É uma obra densa, multiforme, inovadora em tantos aspectos.

3. No prefácio do Manual de Finanças Públicas e Direito Financeiro, já
em 1986 António de Sousa Franco dava conta da sua fundamental preocupação
metodológica no estudo da matéria, situada “sem ambiguidade na confluência da
Economia Pública e do Direito Financeiro”. Afirmava o carácter intencionalmente
interdisciplinar da obra, evitando de um lado o juridicismo estéril e, de outro, a
abordagem pretensamente pura da economia, desprovida de base institucional, ver-
berando as “capelas” do mundo académico e monopólios universitários que se
esforçavam por manter feudos imunes ao diálogo científico. Esse prefácio cons-
tituiu uma defesa vibrante na linha da concepção de “uma escola aberta ao seu
tempo e capaz de encarar a sua responsabilidade social”.

4. Lucidamente, António de Sousa Franco evitava sobrecarregar as suces-
sivas edições do seu Manual de Finanças Públicas com a sistemática inserção de
novos campos de análise. Daí que tivesse autonomizado em 1987 o estudo dos
subsectores financeiros (Finanças do Sector Público: Introdução aos Subsectores
Institucionais), em que se examinavam com rara precisão as áreas da adminis-
tração pública marcadas pela autonomia financeira.

Já desde 1980, num trabalho de grande rigor, Sousa Franco fizera publicar
um volume relativo aos assuntos fundamentais das Políticas Financeiras. Neste,
como em outros já citados, é visível a preocupação de “despertar o espírito crí-
tico dos alunos”, propondo-lhes um “sistema explicativo com algumas pistas
de dúvidas”, estando presente, sempre, a sua concepção de crescente interliga-
ção entre a Economia e o Direito, em que cada vez menos se aceita um jurista
que “só saiba de Direito”.

5. António de Sousa Franco era um homem de fortes convicções, que pai-
rava a grande altura pela sua integridade e independência de espírito, excep-
cional capacidade de trabalho, invulgares qualidades intelectuais e grande esta-
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tura moral. O seu desaparecimento representa uma enorme perda para a sua
Escola e para a sua Universidade, e vem tornar mais pobre o campo das Cên-
cias Jurídico-Económicas, que ele cultivou por forma exemplar, com realce para
a área das Finanças e do Direito Financeiro, em que pontificou como insigne Pro-
fessor e Investigador.

29 de Setembro de 2004
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A ÚLTIMA AULA (*)

PAULO DE PITTA E CUNHA

No passado dia 12 de Fevereiro, no fim de uma aula normal de Direito
Comunitário do 3.º ano, guardei cinco minutos para dizer aos alunos que esta-
vam presentes (talvez uns 60 ou 70) que, atingido pelo limite de idade, ia aban-
donar o leccionamento, sendo aquela a última vez que estaria com eles. Nessa
precisa altura, todos se levantaram, como se tivessem ensaiado uma manifesta-
ção, e aplaudiram durante longos minutos, o que me deixou profundamente
comovido. Foi talvez o momento mais emotivo que tive na Faculdade desde que
cá estou.

Esta última aula não será, como calculam, uma aula normal, não vou aqui
maçá-los com matéria (já os macei suficientemente no passado). Vou fazer a
descrição de um percurso como professor e da forma como ele decorreu, con-
tando alguns episódios da minha vida como docente da Faculdade, a qual,
segundo a última lista de pessoal docente publicada, se traduzia em 44 anos, 6
meses e seis dias de serviço efectivo, contados até finais de Dezembro pas-
sado, havendo a acrescentar os quase dois meses que decorreram até à jubila-
ção. Foram nove anos como assistente, um ano fora da função pública para a
preparação do doutoramento, oito anos como professor auxiliar e associado e 27
anos como catedrático.

Esteve, pois, para não haver uma aula final, atento o que eu dissera aos alu-
nos no dia 12 de Fevereiro; mas, a insistências do actual decano do Grupo,
Professor Paz Ferreira, aqui estou presente para um último encontro, aproveitando
o horário e usando o tempo que gentilmente me cedeu o meu sucessor na cadeira,
Professor Luis Morais.

Aceitei o desafio para esta intervenção final, lembrando que, ainda há dias,
o Conselho Científico e, em concreto, o Presidente e os Professores Decanos de
todos os Grupos — Jorge Miranda, Marcelo Rebelo de Sousa, António Mene-
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zes Cordeiro, Duarte Nogueira e Eduardo Paz Ferreira — tiveram para comigo
desvanecedoras palavras, que muito me tocaram.

Houve um período no passado em que no grupo de Ciências Jurídico-Eco-
nómicas, a que pertenço, os catedráticos estavam em maioria em relação aos assis-
tentes (havia dois catedráticos, o Professor João Lumbrales e o Professor Soa-
res Martinez e, ao todo, um único assistente — eu próprio). Com efeito, depois
da saída de Rui Patrício, eu ficara sozinho. Até que vieram a juntar-se-me
Sousa Franco e Alberto Xavier. Actualmente, o grupo tem seis Doutores em efec-
tividade de funções — Paz Ferreira, Saldanha Sanches, Fernando Araújo, Luis
Morais, Ana Paula Dourado, Paula Vaz Freire. Dois candidatos já apresentaram
as suas dissertações (Nazaré Costa Cabral e Sérgio Vasques); e estou informado
de que vários outros se aproximam da conclusão das respectivas teses.

Quero saudar em especial, entre tantos amigos, os actuais e antigos assis-
tentes do grupo, que tenho o gosto de ver entre a assistência. Permitam-me
que refira os colaboradores nas disciplinas cujo leccionamento interrompi: Sónia
Donário, Moura e Silva, Pateira Ferreira, em Comunitário I; Gonçalo Anastácio
e Maria João Palma, em Comunitário II. Nos últimos tempos fora-me atribuída
a situação de “equiparação a bolseiro no país”, para que pudesse dedicar-me à
investigação sem ter a obrigação de dar aulas. Sucede, porém, que nunca usu-
frui desse benefício: no momento em que cessei funções, ainda regia duas dis-
ciplinas no curso de licenciatura (uma no 3.º ano, a outra no 5.º) e os cursos de
mestrado e de doutoramento.

Por que é que vim para a Faculdade?
Como todos sabem, meu Pai era professor na Faculdade. Era uma pedra

basilar nesta Escola. Recordo sempre o tempo em que — proeza que ficou
lendária — ele e o Professor Marcello Caetano, juntos, asseguraram metade e mais
uma do total das regências na Faculdade. Mas não me senti influenciado por isso,
porque durante extensos oito anos meu Pai esteve ausente da Escola. Entre os
meus 13 anos e os meus 21 anos exerceu funções governativas, dedicando-se a
um plano bem diferente do da vida universitária. Assim, e muito lamentando não
ter sido seu aluno, só o encontrei na Faculdade no ano da minha formatura, em
que completei 22 anos. Não terei, por isso, sido influenciado por um ambiente
ligado, em geral, à vida da Universidade e ao mundo do Direito em particular
(embora meu Avô materno fosse também jurista). Foi por decisão própria e opção
própria que escolhi o curso de Direito. Havia nessa altura três cursos a que se
dava maior relevância, Direito, Medicina e Engenharia. Não me interessando
pelas matérias de qualquer dos dois últimos, e tendo sempre tido propensão
para escrever e apreço pela discussão do tipo de problemas que sabia constarem
do Curso de Direito, inscrevi-me na Faculdade. Lembro-me sempre, com humor,
da ideia que meu Pai teve, em certa altura, de sugerir a minha irmã, um pouco
mais velha do que eu, que viesse à Faculdade assistir a algumas aulas, e recordo
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que, sem embargo de ela ter apreciado muito essas aulas, não fugiu à vocação
que sentia para cursar engenharia. Por meu lado, vim sem complexos, talvez
impulsionado por aquilo que o Professor Ruy de Albuquerque, infelizmente
desaparecido há tão pouco tempo, generosamente referia como tendo eu alcan-
çado notas galácticas no Liceu. Foi talvez esse o impulso que me deu prepa-
ração, dedicação ao estudo e espírito de competição tão indispensáveis à fre-
quência da Faculdade.

Ao longo do curso passei por dois sistemas de exames, sendo o primeiro pro-
fundamente diferente daquele que agora conhecemos. Hoje, os exames respei-
tam a cadeiras individualizadas, espaçadas no tempo, não existindo simultanei-
dade na sua realização.

Este sistema começou no meu 3.º ano, mas no 1.º e no 2.º ainda tive de aca-
tar o antigo. No mesmo dia, tínhamos de passar de sala para sala, para enfren-
tar sucessivamente os quatro ou cinco professores de todo o ano lectivo em
causa. À tardinha, saia a nota global. Este sistema de exames obrigava a um
enorme esforço de memória, tal a acumulação de matérias a que se devia res-
ponder na mesma altura. Recordo-me de que, no meu 2.º ano, me senti muito
satisfeito ao completar o quarto exame sucessivo, e já estava a sair da Faculdade,
a pensar nas próximas férias, quando me lembrei de que ainda me faltava um
quinto, o Direito Administrativo. Voltei para trás para realizar a prova oral
ainda em falta!

Deste meu curso guardo muitas recordações, quer dos professores, quer
dos colegas. Dele viria a sair um outro docente, o meu velho amigo José
Manuel Sérvulo Correia.

Vêm à memória os professores falecidos, João Lumbrales, algo tímido a
expor, mas sedutor nas análises, tão lúcido na forma como apresentou os con-
ceitos da economia keynesiana que, tendo ele próprio uma formação próxima da
escola clássica, acabei por me sentir profundamente marcado, ao longo da vida,
pela sedução de Keynes; Marcello Caetano, que me sugeriu e acompanhou diver-
sos trabalhos, quer no 3.º ano, quer no curso complementar; Cavaleiro de Fer-
reira; Luis Pinto Coelho; Manuel Gomes da Silva; Palma Carlos; Fernando
Olavo; Castro Mendes; Isabel Magalhães Colaço; Dias Marques; todos infeliz-
mente já falecidos. Ainda bem que continuam entre nós Inocêncio Galvão Tel-
les, Armando Marques Guedes, Pedro Soares Martinez, Silva Cunha, Pessoa
Jorge, Oliveira Ascensão. Todos estes professores, uns e outros, figuraram no
livro do meu curso (a publicação de livros de curso era uma tradição bem sim-
pática, que merecia ser reatada), com o lisonjeiro epíteto de “As Bruxas de San-
tana”, cada qual com as suas características próprias, não raro assinaladas com
alguma irreverência. A única “bruxa” que terá merecido a qualificação de
“fada” era Luis Pinto Coelho, que, pela sua afabilidade, foi apelidado de “Fada
Luisinha”.
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Depois veio o curso complementar (pós-graduação), correspondente ao
actual mestrado, no qual optei pelas económicas, que me interessavam sobre-
maneira desde os estudos do 3.º ano com o Professor Lumbrales, e vendo nelas
uma forma de compensar a monotonia das matérias jurídicas. Senti então o
fascínio da integração europeia — fascínio que não mais haveria de me aban-
donar. Julgo que a primeira tese universitária no plano do mestrado que terá sido
feita em Portugal foi a que publiquei com a epígrafe “A Integração Económica
da Europa Ocidental”.

Fiz um estágio de alguns meses em Paris, frequentando o que na altura se
considerava o “state of the art”, o Institut de Science Économique Appliquée, onde
pontificava François Perroux, e participando nas aulas de André Marchal na
École des Hautes Études da Sorbonne.

Entrei para assistente, fazendo júri com o Professor Lumbrales, na altura dos
exames do 3.º ano, em Junho de 1962. Alguns anos depois ingressaram também
Sousa Franco e Alberto Xavier (tinham sido meus examinandos naquele júri), e
com eles percorri vários lanços da nossa carreira universitária. Ainda fui objecto
de simpáticas referências nos poucos livros de curso que apareceram seguidamente.
Recordo que no primeiro que se publicou após a minha entrada para assistente
os professores eram agrupados num grande continente chamado “Jurislândia”, cada
um com a sua província: eu era a “Cunha do Sul” (porque meu pai que, que tinha
regressado nesse ano, era a “Cunha do Norte”), cuja capital era “Babyface”,
aparecendo na minha caricatura envolvido num grande escudo com a palavra Key-
nes, aparentemente em combate a minúsculos guerreiros marxistas.

Houve episódios engraçados nessa fase de assistente. O Professor Castro
Mendes, professor que como ninguém se dedicava de corpo e alma à Faculdade,
e cujo desaparecimento prematuro tanto lamentamos, tomava a iniciativa de,
num gesto de camaradagem, passar a tratar por tu cada um dos assistentes
novos que entravam. Eu tinha oito anos menos do que ele, mas também me tra-
tou logo por tu. “Paulo, que tal tratarmo-nos por João e por Paulo”? Em certa
ocasião, eu estava a fiscalizar os exames escritos de uma sala e ele os de outra,
quando me mandou um papelinho de aviso, que dizia: “Toma atenção, na tua
primeira fila está um louco varrido”. Logo entrei no jogo, e enviei-lhe pelo
mesmo portador um outro papelinho: “O que é que eu posso fazer se ele come-
çar a trepar pelas paredes?”. Desarmante resposta de Castro Mendes: “Dá-lhe
bananas”!

A minha predisposição era de fazer aulas vivas, que prendessem o auditó-
rio. Julgo que todos sentiam que eu tinha a preocupação de extrema actualidade
na exposição das matérias. Naquela altura vivia-se muito a crise do dólar, e a
propósito dos eventos que a rodeavam lembro-me de que corria à Baixa a com-
prar o “Financial Times” ou “The Economist”, para acompanhar o que se pas-
sava e trazer análises de fresco aos alunos.
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Agi sempre com total independência de espírito, em plena liberdade de
pensamento e de expressão, quer antes, quer depois do 25 de Abril. A revolu-
ção e suas sequelas em nada afectaram o meu comportamento em relação ao
ensino: algumas notas de ironia, abertura total à posição pessoal assumida pelos
alunos, particular apreço por aqueles que, mesmo discordando da minha opi-
nião, defendiam com bons fundamentos teses diferentes.

Chegámos ao período revolucionário. A última direcção da Faculdade, antes
da crise em que todos nós, doutores, fomos “saneados” pelas forças maoistas, era
já paritária. Do lado dos professores estavam André Gonçalves Pereira e eu pró-
prio; do lado dos alunos, dois dirigentes do MRPP. Em certa altura, fomos cha-
mados, uns e outros, ao Ministério da Educação, onde houve uma reunião insólita
a seis: o Ministro e o Secretário de Estado, adeptos confessos do Partido Comu-
nista, os dois alunos próximos do modelo albanês; Gonçalves Pereira e eu próprio.
Depois de nos terem invectivado por representarmos o “capitalismo decadente”, os
estudantes do MRPP, hoje em dia pessoas integradas na normalidade da vida polí-
tica e social, voltaram-se para o Ministro e para o Secretário de Estado e disseram
não haver razão para que mantivessem o sorrisinho irónico que afixavam, porque
a sua posição de “sociais fascistas” os tornava ainda mais dignos de censura.
Claro está que a reunião terminou quase de seguida e sem resultados.

Fui designado para representar os professores da Faculdade em sessões de
preparação do futuro Sindicato dos professores, num andar térreo algo sombrio
da Rua das Gaivotas. Eu ia vestido como sempre o fiz, de fato e gravata, e pouca
atenção me era prestada pelos coordenadores da sessão, elementos de uma
esquerda avançada. Certo dia resolvi mudar um pouco a aparência: enverguei
um camisolão e um par de calças de ganga, e logo que entrei, disseram-me:
“O colega não quer vir fazer parte da mesa?”. Como se vê, em certas circuns-
tâncias é o hábito que faz o monge…

Entrámos no período da Reestruturação, e tive a honra e o prazer de, sob
a orientação da Prof.ª Magalhães Colaço, ser um dos três ou quatro elementos
que operaram a recuperação e a renovação da Faculdade em 1977-78. Tive aí
o ensejo de fazer a defesa e ilustração das cadeiras económicas, que já então repu-
tava como essenciais à visão correcta da missão da Faculdade de Direito: já
nessa altura estava convencido de que a Faculdade não podia ser, como alguns
pretendem, uma escola profissional de preparação de juristas, repleta de cadei-
ras civilísticas, mas deve proporcionar uma formação diversificada, com impor-
tante abertura às ciências sociais e económicas. Consegui transpor esta visão quer
para o relatório da reestruturação (nesse ponto por mim elaborado) quer para o
plano de estudos que se lhe seguiu.

Fui Presidente do Conselho Científico em dois períodos de dois anos e
meio cada um, nos quais procurei descrispar o ambiente por vezes algo tenso em
que decorriam os trabalhos.
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Ao longo da minha carreira, mercê de contactos internacionais que fui man-
tendo e desenvolvendo, obtive do Conselho Científico a decisão de conferir a emi-
nentes professores estrangeiros o grau de Doutor Honoris Causa da Faculdade:
além de cultores do Direito Comunitário, Etienne Cerexhe, Jean-Claude Gautron
e Vlad Constantinesco, dois estudiosos de Finanças Públicas de renome mundial,
que haviam sido meus professores num curso desta matéria leccionado nos
anos 60 na Universidade de York (Richard Musgrave e Alan Peacock), e ainda
Raymond Barre, com quem trabalhei no Congresso Mundial dos economistas
em 1974, e que, meses depois, me afirmaria a sua solidariedade ao abrir-me as
portas do ensino em França caso a revolução me impedisse de leccionar em
Lisboa, e Vito Tanzi, que me acolheu com lhaneza em 1988 no Fundo Mone-
tário Internacional.

Procurei operar a renovação da disciplina de relações económicas interna-
cionais, e cooperei no lançamento dos estudos europeus. Foi por instâncias
minhas, acompanhado de alguns colegas, que o Direito Comunitário passou a ser
uma disciplina de frequência obrigatória para todos os alunos, com duração
semestral. Depois veio o programa Jean Monnet, que implicou a criação da
cadeira de Direito Comunitário II, por mim desde então sempre coordenada
(programa tão prestigiado no estrangeiro que já vi professores espanhois utilizarem
cartões de visita com a referência “Catedratico Jean Monnet de Derecho Comu-
nitario”. Com o programa Jean Monnet veio todo um conjunto de distinções: a
primeira cátedra europeia, que me foi conferida, precedendo a que veio a ser assu-
mida por Paz Ferreira; o Pólo Europeu da Faculdade (Centro de Excelência), ins-
tituído sob a minha coordenação; e o Módulo Jean Monnet sobre “Constitucio-
nalização e Federalização na Europa”, cujo formato serviu de modelo à criação
dos cursos de trinta horas que vimos realizando. Presentemente, em lugar do
Curso anual de pós-graduação do Instituto Europeu, que mantivémos durante
muitos anos, temos quatro módulos em funcionamento, de trinta horas cada,
ligados a determinados temas, e ainda jornadas de um dia inteiro, como a que
acaba de realizar-se, dedicada aos Auxílios de Estado e Zonas Francas, ou a
que vai ter lugar brevemente acerca da Política Europeia do Mar. Vamos lan-
çar uma grande Conferência Internacional em Junho deste ano, para debate dos
grandes desafios da integração europeia no limiar da presidência portuguesa, a
qual corresponderá ao segundo semestre de 2007.

No meio de tudo isto, também existiram nos Conselhos momentos de algum
humor. Recordo-me de ter informado discretamente o Prof. Martim de Albu-
querque de que tinha vindo uma proposta irrecusável do Presidente da Guiné Bis-
sau, no sentido de trocar o seu tradicional gorro encarnado pela borla vermelha de
um dos nossos doutores, propondo-se que essa honra coubesse a Martim de Albu-
querque. O meu colega compreendeu de imediato a brincadeira, levando o seu
humor mais longe, pois, quando saímos da sessão, veio dar-me um longo abraço
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no corredor e, minutos mais tarde, reparei que o emblema de prata da Universi-
dade de Lisboa, que eu trazia na lapela, migrara para a lapela do casaco dele…

Foi enorme o número de conferências que fiz no estrangeiro, percorrendo
a Europa de lés a lés desde a Espanha até à Grécia, passando por França,
Bélgica, Inglaterra, Alemanha, e estendendo a colaboração a seminários orga-
nizados nos Estados Unidos da América. No Brasil realizei por diversas vezes
compactos de conferências em várias universidades. Em certa altura senti a
experiência estafante de um “virtuose”, sobraçando os meus papeis, como se
se tratasse de um instrumento musical , para sair de manhã do Rio para Belo Hori-
zonte, passando à tardinha do dia seguinte para São Paulo, esperando-me logo
depois nova conferência em Florianópolis ou em Porto Alegre. Houve um ponto
aparentemente inquietante. Estava a entrar no edifício da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, quando, junto à porta dos alunos, deparei com car-
tazes de visível ferocídade com grandes dizeres de “Fora Pita” e “Morra Pita”.
Quase pensei que o melhor seria fazer as malas em clima inesperadamente tão
hostil, mas logo me informaram de que se tratava de um político local muito con-
testado, de nome Celso Pita! A recepção que nessa altura me proporcionaram,
mostrou-se, ao invés, muito calorosa.

Assumi algumas iniciativas. Fui o autor do texto de um apelo à reflexão
sobre a evolução da integração europeia quando apareceu o projecto de consti-
tuição para a Europa. Um apelo muito crítico quanto à constituição em si
mesma — o termo “constituição” parecia totalmente desapropriado — e em que
se focavam os exageros da estrutura institucional pretendida e se chamava a
atenção para os verdadeiros problemas que tinham sido escamoteados. O pro-
jecto envolvia passos avançados no sentido da federação política, que importava
repensar. O meu texto foi submetido a uma espécie de mini-referendo aqui na
Faculdade, envolvendo todos os professores e assistentes que tinham alguma
relação com o estudo da integração europeia. Ora, dentro do universo dos con-
sultados, 76% subscreveram o apelo e apenas 24% o não fizeram. Pelo menos
neste microcosmos, a imagem do federalismo triunfante não encontrou acolhi-
mento. Hoje em dia, não é, na verdade, possível conceber uma solução fede-
ral para uma Europa que alargou incessantemente as suas fronteiras e sofre de
“overstretching”, tal a heterogeneidade e o número dos seus membros. Poderá
haver ainda manifestações pontuais de integração política intensa ao nível de gru-
pos de países, mas parece estar por completo prejudicado o velho ideal da fede-
ração europeia que, entre outros inconvenientes, teria o de transformar os paí-
ses em províncias da federação. Isso seria particularmente de deplorar no caso
de Portugal, com os seus quase nove séculos de história, com a mais antiga
estabilização de fronteiras nacionais na Europa, e portador de uma das línguas
mais utilizadas em todo o mundo. Daí que o apelo traduzisse uma visão de euro-
peísmo prudente, salvaguardando o interesse nacional — visão distante da posi-
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ção eurocéptica, que pretende o recuar da integração, mas também afastada da
euro-eufórica daqueles que pretendem a federação a todo o preço. É, na verdade
conveniente que a integração prossiga a passos cadenciados, medindo-se os êxi-
tos que vão sendo alcançados sem forçar a soluções utópicas que desacreditem
o movimento aos olhos do eleitor.

Lembro o caso curioso a propósito da apresentação do apelo à reflexão em
torno do projecto da constituição europeia. O Director do “Expresso” dissera-
me que ia mandar um jornalista e uma fotógrafa para assinalar a entrega do
apelo à Ministra dos Negócios Estrangeiros da altura. Esperámos, esperámos,
e ninguém apareceu. Num desabafo talvez pouco diplomático, telefonei ao
Director lamentando o acontecido, por recear, disse-lhe, atento o pendor para a
federação europeia do texto por nós criticado, que a jornalista podia estar equi-
vocada quanto a situar-se o local da entrega no Ministério dos Negócios Estran-
geiros, podendo ter-se deslocado para o da Administração Interna! O apelo
teve reduzidíssima divulgação pública e nunca obteve resposta, mas acabou por
ser incluído em anexo ao meu livro “Reservas à Constituição Europeia”.

No meio de tudo isto, elaborei diferentes livros de lições, redigi variadas
monografias e múltiplos artigos de doutrina, uma vez ou outra aparecendo em
páginas de jornais para debate de problemas actuais de integração, como os
relativos à constituição para a Europa, redigi pareceres em matérias jurídico-
-económicas e intervim em arbitragens comerciais internacionais e em processos
no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

Na Faculdade fui em algumas épocas regente de Economia Política, de
Finanças e de Direito Fiscal, mas a minha vocação durante muitos anos con-
centrou-se nas Relações Económicas Internacionais, tendo transitado daí para a
integração europeia e para o Direito Comunitário. Mas a Fiscalidade foi sem-
pre um centro de preocupação. Nesse campo ocupei a presidência da Comissão
da Reforma Fiscal na segunda metade dos anos 80, coadjuvado por conhecidos
especialistas — como Braga de Macedo, Braz Teixeira, Santos Ferreira, Manuel
Pires, Manuel Porto, Xavier Basto, Freitas Pereira, Maria de Lurdes Correia
Vale, Rogério Ferreira, Carlos Pamplona, Nuno Sá Gomes. O trabalho da
Reforma Fiscal foi, afinal de contas, ainda um trabalho basicamente científico,
próximo das questões estudadas na Faculdade. Também relembro as muitas
comunicações na Academia das Ciências sobre diversas matérias, desde a polí-
tica fiscal até à economia internacional e à integração europeia.

Enderecei, há dias, uma carta ao meu amigo Prof. Paz Ferreira, a propósito
da assunção das funções de Decano do grupo de Ciências Económicas, que
exercerá, estou certo, com toda a competência que lhe é reconhecida. Dessa carta,
que não era reservada, constava em súmula, o seguinte:

«Deixei a efectividade de boa saúde, de bem com quase todos (há sempre
alguma excepção) e a satisfação do dever cumprido. Para trás fica a restrutu-
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ração da Faculdade, a defesa intransigente do lugar das ciências económicas nos
estudos de direito, a renovação da disciplina de relações económicas interna-
cionais, a implantação dos estudos de integração europeia e Direito Comuni-
tário e — “last but not least” — a consecução das cátedras e do pólo europeu
e a criação e desenvolvimento do Instituto Europeu. Instituto onde se operou
uma adaptação que se considera adequada aos novos tempos e às novas exi-
gências».

Penso que convirá continuar a pugnar-se pelo peso relativo das disciplinas
do grupo no currículo das cadeiras de mestrado, muito especialmente em aten-
ção ao perigo dos efeitos redutores de Bolonha e dos cursos curtos para que
apontam, procurando combater a inclinação para o jurisdicismo absorvente e
incentivando os nossos docentes a cultivar não só as matérias jurídicas ligadas
à economia, como, “ex professo”, as matérias económicas e financeiras, que estão
na linha de várias teses de doutoramento e de mestrado. Por exemplo, a minha
tese de doutoramento chamou-se “Expansão e Estabilidade. Os Dilemas da
Política Macroeconómica”. Nela não há nenhuma palavra de Direito (feliz-
mente, para calar os críticos de que faltasse demonstrar uma formação pro-
priamente jurídica, enfrentei duas duras provas complementares, em Direito
Administrativo e em Direito Financeiro). A referida tese é um exercício de polí-
tica económica. Lembro que isto não é caso único. Marcello Caetano, na sua
tese de doutoramento, optou pelo tema “A depreciação da moeda depois da
Guerra”. João Lumbrales, desde o início, dedicou os seus estudos à análise eco-
nómica.

Posto tudo isto, nada de dramático está acontecendo. A situação é perfei-
tamente normal. Compreende-se que não se exija a uma pessoa que está há 45
anos a trabalhar numa Faculdade que mantenha a efectividade plena. Não é
que esteja cansada ou desinteressada, mas a lei da vida assim o postula. Pro-
ponho-me continuar a investigar, a assegurar o contacto com tantos interessados
que assistiam às minhas aulas regulares, através de conferências, da participação
em cursos breves e em colóquios internacionais ou nacionais, e não esquecendo
os meus interesses exteriores, que contribuem para a “Weltanschauung” e para
contrariar a secura dos domínios clássicos de estudo do jurista. No passado, cul-
tivei muito a literatura e a música clássica. Hoje em dia a música clássica está
menos ao meu alcance, pois gosto de ouvi-la no carro, mas não consigo domi-
nar o computador de bordo, e assim, quando, por exemplo, pretendo ligar o tri-
plo concerto de Bethoven, sai-me a Maria Betânia. Outros interesses actuais vol-
tam-se para a arte contemporânea e as análises de política internacional e, quando
possível, para viagens a terras exóticas.

Saio com saudade, mas com uma saudade que é temperada por tantas
compensações. Endereço votos de agradecimento a todas as pessoas pela
paciência com que me ouviram, distinguindo os antigos colaboradores e alar-
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gando o agradecimento aos que, não podendo comparecer, me enviaram cati-
vantes missivas. Formulo votos de felicidades a toda a Faculdade e aos seus
membros. A Faculdade de Direito de Lisboa é um pouco o que se costuma dizer
a respeito da Democracia: tem defeitos, mas é a melhor das Faculdades do
País. Felicidades também para o Grupo de Ciências Jurídico-Económicas, pelo
qual tanto me bati, muito embora durante os períodos em que fui Presidente do
Conselho Científico tenha mantido o sentido de imparcialidade inerente a essa
posição. Para os actuais colegas e alunos desta Casa vão os meus votos de uma
brilhante carreira.

Muito obrigado!
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O GRUPO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-ECONÓMICAS
E O ENSINO DO DIREITO COMUNITÁRIO (*)

PAULO DE PITTA E CUNHA (**)

1. A ligação do autor destas linhas às questões da integração europeia
vem do distante início da década de 60, em que, além da primeira dissertação
de pós-graduação na matéria (“Integração Liberal e Integração Dirigida”), ela-
borou, entre outros, um estudo sobre «O Movimento Político Europeu e as Ins-
tituições Supranacionais». Tendo-se dedicado sobretudo, durante anos, aos
assuntos das Relações Económicas Internacionais, não deixou de se interessar
pelos temas da Integração, isto não só na perspectiva económica, como na
óptica jurídico-política. Foi nesse espírito que se ocupou da coordenação e
regência da disciplina de Direito Comunitário do curso de Licenciatura, a que
veio acrescer a de Direito Comunitário II, criada por virtude dos compromissos
assumidos quando da atribuição da primeira Cátedra Jean Monnet à Universi-
dade de Lisboa, Cátedra de que é titular — e que se reporta a Direito Comu-
nitário (I e II).

2. Sendo inegável que a integração europeia tem, ainda hoje, não obs-
tante o seu alastramento a outras áreas, raiz económica, bem se compreende
que os docentes do Grupo de Ciências Jurídico-Económicas tenham especial
qualificação para o ensino de matérias em que se pressupõe certo nível de conhe-
cimento dos fenómenos económicos da integração. Como não é difícil a juris-
tas, mesmo que o seu campo de especialidade seja o jurídico-económico, ocu-
par-se de temas como a primazia do ordenamento comunitário, a revisão dos
tratados, a federalização, etc., nunca os docentes do referido Grupo se eximiram
a incluir no seu leccionamento de Direito Comunitário I as matérias institucio-
nais e políticas da integração — fazendo-o, aliás, paradoxalmente, em detri-
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(*) Comentário distribuído, em Janeiro de 2001, aos membros do Conselho Científico da
Faculdade, a propósito de uma proposta de acasalamento das disciplinas de Direito Comunitário
e Direito Internacional Público.

(**) Coordenador e Regente das Disciplinas de Direito Comunitário I e Direito Comunitário II
do curso geral de Direito. Titular da Cátedra Jean Monnet de Direito Comunitário (I e II).
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mento (por falta de tempo) das atinentes propriamente ao Direito Comunitário
económico.

Mesmo a partir do momento em que o leccionamento da disciplina de des-
dobrou (um regente dimanando do grupo de Ciências Jurídico-Económicas, outro
do de Ciências Jurídico-Políticas), sob a coordenação do primeiro, por razão de
precedência académica, foi possível manter o equilíbrio na estrutura e no ensino
das matérias.

3. Embora o Grupo de Ciências Jurídico-Económicas não pretenda retomar
a exclusividade, de que gozou no passado, do leccionamento de matérias de
Direito Comunitário do curso geral, o que não pode aceitar é que, no âmbito da
preparação do novo plano de estudos, se admita a hipótese de os docentes deste
grupo deixarem de ocupar-se da totalidade das matérias do Direito Comunitário,
incluindo as que integram o Direito institucional.

A mudança de denominação do Grupo já há alguns anos (de Ciências-
-Económicas para Ciências Jurídico-Económicas) veio pôr em relevo a sua
vocação para a abordagem de temas jurídicos. E se, mercê de vicissitudes que
se crê ultrapassáveis, o Grupo se viu, infelizmente, privado de matérias que, em
rigor, cabiam no seu âmbito, designadamente Direito do Trabalho, Direito Ban-
cário, Direito dos Valores Mobiliários, seria inaceitável que, a pretexto de um
estranho acasalamento com Direito Internacional Público, se visse afastado do
leccionamento do Direito Comunitário institucional, área em que sempre tem tra-
balhado. Idêntica reacção teria o Grupo de Ciências Jurídico-Políticas se o
acasalamento proposto fosse “Relações Económicas Internacionais e Direito
Comunitário” — o que, no entanto, teria mais razão de ser do que a junção em
causa.

4. O acasalamento do Direito Comunitário com Direito Internacional
Público não se justifica. Seria um passo atrás em relação ao reconhecimento da
especificidade do Direito Comunitário. De há muito se sabe que, sem embargo
da sua origem convencional, o Direito Comunitário não faz parte do ordena-
mento jurídico internacional. A inclusão daquelas matérias numa única disciplina
iria, de resto, ao arrepio da tendência para a federalização, a qual, quer se goste
quer não, se vai afirmando no âmbito da União Europeia. E não seria pelo
facto de a junção se fazer que se retardaria a marcha para a federação...

5. Pela amplitude dos domínios que abarca, o Direito Comunitário interessa
transversalmente não só ao Direito Internacional Público e ao Direito Internacional
Económico, como ao Direito Constitucional, ao Direito Administrativo, ao Direito
Económico, ao Direito Processual, ao Direito Financeiro e Finanças Públicas, ao
Direito das Sociedades — e às Relações Económicas Internacionais.
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Sendo arbitrário eleger uma destas disciplinas para um acasalamento, deve-
rão manter-se dentro da disciplina de base de Direito Comunitário (ou de Direito
da União Europeia) as áreas tradicionais de Direito Comunitário institucional e
Direito Comunitário económico. A extensão da disciplina ao plano anual tor-
naria possível a efectividade do ensino das matérias do Direito Comunitário
“substantivo”, que, no actual curso de duração semestral, acabam por ficar redu-
zidas a muito breve explanação.

Lisboa, 24 de Janeiro de 2001
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NA MISSA DE CORPO PRESENTE POR ALMA
DO PROF. DOUTOR RUY DE ALBUQUERQUE (*)

JORGE MIRANDA

Serei brevíssimo, porque o tempo é de sentimentos e orações, não de
palavras.

Ruy de Albuquerque distinguiu-se como homem, como universitário, como
jurista.

Distinguiu-se como homem, pela firmeza de carácter, pelo respeito pela
honra e pela palavra dada, pela exigência que punha em todas as suas atitudes,
pela cordialidade nas relações com os outros.

Distinguiu-se como universitário, pela larguíssima cultura, pelo sentido ins-
titucional, pelo amor à Faculdade, pelo estímulo aos discípulos, por ter sabido
criar uma escola.

Distinguiu-se como jurista, pelo domínio das mais diversas disciplinas para
além das da sua especialidade, pela inteligência do raciocínio, pela sagacidade
dialéctica na procura e na formulação de soluções.

A Faculdade de Direito já lhe prestou, e voltará a prestar, no lugar próprio,
a homenagem devida.

Neste momento de tristeza e também de esperança, quero manifestar à
Família, em nome da Faculdade, as mais sinceras condolências. Mas a sua dor
profunda é igualmente nossa — a de todos os colegas, alunos e amigos.
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NA HOMENAGEM
AO PROF. DOUTOR INOCÊNCIO GALVÃO TELLES (*)

JORGE MIRANDA

Magnífico Reitor
Senhor Professor Inocêncio Galvão Telles
Senhor Presidente do Conselho Directivo
Senhor Professor António Menezes Cordeiro
Senhor Professor Miguel Teixeira de Sousa
Senhores e Senhoras

Constitui para mim um extraordinário privilégio, prestes a cessar as funções
de presidente do Conselho Científico, poder hoje ainda saudar o Professor Gal-
vão Telles em nome do Conselho.

E, sobretudo, constitui para mim — que fui seu aluno e que sempre continuarei
a ser seu aluno — um motivo de imensa alegria participar nesta cerimónia, com
o tríplice significado que ela envolve: de homenagem, de agradecimento e de festa.

De homenagem ao homem da ciência e de cultura, ao professor, ao uni-
versitário, impregnado de vocação e de sentido de missão, capaz de conjugar o
rigor e a exigência com o diálogo com sucessivas gerações.

De agradecimento, pelo contributo que as suas obras — constantemente
actualizadas e espraiadas desde a História e a Teoria do Direito às áreas mais
especializadas do Direito Civil e do Direito Comercial — têm dado à ciência jurí-
dica de língua portuguesa.

De agradecimento também, pela dedicação institucional que o fez assumir
a direcção da Faculdade durante seis anos (dentro dos quais se transferiram as
instalações do Campo dos Mártires da Pátria para a Cidade Universitária) e,
mais tarde, em difícil tempo de transição, a presidência do Conselho Científico.

Da festa, enfim, por estamos todos reunidos, na nossa casa comum, em
comunhão de espírito à volta do Mestre, familiares, discípulos, amigos e admi-
radores.
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Um episódio que presenciei numa aula prática de Direito das Obrigações é
bem revelador da sua personalidade ímpar, humana e académica.

Havia sido dada uma hipótese aos alunos e um deles — que evoco com pro-
funda saudade, o meu colega Padre Filipe Vieira — apresentou uma solução
que o Professor Galvão Telles (que ministrava tanto as aulas teóricas como as
práticas) considerou, num primeiro momento, não satisfatória ou errada.

O aluno, porém, respondeu à crítica e, perante os seus argumentos, o pro-
fessor veio reconhecer que era ele que tinha razão. E disse-o perante todo o curso.

A terminar, seja-me permitido reproduzir estas palavras magníficas da ora-
ção de sapiência que proferiu em 1951 sobre os fins da Universidade:

A Ciência é pesquisa paciente, a Cultura é sobretudo programa de
acção. A Ciência busca a verdade natural, a Cultura alimenta-se em muito
da verdade sobrenatural. A Ciência quer descobrir, a Cultura quer agir.
A primeira contenta-se com progressos lentos, a sua atitude é de expecta-
tiva, ela endossa ao futuro o que não pode fazer no presente. A segunda
basta-se a si mesma em cada época; e embora também progrida, evolui
menos, porque há nela uma parte fixa, imutável, constituída por aquele
núcleo essencial de princípios ou verdades, conformes com a Razão e a natu-
reza humana, que não conhecem limites nem de tempo nem de espaço.
A Cultura é a carta topográfica da vida.

Senhor Professor Galvão Telles

Ligar ciência e cultura — eis um alto ideal e todo um programa universi-
tário que, nesta Faculdade, os que estão hoje e os que hão-de estar no futuro, cer-
tamente, querem e quererão prosseguir.
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APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO
SOBRE A DISCIPLINA DE ORGANIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA DA SAÚDE APRESENTADO
PELA PROF.A DOUTORA MARIA JOÃO ESTORNINHO

EM PROVAS DE AGREGAÇÃO (*)

JORGE MIRANDA

I

1. Conheço a Prof.ª Doutora Maria João Estorninho desde os tempos em
que foi minha aluna — excelente aluna — em várias disciplinas da licenciatura
e do mestrado. E tenho acompanhado, com atenção, o seu ascensional per-
curso universitário, caracterizado por grande serenidade, dedicação, procura de
novos caminhos nos campos científico e pedagógico, constante ligação do Direito
à comunidade donde brota e que deve servir.

Voltada, sobretudo, para o Direito Administrativo, tem não só trabalhado os
temas clássicos como tem trazido ao debate — concorde-se ou não com as suas
análises — temas fortes do presente e do futuro próximo. Sem cair em sincre-
tismo metodológico, tem sabido acolher os contributos do Direito Comparado,
do Direito da União Europeia e da Ciência da Administração. E a mesma aber-
tura de espírito tem revelado ao assumir a regência de outras disciplinas, como
Ciência Política e Direito Constitucional, História das Ideias Políticas, Direitos
Fundamentais e Direito da Segurança Social.

Como professora, são constantes as suas preocupações pedagógicas. Cla-
ríssima na prelecção, esforça-se por interessar os alunos pela aplicação dos con-
ceitos aos casos concretos. Consciente de que a avaliação é outro momento ou
outra forma de continuar o ensino, demonstra aí exemplares qualidades de cor-
recção e rigor.

Quando foi criado o curso de Direito da Universidade do Minho e foi pre-
ciso responder ao apelo para a regência aí de Direito Administrativo, Maria
João Estorninho foi, com João Caupers e Maria da Glória Garcia, um dos três
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professores desta Faculdade que se prontificaram para essa tarefa de solidarie-
dade universitária. Durante um ano regeu essa cadeira, com sacrifício pessoal
e familiar e sem prejuízo das suas aulas de Lisboa.

2. O relatório que ora nos apresenta diz respeito a uma disciplina de mes-
trado ou segundo ciclo de estudos (como a Agreganda explicita, a pág. 16), no
âmbito da reestruturação curricular imposta pelo “Processo de Bolonha” — e é
cadeira (embora tal não seja referido) que, naturalmente, se insere na área pre-
vista de Direito Administrativo.

O objecto da cadeira — a Organização Administrativa da Saúde — vem jus-
tificado não tanto pela complexidade das matérias quanto pelas transformações
ocorridas e a ocorrer em Portugal e nos demais países europeus, em virtude de
múltiplos factores (demográficos, tecnológicos, etc.) que exigem reformas do
sistema público de saúde, com vista à qualidade e à eficiência, à sustentabilidade
financeira, à responsabilização e à harmonização (pág. 8).

Essa reforma reflecte, em grande parte, a profunda reestruturação que o
Estado e a Administração pública têm vindo a sofrer nos últimos anos (pág. 9).
Mas, além disso, pode ser entendida, ela própria, como instrumento de integração
europeia. A mobilidade dos cidadãos no espaço europeu obriga a encontrar solu-
ções que assegurem os direitos de cidadania onde quer que se encontrem (pág. 10).

O estudo de Organização Administrativa da Saúde permite comprovar
— acrescenta (pág. 10, ainda) — que a tradicional ideia de unidade orgânica
da Administração pública é mera reminiscência do passado expressa em metá-
foras/relíquias como a personalidade jurídica do Estado, a vontade do Estado ou
a unidade do poder do Estado.

3. O programa (págs. 21 e segs.) traduz estas linhas de força.
Numa primeira, curta parte, trata da saúde na Constituição de 1976; numa

segunda, da saúde no contexto de uma Europa reguladora; numa terceira parte,
do novo rosto do serviço público de saúde em Portugal; e, por último, numa
quarta parte, do sistema nacional de saúde e da renovação dos quadros dogmá-
ticos tradicionais da teoria da organização administrativa.

4. A seguir ao programa, em vez de cuidar dos conteúdos da disciplina, a
Agreganda concentra-se nos métodos de ensino e avaliação, por estar convencida
de que as opções quanto aos métodos de ensino condicionam a determinação
dos conteúdos concretos das aulas; assim como certas opções de base quanto
ao objecto do ensino universitário influenciam os métodos do ensino a adoptar
(pág. 13).

A Universidade deve ser, nos dias de hoje, um espaço plural e diversificado,
no qual seja possível desenvolver actividades diversas. E a lógica de Bolonha
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parece ir nesse sentido, ao distinguir, por exemplo, ao nível do ensino pós-gra-
duado, diversos tipos de mestrado, uns de natureza profissionalizante e outros
vocacionados para a investigação (pág. 30).

Numa disciplina como a de Organização Administrativa da Saúde, é impor-
tante distinguir vários níveis, propondo actividades diferentes (umas, pensadas para
destinatários que, numa lógica profissionalizante, pretendam aprofundar o seu
conhecimento da realidade das estruturas administrativas da saúde e, outras,
destinadas àqueles que queiram dedicar-se a temas de investigação (ainda pág. 30).

Em vez de uma estratégia de comunicação orientada quase exclusivamente
do docente para os estudantes, colectivamente, é necessário passar a experiên-
cias baseadas na intervenção do docente no trabalho individual do estudante,
com níveis diversificados de ajuda (págs. 30-31), de modo que cada estudante
possa ir tão longe quanto as suas capacidades, a sua vontade e o seu esforço o
permitiam (pág. 37). E, para isso, desde logo, em vez de monólogos expositi-
vos, é necessário transformar algumas aulas em espaço de trabalho activo e
criativo dos alunos individualmente ou em grupo (pág. 38).

5. Os conteúdos correspondem ao desenvolvimento do programa, sendo
dedicadas duas lições à primeira parte, seis à segunda, onze à terceira e duas à
última.

Para cada lição indicam-se os sumários, os tópicos a versar, as sugestões
bibliográficas e as sugestões de trabalho. Os tópicos recebem, em geral, uma con-
cretização razoável, tendo em conta a índole do relatório (bem diferente da de
um manual). Mas há três lições — as consagradas às ordens profissionais, aos
órgãos de controlo da Administração da saúde e à responsabilidade por acto
médico em estabelecimento público — em que faltam quaisquer tópicos.

II

6. Não discuto as escolhas feitas pela candidata acerca da natureza da dis-
ciplina, da sua inserção no mestrado e da temática que nela pretende considerar.
Tal entra no exercício da sua liberdade académica.

Do elenco de disciplinas aprovado para o mestrado de Direito Administra-
tivo não consta esta matéria, mas nada impede que, amanhã, ele venha a ser alte-
rado; nem será a primeira vez que têm sido submetidos a apreciação relatórios
sobre disciplinas da licenciatura e do mestrado ainda não criadas ou ainda não
ministradas. O progresso dos estudos e a própria projecção externa da Faculdade
podem ganhar muito mais — como já ganharam em ocasiões anteriores — com
o desbravar de novas áreas de ensino do que com o retomar de cadeiras já per-
feitamente consolidadas.
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Tão pouco discuto a dignidade científica da investigação já feita e da que se
propõe fazer a Doutora Maria João Estorninho. O que me parece menos adequado
vem a ser o nome Organização Administrativa da Saúde. Isso por duas razões:

— Porque ele poderia inculcar que se trataria de uma mera descrição da
organização administrativa da saúde, quando não é isso que está em
causa — o que está em causa é o efeito de um conjunto vasto de trans-
formações nessa organização e o efeito das transformações assim operadas
na dogmática jurídico-administrativa;

— Porque se contemplam — e bem — lições acerca dos direitos e deveres
fundamentais relativos à protecção da saúde (as duas primeiras) e acerca
da responsabilidade por actos médicos, as quais se situam, sem a menor
dúvida, fora da organização administrativa.

Não teria sido melhor designar a disciplina como Direito Administrativo
da Saúde em paralelo ao Direito Administrativo do Trabalho ou ao Direito
Administrativo do Ambiente? Ou não poderia mesmo, por causa dos importantes
temas focados de Direito Constitucional e de Direito Comunitário, falar-se em
Direito Público da Saúde?

7. Esta nota não afecta os méritos — que são muitos — do relatório,
entre os quais:

1.º) A síntese dos factores de crise da Administração tradicional da saúde
e o equacionar dos problemas assim suscitados numa óptica não ape-
nas nacional e em que se revela um bom conhecimento de experiên-
cias estrangeiras;

2.º) A periodificação feita dos quase trinta anos de existência do nosso
serviço nacional de saúde (embora falte uma referência a toda a nossa
história anterior), em articulação com os numerosos sucessivos diplo-
mas legais sobre saúde, entretanto publicados;

3.º) Uma visão integradora do papel da Universidade;
4.º) Uma visão modernizadora do Direito Administratrivo;
5.º) A preocupação com os métodos de ensino e com os instrumentos de

aprendizagem (inclusive, audiovisuais e informáticos) para plena par-
ticipação nas aulas e máximo aproveitamento possível.

8. Ao mesmo tempo, afiguram-se aspectos menos satisfatórios e pontos
decepcionantes no relatório os seguintes:

1.º) Além da não complementação dos sumários de algumas aulas (como
referi há pouco), o contraste entre o número de aulas atribuído às par-
tes II e III e o atribuído à parte IV;
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2.º) Se se compreende que o Direito Constitucional da Saúde, apesar de fun-
damentante, não possa ter mais do que duas aulas, já não se com-
preende e não se aceita que também só duas aulas sejam reservadas aos
reflexos das mudanças legislativas, comunitárias e sociais no domí-
nio da Administração de saúde sobre os quadros conceituais da teoria
da organização administrativa — implicações essas que constituem ou
constituíram o incentivo principal para a escolha da disciplina e a ela-
boração do relatório;

3.º) E será suficiente assentar nas mudanças operadas no campo da saúde
para afirmar a necessidade de uma mudança de paradigma da organi-
zação administrativa? Não deveria também examinar-se o que se
passa noutras áreas, como as da segurança social, do ambiente e da edu-
cação, pelo menos a título comparativo?

4.º) O tom descritivo de larga parte das explanações;
5.º) Uma ou outra repetição (por exemplo, págs. 13, 16, 18, 101, 107),

parecendo que a Autora não teve tempo para rever o texto.

III

9. Passo à especialidade, num diálogo que espero frutuoso com a Candi-
data a respeito de alguns dos passos e dos tópicos do seu texto:

a) Começando pela distinção constitucional de direitos, liberdades e garan-
tias e direitos económicos, sociais e culturais, é consensual que em qualquer
direito destas categorias há sempre uma vertente negativa (ou de exigência de res-
peito) e uma vertente positiva (traduzida em deveres de protecção ou em deve-
res de prestação); o que sucede é que a primeira é a mais aparente nos direitos,
liberdades e garantias e que a segunda é a dominante nos direitos económicos,
sociais e culturais.

Porém, se o art. 17.º da Constituição estabelece uma comunicação entre
uns e outros e se há vários princípios comuns, nem por isso são de menospre-
zar algumas diferenças de regime. Diferenças na aplicação imediata das normas
constitucionais de direitos económicos, sociais e culturais, na vertente positiva
tão só por meio de interpretação e integração sistemática. Diferenças quanto às
implicações que nuns e noutros têm a reserva de lei, as restrições ou a suspen-
são em estado de sítio ou de emergência. Diferenças quanto à eficácia: incon-
dicionada a dos direitos, liberdades e garantias e condicionada a dos direitos
económicos, sociais e culturais quer por elementos objectivos, de natureza eco-
nómica e logística, quer por elementos políticos derivados da alternância de
maiorias, fulcro da democracia pluralista.
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Maria João Estorninho, muito possivelmente, estará em sintonia com este
rápido conspecto. Ainda assim, gostaria de ouvir o seu entendimento.

b) Onde, contudo, sou eu que discordo é quanto à referência que faz do
direito à protecção da saúde como direito somente à protecção do Estado …
Embora “Estado” signifique, em geral, entidades públicas, tenho por incorrecto,
quer à face do art. 64.º quer no contexto geral da Constituição, tomá-lo como
único sujeito adstrito a essas prestações. Também a sociedade está com elas com-
prometida. O Estado sozinho não quer, nem pode fazer tudo (e isso mesmo no
texto inicial de 1976); existem formas empresariais e privadas que o Estado
disciplina e fiscaliza; e tão pouco podem ser ignoradas as instituições particulares
de solidariedade social.

As enunciadas mudanças nas estruturas organizativas dos cuidados de saúde
não seriam possíveis se a Constituição comportasse uma perspectiva estatizante
e burocrática, se não garantisse direitos de intervenção a entidades não públicas
e se não propiciasse ao legislador vias variáveis de conformação. Não é preciso,
pois, proceder a uma leitura ou releitura do art. 64.º de harmonia com um prin-
cípio novo — o do Estado social regulador — e uma noção funcional de ser-
viço público (págs. 45 e 46).

Quando muito, tudo se reconduz a mais um fenómeno de desenvolvimento
constitucional, tal como o tenho definido como fenómeno complexo que envolve
interpretação evolutiva da Constituição, revisão constitucional e costume secun-
dum praeter e contra legem (porque uma Constituição, que perdura, vai-se rea-
lizando através da congregação destas vicissitudes com a efectivação das suas
normas).

10. c) Seguramente por lapso, a págs. 47 diz-se que a revisão constitucional
de 1989 afastou o princípio da gratuitidade do serviço nacional de saúde. O que
fez foi acrescentar o advérbio tendencialmente: o serviço é, “tendo em conta
as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito”.

Aproveito o ensejo para saber a opinião da Agreganda sobre os critérios de
diferenciações de preços e sobre os recentes aumentos das taxas moderadoras.
E já agora para lhe perguntar em que medida tendencialmente gratuito se dis-
tingue do ensino progressivamente gratuito anunciado no art. 74.º, n.º 1, alínea e).

d) A imposição constitucional de existência de um serviço nacional de
saúde permite defender que, se ele não estiver de jure ou de facto em condições
de assegurar, em prazo razoável, cuidados de saúde básicos, o utente poderá exigir
comparticipação estatal a fim de lançar mão de soluções alternativas? — eis o
que se questiona a pág. 50, mas a pergunta fica sem resposta de Maria João Estor-
ninho. É altura de a dar.
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e) Também fica sem resposta a questão de admissibilidade de sistemas
de saúde próprios das regiões autónomas, à luz do carácter nacional do serviço
nacional de saúde (pág. 51) e, acrescentaria eu, em face da reserva do art. 227.º,
n.º 1, alínea b), da Constituição. De qualquer modo, a Candidata não os estuda.

f) Merece inteiro acordo tudo quanto se lê (a págs. 52 e segs.) acerca dos
direitos e deveres em matéria de saúde e, em particular, acerca dos direitos de doen-
tes em situação de internamento, com recusa aí de relações especiais de poder. Mas
não se esclarecem os termos de ponderação dos bens jurídicos em presença.

g) Não menos acordo suscita a noção funcional de serviço público proposta
(pág. 61). Mas em que termos esse serviço, mormente quando exercido por
entidades públicas sob forma empresarial, se concilia com a lógica da con-
corrência? A Autora parece, por agora, ter algumas reticências; ou não tem?

11. h) A respeito da União Europeia, surgem no relatório indicações algo
pormenorizadas acerca de programas no domínio da saúde. No entanto, não se
esclarece como conciliar a liberdade de circulação de bens e a liberdade de
prestação de serviços com os princípios da subsidiariedade e da territorialidade
das prestações de assistência (sic) social (pág. 68).

i) Os organismos periféricos do Ministério da Saúde (as administrações
regionais de saúde) são declarados pela lei orgânica deste Ministério institutos
públicos. Será uma boa solução? E por que não terá sido adoptada solução seme-
lhante nas recentes leis orgânicas de outros Ministérios, como o da Educação e
da Cultura? Não mostrará isto deficiência e incoerência na organização admi-
nistrativa do Estado?

Por outro lado, a hipótese de tais entidades constituírem um embrião de
uma administração periférica da União Europeia (ou relativa à União Europeia)
vai, por certo, longe demais a curto, médio e longo prazo.

12. j) Na lição atinente às ordens profissionais, é omisso o problema da
eventual sujeição das ordens à Autoridade de Concorrência.

Ora, esta Autoridade tem vindo a aplicar coimas às Ordens dos Dentistas e
dos Médicos, por elas terem fixado limites aos honorários (o que constituiria uma
prática contrária aos arts. 81.º e 82.º do Tratado da Comunidade Europeia).
Tudo isto firmado na pressuposição de que as Ordens seriam associações de
empresas por, consoante orientação do Tribunal de Justiça das Comunidades
(expressa, designadamente, no acórdão de 19 de Fevereiro de 2002), uma ordem
profissional dever ser considerada uma associação de empresas sempre que regu-
lasse o comportamento económico dos seus membros.
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A tal pretensão, tem vindo a Ordem dos Médicos a objectar, salientando as
características da actividade médica, inconfundíveis com as actividades econó-
micas submetidas à regulação da Autoridade de Concorrência e ligando a fixa-
ção de limites aos honorários a uma garantia de efectivação do direito fundamental
dos cidadãos à protecção da saúde. A concorrência entre os médicos, quando,
porventura existisse, nunca poderia equiparar-se à que se dá entre quaisquer
empresas comerciais ou industriais.

Por mim, julgo que encarar a Ordem dos Médicos como uma associação de
empresas, conforme sustentam o Tribunal de Justiça das Comunidades Euro-
peias, a Autoridade da Concorrência e uma Autora — CAROLINA CUNHA (Pro-
fissões liberais e restrição da concorrência, in Estudos de Regulação Pública,
obra colectiva, Coimbra, 2004, págs. 457 e segs.) — significaria desconsiderar
a sua posição no interior do ordenamento jurídico português e atingir, de raiz,
o sistema das ordens profissionais e das associações públicas construído pela juris-
prudência desde 1978, e pela Constituição e pela lei desde 1982.

Mesmo sob a veste de ente público menor, é ainda o Estado que, através da
Ordem dos Médicos, manifesta a sua presença e se desincumbe de tarefas que
lhe cabem no domínio da saúde. Os poderes da Ordem dos Médicos são pode-
res públicos delegados pelo Estado. Donde, ser dificilmente concebível a impo-
sição de sanções de uma entidade pública independente — a Autoridade de
Concorrência — a outra entidade pública.

Que pensa deste problema, nada despiciendo, Maria João Estorninho? O seu
silêncio equivale a divergência perante a atitude da Autoridade de Concorrência?
Ou, pelo contrário, se aceita a sua intromissão, não deveria então ter-lhe reser-
vado um lugar dentro da organização administrativa da saúde?

l) Também a propósito da Entidade Reguladora da Saúde (págs. 120
e segs.) seria conveniente proceder ao seu enquadramento no âmbito das auto-
ridades reguladoras e das autoridades administrativas independentes — até por-
que estas também se apresentam, inequivocamente, como realidades novas no
panorama jurídico-administrativo português.

13. m) Insisto em quanto fiquei frustrado perante a parte IV do conteúdo.
Esperaria muito mais do que considerar uma metáfora/relíquia a personalidade
jurídica do Estado (págs. 132-133) ou do que proclamar, com certa dose de tri-
vialidade, que a uma sociedade e a um Estado democráticos e plurais deve cor-
responder uma Administração pública plural (pág. 133).

O que é esse Estado plural? E o que é essa Administração plural? É mais
do que a tripartição consignada no art. 199.º da Constituição em Administração
directa, indirecta e autónoma? E como aí entram as aludidas autoridades regu-
ladoras e autoridades administrativas independentes?

VIDA UNIVERSITÁRIA



583

E tarefa essencial do Direito Administrativo, em vez de ser a garantia do plu-
ralismo na coordenação entre as entidades da Administração pública, como
escreve a Candidata (pág. 133), não deverá ser, antes, a garantia de eficiência e
da unidade na cooperação? — a eficácia e a unidade, condições de prossecução
de interesse público segundo os arts. 266.º e 267.º da Lei Fundamental.

14. n) Finalmente, estranho que nenhuma menção seja feita à Autoridade
para a Segurança Alimentar e Económica, criada pelo Decreto-Lei n.º 237/2005,
de 30 de Dezembro, de tão grande importância para a protecção da saúde.

IV

Vou terminar.
Vou terminar como comecei, realçando as qualidades científicas e pedagó-

gicas da Agreganda, comprovadas numa carreira de vinte frutuosos anos e no pre-
sente relatório.

Maria João Estorninho realiza-se na Universidade e pela Universidade.
Estou certo de que, no muito tempo que tem à sua frente, saberá enriquecer o
seu currículo científico. Professora por vocação, estou certo de que a ela con-
tinuará a ser fiel.
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APRECIAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE DOUTORAMENTO
DA MESTRA DAYSE DE VASCONCELOS MAYER (*)

JORGE MIRANDA

I

1. A Mestra Dayse de Vasconcelos Mayer, que hoje se apresenta a provas
de doutoramento, possui um currículo académico muito rico tanto no Brasil
(onde se formou na Universidade Federal de Pernambuco) como em Portugal
(onde, na Faculdade de Direito desta Universidade, fez o mestrado em Ciências
Jurídico-Políticas com a classificação final de 17 valores).

Aqui exerceu, durante vários anos, funções de assistente estagiária e de
assistente em diversas cadeiras. Tendo sido minha colaboradora, sempre demons-
trou, para além das suas qualidades de simpatia e lealdade, sentido de integra-
ção na vida universitária, capacidade de trabalho, dedicação ao serviço, prepa-
ração séria, vontade de aprimoramento.

É Autora de estudos publicados no Brasil e em Portugal. Tem participado
em cursos, colóquios, conferências e outros eventos científicos ou académicos.
E tem desempenhado tarefas directivas e de assessoria jurídica, o que lhe dá uma
boa experiência de ligação da teoria à prática.

2. Como tema de dissertação escolheu o mito de transparência democrá-
tica do poder político, perguntando, no início (pág. 5):

a) Se não será a política o complexo de forças ocultas que se aproveitam
e se valem formalmente dos textos constitucionais ou legais, de modo
a converter o encoberto, o invisível e o oculto numa ilusão colectiva de
participação geral ou de expressão de vontade político-democrática de
uma maioria;

b) Se não terá o poder sempre carácter oculto e se tudo aquilo que con-
templamos não expressaria um mero artifício ou aparência de realidade;

585

(*) Em provas públicas realizadas na Universidade de Lisboa em 26 de Julho de 2007.



586

c) Se não seria a própria democracia uma ficção ou capa para esconder as
fontes do verdadeiro poder;

d) Se até que ponto o Direito não seria igualmente um invólucro ou dis-
farce de fontes ocultas do poder.

Situa-se, pois, no campo da Ciência Política, e não no do Direito Consti-
tucional, dominado este, como escreve (pág. 4) pela coerência lógica e pela
mitologia em que assenta o princípio da legitimidade. E, a despeito de reconhecer
as dificuldades da empresa, não hesita em arriscar, com humildade, mas também
com obstinação, a penosa recolha e o tratamento dos indícios disponíveis (pág. 7).

A dissertação compreende 430 páginas de texto, das quais 11 de conclusões,
e 47 de bibliografia, a que correspondem cerca de 500 Autores referenciados.

3. No essencial, a linha expositiva é a seguinte.
Definidos o objecto e o método, a Candidata estabelece os conceitos bási-

cos com que vai trabalhar (págs. 14 e segs.) para passar depois, numa perspec-
tiva de consideração dinâmica, àquilo a que chama a trama silenciosa (págs. 215
e segs.) e às vicissitudes ou percalços do poder oculto (págs. 383 e segs.).

Distingue duas grandes categorias de poder — poderes sociais de facto e
poder político estatal (págs. 53 e segs.). O Estado é fruto de uma relação decor-
rente de forças sociais em permanente dialéctica: os grupos hegemónicos influen-
ciam ou mesmo determinam até certo ponto a vontade do Estado, mas tal não
significa a supressão absoluta da vontade estatal (pág. 55). E esta relação dia-
léctica tende a provocar fendas ou fissuras no processo político, engendrando trans-
funções institucionais capazes de beneficiar os grupos não hegemónicos e pro-
vocando manifestações patológicas de poder político (pág. 56).

O Estado democrático de Direito não é suficiente por si só para realizar a
sua plena função e objectivo. O meta-jogo do poder pressupõe a participação
de grupos não apenas como interlocutores entre a sociedade e o Estado mas, espe-
cialmente, como contrapoderes ao capital. Numa sociedade pluralista, a orga-
nização dos interesses viabiliza a participação igualitária no poder na medida em
que todos, ainda que teoricamente, tenham uma quota de influência e de mobi-
lização (pág. 76).

Os grupos poderão ser detentores do poder político de forma visível ou
manifesta e de forma invisível ou oculta (pág. 92). E poder oculto é uma moda-
lidade de poder social hermético, infranqueável, alimentado sobretudo pelo
código do silêncio e com capacidade para se infiltrar na sociedade e, designa-
damente, no tecido do poder formal com o objecto de influenciar as suas deci-
sões (págs. 98-99).

E também a democracia pode ser ideal, legal ou visível (pág. 104) — aquela
que se encontra projectada no texto constitucional — ou real e invisível (págs. 105
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e segs.) — a que está subordinada aos artifícios ou mecanismos empregados
para encaputar ou dissimular a transformação dos cidadãos em meros consumi-
dores silenciosos de falsas verdades, a contaminação da representação política por
interesses privados organizados, o uso da técnica com efeitos perversos, a cum-
plicidade dos órgãos de comunicação, a existência de um pluralismo defeituoso.

O poder oculto apresenta-se ora como poder individual ora como colec-
tivo; ora como poder organizado ora como poder não organizado; ora como
intencional, ora como não intencional; ora como manifesto, ora como clandes-
tino; ora como duradouro ora como circunstancial (págs. 130 e segs.). Assim
como os seus instrumentos podem ser ou indirectos ou directos (págs. 139
e segs.) e as organizações ou formais, com fins ocultos e ilícitos, ou informais,
invisíveis ou de tipo complexo de natureza oculta (págs. 212 e segs.).

No poder oculto das organizações informais situa o Council on Foreign
Relations, o grupo de Bildebergue, a Comissão Trilateral e o G-8 (págs. 232
e segs.). Nas organizações formais como instrumentos do poder oculto coloca
o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, a Organização do Tratado
do Atlântico Norte e a Organização das Nações Unidas (págs. 262 e segs.).
Outros centros de poder com acção oculta vêm a ser as seitas (ligando-as a fun-
damentalismos religiosos), a Maçonaria e organizações congéneres ou irmanadas,
as organizações criminosas (com relevo para a Máfia) e o crime organizado
(págs. 287 e segs.).

Por último, nas vicissitudes ou percalços de poder político (págs. 383
e segs.) refere a obstrução do poder oculto por outras sedes de poder, o des-
controlo da manipulação e o debilitamento da coacção e a intervenção do Direito,
através das leis de financiamento dos partidos políticos e do efeito dissuasor
das leis contra a corrupção, o crime organizado e o branqueamento de capitais.

Todo este exame vem acompanhado de notícias de casos e factos da vida
política, económica e social em diferentes países e da apresentação dos modos
de ser e de agir dos grupos e centros do poder oculto.

4. Nas conclusões (págs. 420 e segs.) a Autora afirma:

— A chave do poder é o secreto, o mistério ou o ocu1to (assim respondendo
à pergunta formulada na abertura do texto), pois é da própria essência do
poder fingir, mentir e ocultar;

— A história do poder, independentemente de o sistema ser democrático ou
totalitário, é a história das grandes entidades subterrâneas;

— Os métodos de controlo da sociedade pelos grupos ou forças económi-
cas do capital em nada diferem dos métodos totalitários de Estado; a
diferença, se existe, é que, se no Estado totalitário a sociedade tem cons-
ciência da sua opressão, na democracia, existe uma opacidade que impede
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ou dificulta o arrancamento ou conhecimento da verdade; e o povo é ape-
nas condicionado a pensar que age de forma livre, racional e consciente;

— Em paralelo aos grupos que só na aparência actuam em harmonia com
a lei e o Direito, existe outro universo clandestino, de natureza ilegal; no
âmbito da ilegalidade, os interesses entre o formal e o informal cru-
zam-se, alimentam-se e sustentam-se continuamente; o mundo formal
só exteriormente parece repelir ou combater o informal ilícito; na prática,
existe uma relação de cumplicidade ou conluio, fundada na aproximação
e na permuta de interesses;

— Há cruzamentos e intercepções em nível horizontal e vertical, dos dife-
rentes poderes — poder formal oculto com fins lícitos, poder formal e
poder informal ilícito — convergindo para a formação de um super
poder;

— Embora exista um super-poder controlador, globalizado e globalizante, é
difícil cogitar da existência de uma visão uniforme ou padronizada do
Mundo e de um só interesse ou pensamento; subsiste um espaço, ainda
que estreito ou limitado, para a diversidade de interesses; restam, igual-
mente, canais para a movimentação de poderes dissidentes ocultos ou
mesmo visíveis e para conflitos culturais, religiosos e étnicos;

— As entidades ocultas de elite combinam admiravelmente, a legitimidade
— decorrente do sufrágio — e a legalidade pela via do controlo oculto
da produção legislativa, detendo, nesse caso, os mesmos privilégios das
antigas aristocracias, ainda que sem o seu refinamento e pureza;

— A invasão das instituições de base do Estado pelos grupos ocultos sig-
nifica que não é apenas o poder político que se encontra nas mãos dessa
casta mas também o Direito;

— Os grupos ocultos aproveitam-se ou valem-se dos textos constitucionais
ou legais para converter tudo o que é encoberto ou secreto numa ilusão
colectiva de participação geral ou de expressão da vontade político-
-democrática de uma maioria;

— A Constituição funciona como invólucro ou disfarce dessas mesmas
entidades e das suas fontes de poder, pelo que todos os mecanismos de
dissuasão da lei se evidenciarão quase impotentes ou inoperantes no
sentido de conter ou barrar a acção oculta dessas entidades;

— Existe um pacto silencioso entre elites ocultas e organizações crimino-
sas; ambas carregam consigo os recursos financeiros nacionais e inter-
nacionais e desenvolvem o seu poderio económico de um modo delibe-
rado e organizado; todo o sistema político é alimentado e movimentado
por uma substância única, o dinheiro;

— Seja qual for o futuro que espera a democracia, o conflito jamais será
superado ou erradicado, mas apenas submetido a controlo permanente.
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II

5. São patentes, quanto a mim, quer os méritos quer as deficiências da dis-
sertação.

Qualidades:
1.ª) A ousadia de uma pesquisa e de uma reflexão na seara da Ciência

Política (o que é de enaltecer numa Escola de Direito Público como a
de Lisboa, em que se tem buscado, conquanto nem sempre com êxito,
abrir janelas para essa disciplina);

2.ª) O interesse e a actualidade da temática;
3.ª) A sistematização das matérias versadas;
4.ª) A tentativa de elaboração conceitual;
5.ª) O relevo dado à história político-social contemporânea e elementos

de observação sociológica e económica e às relações internacionais;
6.ª) A forma desenvolta, ágil, clara e, por vezes, elegante do texto.
Deficiências:
1.ª) A superficialidade de largos pontos da análise;
2.ª) A abundância de exemplificações e concretizações destinadas a demons-

trar os assertos, sem o necessário fundamento em fontes científicas
indiscutíveis e com excessivo pormenor;

3.ª) A inserção no âmbito do poder oculto das realidades e dos fenómenos
mais diversos;

4.ª) O subjectivismo, portanto, de muitas das conclusões;
5.ª) A escassa utilização da vasta bibliografia apontada.

6. Antes de entrar na especialidade, não posso deixar de realçar — para dele
me afastar — o pessimismo quase radical que a dissertação ressuma.

Um pessimismo antropológico e político que leva a Autora a algumas das
conclusões há pouco transcritas e ainda a escrever:

— “A verdade política constitui uma pseudoverdade e resulta da ineptidão
ou incapacidade de leitura correcta dos factos, das imagens, dos mitos e
dos símbolos” (pág. 11);

— “O homem, na sua actuação colectiva e plural, age grosso modo com o
propósito de tornar a sua realidade ainda mais nebulosa, espessa e com-
pacta. Aproveita-se, nesse caso, da natureza humana, reversa à ver-
dade” (pág. 16);

— “O homem foi e será sempre egoísta e individualista, colocando o seu
interesse acima dos interesses do outro e de todos” (pág. 112);
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— “O viver de forma colectiva é uma contingência humana ou fatalidade do
acto de sobrevivência” (pág. 112);

— “O mundo que nos rodeia é um mundo de artifício e não um mundo de
completa transparência ou visibilidade” (pág. 191);

— “Perante as forças do capital especulativo, nacional e internacional, os Estados
encontram-se grosso modo inermes e desqualificados” (págs. 376-377);

— “Perante a apreensão do visível ou posse da verdade política, o que cabe
é regular-se e comover-se com o mundo platónico de sombras, deixando
que elas componham um desenho mais consentâneo com os nossos dese-
jos, necessidades e fantasias” (pág. 429).

Não partilho, de modo algum, esta visão negativa, desconsolada, triste,
quiçá angustiada. Talvez haja também algo de subjectivo na minha maneira
de olhar e de pensar. Mas não estou sozinho, decerto, quando me reconheço no
art. 1.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ao proclamar que
todos os seres humanos são dotados de razão e de consciência; quando acredito
na sua capacidade para procurar a verdade e realizar a solidariedade; quando acre-
dito na força do Direito e da justiça.

Por outro lado, sem esconder as deficiências das democracias contemporâ-
neas e o peso que nelas têm conquistado as forças ocultas, como menosprezar
todas as manifestações de publicidade, de contraditório e de alternância que as
distingue? Como menosprezar a actuação a par ou contra as forças ocultas de
múltiplas iniciativas de cidadãos, de organizações não governamentais e de movi-
mentos sociais arejando a prática política e suscitando novas questões? E como
não temer que o pessimismo possa servir (como já serviu em não poucos países,
especialmente no século XX) de caldo de cultura de regimes autocráticos?

Ninguém nega a existência de forças ocultas, mesmo num sentido mais
restrito e adequado do que o seguido pela Autora. Ninguém a nega ontem e hoje
em países como o Brasil e Portugal. Mas como não notar a enorme diferença
entre as formas de exercício do poder antes e depois da queda dos respectivos
regimes autoritários? Haverá alguma comparação entre o modo de tomada de
decisões antes e depois? Não se encontra agora, ainda que, porventura, frágil,
um sentimento de cidadania que não fica indiferente perante os desvios e as
perversões do sistema? E não funcionam, com maior ou menor eficácia, instâncias
de debate e mecanismos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade
para garantia das instituições e dos direitos fundamentais?

7. Entrando agora na apreciação da tese na especialidade, considero bem:

— O cuidado posto no método (págs. 8 e segs.) e na formulação das noções
de Estado (págs. 43 e segs. e 53 e segs.), de poder político (págs. 50
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e segs.), de Estado totalitário (págs. 70 e segs.), de pluralismo de gru-
pos (págs. 74 e segs.), de globalização (págs. 76 e segs.), de democra-
cia (págs. 102 e segs.);

— A afirmação da instrumentalidade do poder (pág. 39);
— A relação enfatizada entre poder, por um lado, e controlo, conflito, con-

trapoder, legitimidade e legalidade, por outro lado (pág. 100);
— Lembrar-se a relação histórica da “democracia invisível” (para usar as

palavras da Autora) com os arcana imperii da razão de Estado de abso-
lutismo (págs. 105-106);

— O conceito de Estado-mosaico ligado ao pluralismo (pág. 123);
— O reconhecimento, a despeito de tudo, de que a democracia representa-

tiva é a única adequada à sociedade complexa moderna (pág. 126);
— A tipologia das formas de manipulação (págs. 170 e segs.);
— A tipologia das modalidades de governo — o estatal ou governo pro-

priamente dito, o semi-estatal ou semigoverno e o paralelo ou submerso,
denominado este por BOBBIO como criptogoverno (pág. 217);

— A colocação dos actores ocultos na nova vida global (pág. 220);
— A descrição do desfiguramento das organizações criminosas como estra-

tégia de invisibilidade (págs. 370 e segs.);
— A descrição das relações entre redes e mercado (págs. 372 e segs.);
— A denúncia de complexidades entre poder formal e organizações ilícitas

(págs. 381 e segs.);
— A apresentação, de certo modo, como contraponto às manobras dos gru-

pos ocultos, dos percalços que podem sofrer e das resistências ou reac-
ções que podem ter de enfrentar (págs. 383 e segs.).

Apesar de muitos destes pontos não trazerem novidades de maior, deve
sublinhar-se o esforço para os articular entre si e com outros, numa postura
compreensiva, integradora e desafiadora das reflexões atentas por parte do
leitor.

8. Ao invés, suscitam-me reparos, algumas vezes fortes reparos, e pedidos
de esclarecimento:

— Dizer-se que a essência do homem é ser apolítico (pág. 15) e, poucas
páginas à frente, dizer-se que a política é, a um tempo, luta ou conflito
para assegurar o domínio de interesses privados ou sectoralizados e ape-
tite ou paixão humana pela ordem, equilíbrio e justiça (pág. 19). Não
está nisto uma patente contradição?

— Não ficar nítido o entendimento acerca de poderes pró ou infra-estatais
(como o familiar, o das fratrias gregas, ou o dos senhorios feudais) e
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acerca da medida em que se distinguem dos poderes das corporações
ou das empresas transnacionais (págs. 47 e segs.);

— Tão pouco se percebe o que seja contrapoder (pág. 49); se o poder dos
grupos ocultos se reconduz a contrapoder;

— Não ser correcto reportar a legitimidade de exercício aos indivíduos que
exercem o poder político e a legitimidade de título às regras básicas a que
deve obedecer a governação (pág. 57); é exactamente o contrário;

— Recortar-se como característico do poder estatal a legitimidade, a coac-
ção e a soberania (págs. 57 e segs.) — o que se afigura, em largo grau,
ultrapassado, ao mesmo tempo que não se confere o devido lugar ao
fenómeno da institucionalização;

— Não se explicar como é que o direito de resistência e a desobediência civil
traduzem o exercício do poder pela sociedade global (pág. 64);

— A propósito do pluralismo de grupos (págs. 74 e segs.), não se aludir à
democracia participativa;

— A qualificação da opinião pública como poder invisível (pág. 93);
— A “história mítica da imprensa livre” (págs. 107 e segs.);
— Afirmando-se ter estado a democracia sempre mais emparelhada com a

percepção individualista do que com um modelo gregário de sociedade
(pág. 112), não se mencionarem as correntes doutrinais subjacentes ao seu
entendimento como o individualismo, o comunitarismo ou o republica-
nismo ou os contrastes entre democracia directa e democracia represen-
tativa;

— Definirem-se interesses em termos meramente formais e relacionais
(págs. 141-142), sem nenhuma atinência a bens;

— Parecer inculcar-se que grupos de pressão são grupos de interesses em
acção (pág. 146); mas poderá haver grupos de interesses que não este-
jam em acção?

— Como distinguir os lobbies (págs. 150 e segs.) desses grupos?
— A partir de uma noção extensiva de persuasão (pág. 162) aduzir-se que

ela viola o princípio da dignidade da pessoa humana, porque invade o
espaço de liberdade dos sujeitos (pág. 165); será apenas a persuasão ilí-
cita ou toda e qualquer persuasão?

— A coercibilidade como característica do Direito (pág. 181);
— Não serão os símbolos instrumentos de poder claro e não de poder oculto

(págs. 194 e segs.)?
— Encontrar-se-ão sempre as organizações transnacionais em associação

com o poder formal (pág. 230)?
— Num trabalho científico, justificar-se-ão as considerações expendi-

das sobre neoliberalismo e projecto capitalista mundial (págs. 265
e segs.)?
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— Ou a explanação muito comprometida a respeito das organizações ape-
lidadas de “guardiões do mercado livre” — as organizações da “família”
de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial,
GATT) (págs. 262 e segs.);

— Como situar no mesmo plano dessas organizações a ONU e a OTAN
(págs. 278 e segs.)?

— Além de duvidoso o conceito de seita e os exageros e algumas confusões
e incompreensões inadmissíveis acerca dos fundamentalismos (págs. 288
e segs.);

— O marxismo terá nascido mesmo nos porões da maçonaria (págs. 322
e segs.)?

— Numa obra de Ciência Política, como compreender a ausência das Inter-
nacionais de partidos políticos (desde logo, do Komintern, tão activo
nos anos 30 e 40)?

— Quanto às leis de financiamento de partidos políticos, acabar quase só por
se falar em casos de corrupção e de desvios (págs. 399 e segs.); essas leis
valerão a pena?

A tese central do estudo, lê-se quase no final, é a presença ou existência
de poderes com actuação subterrânea com aptidão para influenciar a democra-
cia e afectar o Estado de Direito e a própria ordem internacional. Tais pode-
res estão vocacionados para a construção de uma nova ordem mundial. E existe
um protagonista visível responsável por ele: os Estados Unidos da América
(pág. 420).

Haja muita verdade ou inverdade numa proposição como esta, ela não apa-
rece devidamente justificada, até por o objecto da investigação ser constituído
pelas forças ocultas em geral e não pela presença hegemónica daquele país no
sistema mundial.

9. Ainda algumas inexactidões para que quero alertar a Autora:

— O IRA, o Exército Republicano Irlandês, não é um caso de legitimi-
dade de insurgência (pág. 94);

— Raymond Aron não pertencia à escala realista americana (pág. 106);
— O Ku Klux Klan não era (ou não é) um grupo de pressão (pág. 148);
— Commonwealth é o título da obra de Harrington (pág. 193);
— As Ilhas Virgens não foram conquistadas pelos Estados Unidos (pág. 218);

conquistadas foram Cuba, Porto Rico e as Filipinas;
— François Mitterand não voltou à vida pública em 1980 (pág. 198); já lá

estava há muito;
— A história do G-8 está mal contada (págs. 258 e segs.).
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III

Vou terminar.
Em síntese, direi que estamos diante de um singular e interessante esquema

de pesquisa, embora, sob muitos aspectos, embrionário e, sob outros, bastante dis-
cutível. Só espero que o preencha devidamente, de tal sorte que consiga che-
gar a um verdadeiro manual de patologia política, complementar dos habituais
estudos fisiológicos centrados em eleições, partidos, Parlamento, sistemas de
governo, etc.

Uma dissertação de doutoramento não é o termo de uma investigação.
É, antes, o ensejo para ela prosseguir e Dayse de Vasconcelos Mayer tem sufi-
cientes qualidades para a revisitar, desenvolver e aprofundar.
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APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO SOBRE O PROGRAMA,
OS CONTEÚDOS E OS MÉTODOS DE ENSINO

DE UMA DISCIPLINA DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
(PROCESSO NO TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTIÇA)

APRESENTADO PELO PROF. DOUTOR
JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA
A PROVAS DE AGREGAÇÃO (*)

JORGE MIRANDA

I

1. O Prof. Doutor José Manuel Sérvulo Correia que agora se submete a pro-
vas públicas para obtenção do título de agregado é uma personalidade bem
conhecida e respeitada dos meios universitários portugueses e estrangeiros.

Professor e advogado tem procurado conjugar, mas com independência
recíproca, as duas vertentes da sua vida profissional e, quando isso não se mos-
trou possível, nunca se dispôs a acumulá-las com prejuízo dos encargos acadé-
micos. O seu percurso tem sido sempre marcado pela aspiração de tudo fazer
o melhor possível, pela probidade intelectual e por um grande sentido para com
a comunidade.

Especialista consagrado de Direito Administrativo, o seu saber espraia-se por
outras regiões como o Direito da Segurança Social, o Direito Cooperativo, os
Direitos Fundamentais e o Direito Internacional Público — como bem atesta,
quanto a esta última área, o relatório hoje em apreço.

Possuidor de um currículo vasto, diversificado e valioso, há muito que,
com segurança, poderia aceder à agregação. Sem discutir o tempo e o modo em
que decidiu dar este passo (nem teria tal direito), digo-lhe da alegria e, simul-
taneamente, da responsabilidade que sinto neste momento.

2. Tão-pouco teria o Doutor José Manuel Sérvulo Correia necessidade de
elaborar um relatório com 423 páginas. Bem poderia ter sido mais sucinto.

595

(*) Em provas públicas prestadas na Universidade de Lisboa.



596

E, como não é caso único, aproveito o ensejo para manifestar a minha total
discordância perante a tendência para uma dimensão exagerada dos relatórios de
concurso para professor associado ou para provas de agregação, que se vem
verificando nos últimos anos nesta Faculdade.

Não se trata só do esforço quase incomportável requerido aos membros
dos júris, sujeitos à multiplicação — muito feliz, por outro lado, naturalmente,
por todas as razões — de mestrados, doutoramentos, concursos e agregações
que, entretanto, se tem registado. Que tempo lhes resta para preparar os seus cur-
sos e para elaborar os seus próprios trabalhos científicos?

Trata-se ainda de uma questão de bom senso. Se os candidatos pretendem
enriquecer as respectivas bibliografias com estudos relativos ao objecto das dis-
ciplinas, que o façam autonomamente, antes ou depois das provas; ou então,
que publiquem as correspondentes lições, aumentando ou melhorando os mate-
riais de estudo ao dispor dos alunos.

3. O relatório divide-se em três capítulos:
— um, dito de introdução, com 296 páginas, em que se justificam a esco-
lha da natureza do curso, da disciplina e do tema e em que se procede
a uma desenvolvida referência (em mais de metade de todo o texto),
aos principais aspectos da estrutura e do funcionamento do Tribunal
Internacional de Justiça e a alguns dos seus mais significativos arestos;

— um capítulo II, de 82 páginas, em que se enunciam o programa e os
conteúdos da disciplina;

— e um capítulo III, de 41 páginas, sobre métodos de ensino e de avaliação.
São patentes o desequilíbrio entre os três capítulos e a heterogeneidade do

primeiro capítulo.
Na apreciação que vou fazer, de seguida, considerarei, primeiro, a parte

justificativa da introdução, depois a parte de análise do Tribunal e, por último,
os dois últimos capítulos, o cerne do relatório no sentido visado pela lei.

II

4. O candidato situa a disciplina escolhida, com a concepção que a enforma,
num curso de doutoramento. Fá-lo por razões didácticas e, como diz (pág. 9)
pelo elevado grau de probabilidade de uma próxima reconfiguração legislativa
do programa de mestrado, que tudo indica — apesar de alguma incerteza reinante
no Espaço Europeu de Ensino Superior — não irá conservar a natureza que
hoje se lhe confere, por redução, quer dos padrões de ensino, quer dos graus de
exigência (págs. 24 e 26).
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Diversamente, continua, o processo de Bolonha não colocará em causa o dou-
toramento. Há, mesmo, um nível elevado de consenso quanto à sua importân-
cia e ao seu papel futuro, apenas se sublinhando a necessidade de estruturar
mais solidamente os estudos a ele conducentes (pág. 33). E não será dema-
siado concluir que a presumível deslocalização do mestrado, na Faculdade, para
uma fase em que os alunos terão uma preparação reduzida em relação à que hoje
se lhes exige, implicará o reforço da parte lectiva a nível de programas de dou-
toramento (pág. 36). A evolução do mestrado no quadro do processo de Bolo-
nha contribuirá para a generalização do carácter obrigatório do curso de forma-
ção avançada no âmbito do programa de doutoramento (págs. 36-37).

Por mim, não contesto a importância que poderá vir a adquirir o curso de
doutoramento, nem “o interesse de perspectivar as suas dimensões científicas e
pedagógicas, como actividade lectiva nova na Faculdade” (pág. 37). Divirjo,
porém, frontalmente do candidato quando parece aceitar a menorização dos cur-
sos de mestrado em Direito.

Não. O mestrado ocupa e deve continuar a ocupar um lugar fundamental
dentro das nossas Faculdades de Direito. Nem vejo como o doutoramento o
pudesse substituir, a não ser que tudo redundasse numa questão de nomes (mas,
nessa hipótese, teria depois de se encontrar uma nova prova ou um novo programa
correspondente ao que tem sido até agora o doutoramento). O que talvez falte
será apenas uma melhor articulação entre ambos os graus e as respectivas for-
mações.

Como esquecer os campos novos de ensino e de investigação que o mestrado
abriu nos últimos vinte e cinco anos? Como esquecer as centenas — digo, cen-
tenas — de dissertações de mestrado apresentadas e discutidas na Faculdades de
Direito, cada qual acompanhada de relatórios monográficos sobre três discipli-
nas diferentes? Como esquecer o alto valor científico de algumas dessas dis-
sertações? Como esquecer que o mestrado franqueou a muitos as portas da
carreira académica?

E como não realçar o papel relevantíssimo dos cursos de mestrado no inter-
câmbio de juristas de Portugal, do Brasil e dos países africanos de língua por-
tuguesa? Eles têm sido, e devem continuar a ser, formas de encontro privilegiado
daqueles que, para além da língua, têm um património comum de Direito e de
pensamento sobre o Direito. Não acredito que o Doutor José Manuel Sérvulo
Correia, que tanto se tem empenhado na cooperação jurídica, seja a isto indi-
ferente.

As alterações à lei de bases do sistema educativo aprovadas no ano passado
levarão muito provavelmente à redução da licenciatura a quatro anos, semes-
tralizados no todo ou em parte e com maior densidade do que a actual. Mas per-
mitem, sem sombra de dúvida, um mestrado de dois anos, no essencial similar
ao actual e cuja fase lectiva deverá ser obrigatória para o acesso às profis-
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sões jurídico-forenses. E neste sentido se pronunciou o Conselho Científico da
Faculdade.

5. Em contrapartida, aplaudo vivamente a escolha da disciplina de Direito
Internacional Público (págs. 43 e segs.) e estimo judiciosas as considerações
tecidas acerca da conveniência de se intensificar e alargar o seu estudo. O inte-
resse cultural e para a formação jurídica do seu conhecimento, a integração sis-
temática da ordem internacional e das ordens internas, bem vincada na Consti-
tuição de 1976, e a presença de juristas portugueses qualificados em organismos
internacionais impõem-no à vista desarmada.

Concordo também com a crítica dirigida à junção, numa cadeira anual, de
Direito Constitucional — II e Direito Internacional Público — I (págs. 40 e 41).
Já se me afigura excessiva a opinião de outros Autores, que cita, segundo a
qual a situação do Direito Internacional Público seria pior do que há algumas
décadas (pág. 40, nota), por agora haver duas aulas teóricas por semana e três
práticas, em vez de três teóricas e duas práticas; tudo está em optimizar umas
e outras e em incrementar, como o candidato sugere, no capítulo III, o estudo
de casos jurisprudenciais nas aulas práticas.

Nem deve esquecer-se que, embora não obrigatórias para todos os alunos,
o presente pleno de estudos prevê, além de Direito Internacional e Direito do Mar,
uma cadeira de Direitos Fundamentais (onde deve ser aprofundada a matéria
da protecção internacional dos direitos do homem) e cadeiras de Relações Inter-
nacionais e de História das Relações Internacionais. E acresce a criação (sob
minha proposta, perdoe-se-me a imodéstia) de uma menção, no 4.º e no 5.º
anos, de Ciências Jurídico-Internacionais e Comunitárias e de dois mestrados, um
de Ciências Jurídico-Internacionais e outro de Relações Internacionais.

O que seria de esperar seria que o candidato, na lógica do seu pensamento,
preconizasse a existência de uma área de doutoramento de Ciências Jurídico-Inter-
nacionais, não se contentando com inserir a sua disciplina na área das Ciências
Jurídico-Políticas (e naquela área muito melhor ficaria um tema como o expla-
nado no relatório).

Quanto à fundação de um Instituto Português de Direito Internacional, julgo
que poderia ser uma excelente medida. Não, porém, no âmbito do Ministério dos
Negócios Estrangeiros (pág. 297) e, sim, como instituto interuniversitário. Seria
um excelente desafio de colaboração institucional entre as Faculdades de Direito
que a ele pudessem e quisessem aderir.

6. Passando ao tema da disciplina.
Não ponho em causa que o processo no Tribunal Internacional de Justiça

constitua um tema que se presta à formação avançada de base, devido, como se
lê no relatório ao posicionamento do Tribunal na dinâmica evolutiva do Direito
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Internacional Público, ao modo como na sua natureza e no seu funcionamento
se reflectem as características marcantes da comunidade internacional e à cons-
tante e estreita conexão entre as questões processuais e substantivas que ele é cha-
mado a resolver (pág. 59).

Também compreendo inteiramente que o Doutor José Manuel Sérvulo Cor-
reia tenha aí centrado a sua atenção, aproveitando a experiência da participação
relevantíssima que teve na acção proposta por Portugal contra a Austrália, a
propósito da exploração petrolífera do mar de Timor. É um excelente serviço
que presta, trazendo-nos dados e reflexões como os que constam do relatório.

Todavia, não sei se não lhe caberia ser um pouco mais ambicioso, indagando
da possibilidade de uma consideração mais ampla do Tribunal à luz dos gran-
des fenómenos, incindíveis, da institucionalização e da jurisdicionalização do
Direito das Gentes. Nem bastaria contra-argumentar que tal deve estar pressu-
posto na própria escolha do tema — esses não são fenómenos que não careçam
de ser revistos e aprofundados ao nível do doutoramento; e a problematização
teórica do processo em Tribunal (pág. 395) situa-se noutra fase do estudo.

Só assim se poderia dar resposta cabal à questão de saber se o processo no
Tribunal Internacional de Justiça desempenha um papel aglutinador em face dos
processos nos outros tribunais internacionais (como o candidato sugere a pág. 301).
Pelo que me toca, tenho muitas dúvidas, por me parecerem estruturalmente
diversos os processos contenciosos entre Estados como os que correm no Tribunal,
os processos das “petições” de particulares perante o Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem, os processos no Tribunal de Justiça das Comunidades Euro-
peias ou os processos no Tribunal Penal Internacional. Se houver, porventura,
princípios comuns a todos eles (mas o candidato não se propõe procurá-los),
isso derivará, simplesmente, da própria natureza da função jurisdicional que
todos exercem.

III

7. Nas 238 páginas consagradas ao Tribunal Internacional de Justiça, o
candidato versa, sucessivamente:

— as suas características fundamentais;
— o acervo jurisprudencial de acórdãos e pareceres emitidos desde 1947, dis-
tinguindo vários períodos e traçando as linhas que eles seguiram;

— aquilo a que chama os “claros-escuros” do presente, em que entram os
“dilemas da ONU”, a falta de personalidade judiciária das organizações
internacionais, a desadequação dos princípios e regras processuais perante
a multilateralização dos diferendos, o risco de saturação do Tribunal e a
criação de outros fora internacionais;
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— o futuro do Tribunal e as linhas instrumentais de uma eventual reforma;
— o relacionamento de Portugal com o Tribunal.

Sem ser exaustivo, é o tratamento da matéria mais completo na nossa dou-
trina, embora não em língua portuguesa (por sinal, em 2005, foi editado em
Belo Horizonte um volumoso livro de LEONARDO NEMER CALDEIRA BRANT inti-
tulado A Corte Internacional de Justiça e a construção do Direito Internacio-
nal). E o Professor Sérvulo Correia sabe aliar à visão jurídica uma lúcida obser-
vação dos factores políticos condicionantes da actuação do Tribunal. Peca
apenas por algum demasiado apoio noutros Autores e, em vários passos, por
subjectivismos menos consonantes com um escrito científico (págs. 190-191,
210-211, 288 e segs.).

8. A par de pontos muito positivos — como a análise de jurisprudência crí-
tica a que procede, mormente nos casos em que Portugal interveio (págs. 70
e segs., 133 e segs., e 222 e segs.), e a chamada de atenção para a multilatera-
lização de conflitos — encontro no texto outros pontos menos positivos:

1.º) A afirmação segundo a qual o Tribunal é órgão jurisdicional de com-
petência geral para as questões de Direito internacional (pág. 61); não
é, a sua competência está circunscrita pela Carta das Nações Unidas e
pelo seu Estatuto e subsiste o regime do consentimento da jurisdição
pelos Estados.

2.º) A respeito da eleição dos juízes — entre os quais tem havido sempre
cidadãos dos Estados membros permanentes do Conselho de Segu-
rança (págs. 62 e 63) — o não associá-la a um problema de legitimação
da justiça internacional, homóloga ao da justiça constitucional; e essa
legitimação é condição necessária, conquanto não suficiente, para que
o Tribunal possa exprimir a consciência jurídica da comunidade inter-
nacional (aludida a pág. 66).

3.º) Alguma indefinição, senão contradição, no modo como encara as câma-
ras ad hoc para julgamento de determinados casos (págs. 112 e 115).

4.º) A contradição entre a ênfase posta no risco de saturação do Tribunal
(págs. 263 e 264) e a defesa da outorga de personalidade judiciária às
organizações internacionais (págs. 253 e 268).

5.º) O candidato defende de jure condendo — e bem — o alargamento da
jurisdição obrigatória do Tribunal (págs. 268 e segs.); mas, por outro
lado, preocupa-se com a possibilidade de Estados como Portugal virem
a colocar-se em desvantagem no confronto com Estados que não a
aceitam (págs. 248 e segs. e 277). Entretanto, como não se antevê
quando será a desejável reforma do art. 36.º, n.º 2, do Estatuto, se
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nenhum Estado do mundo fizesse a declaração de aceitação da juris-
dição, ainda mais diminuído se quedaria o Tribunal.

Ainda a propósito da competência pergunto se não seria de preconizar a atri-
buição ao Tribunal da faculdade de, por iniciativa de um número significativo
de Estados, apreciar a conformidade com a Carta das Nações Unidas das reso-
luções da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança. Ou seria tal inviável
ou contraproducente, por causa das relações de poder aí dominantes?

IV

9. Passando agora ao programa.
O programa poderia servir perfeitamente para um curso de mestrado, tal

como tem sido praticado e deve continuar a ser praticado (insisto) na nossa
Faculdade.

Bastante extenso, parece dificilmente abarcável em curso de doutoramento
(frequentado, como é de supor, por um número restrito de alunos). A solução
consistirá (conforme se lê a pág. 300) em adoptar uma “geometria variável”, com
rotação dos conteúdos ao longo dos anos lectivos.

Muito bem delineado, diviso nele apenas três fragilidades:

— a ausência, na introdução, da relevância das conexões entre institucio-
nalização e jurisdicionalização do Direito das Gentes;

— a ausência de um confronto entre o Tribunal e os demais tribunais inter-
nacionais de vocação universal hoje existentes;

— a inserção, num mesmo capítulo (com a epígrafe, aliás imperfeita, de
“A decisão do processo”) do processo contencioso e do processo con-
sultivo.

Com sentido prático e de efectividade, é ainda um programa com um capí-
tulo sobre a estratégia processual, voltado para o exame crítico das actuações das
partes nos processos em que Portugal esteve envolvido. Se este capítulo está tal-
vez para além do puro domínio do Direito processual, não deixa de merecer
todo o realce, tendo em conta os específicos sujeitos dos processos no Tribunal
da Haia, os cálculos políticos que os movem e o regime de execução dos acór-
dãos. Problemática similar também não vem sendo ignorada em processo civil.

10. No atinente aos conteúdos, não se torna possível adiantar uma apre-
ciação, porque eles surgem sob a forma de tópicos quase telegráficos. Nem
sequer se identificam os princípios gerais de processo referenciáveis a partir
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das normas aplicáveis e das decisões do Tribunal, a despeito de, na apresenta-
ção do programa (págs. 307 e segs.), se terem deixado abertas pistas interessantes.

Aqui é que o candidato — sem entrar numa exposição ou em pormenori-
zações próprias de lições — deveria ter ido mais além e mais a fundo. Nem pre-
tenda escudar-se na índole de curso de formação avançada, ou nos métodos de
ensino adoptados — pois, no mínimo, bem poderia ter sistematizado os ele-
mentos recolhidos na longa explanação efectuada acerca da jurisprudência do Tri-
bunal. O leitor fica desiludido.

Em compensação, é de louvar a indicação de bibliografia especializada
após cada secção do programa.

11. Os métodos de ensino alvitrados visam a dupla finalidade de consoli-
dação de um alto nível cultural e de aptidão para a realização de um trabalho cien-
tífico independente, “uma tarefa de construção crítica com recurso ao pensa-
mento reflexivo”, “um campo de busca orientado pelo professor, mas pessoal do
estudante” (pág. 384).

Penso que é isto que almejam conseguir todos os regentes de disciplinas em
cursos de mestrado e de doutoramento. Mas o Doutor Sérvulo Correia faz uma
opção predominante: a opção pelo método de casos, pelo case method (págs. 385
e segs.), em que os alunos extraem os princípios por via indutiva, com base
nos acórdãos e nos pareceres do Tribunal, e o professor conduz a discussão à
maneira socrática (pág. 391).

Ao invés de uma participação activa restrita — escreve o candidato
(pág. 398) — porque esporadicamente centrada na investigação de um único
tópico e na participação (sempre superficial, quando não preparada por um estudo
ad hoc) no debate sobre as exposições dos colegas, requerer-se-á ao estudante um
trabalho intenso e regular ao longo de todo o ano lectivo. Isso, no entanto, sem
exclusividade (pág. 402), por não se dispensarem exposições das primeiras maté-
rias pelo professor e até exposições introdutórias dos alunos acerca dos pontos
sobre os quais não existam pronúncias judiciais de relevo (pág. 405).

12. O relatório contém uma minuciosa calendarização, com vinte e seis ses-
sões de seminário, de duas horas cada.

Não sei se será exequível por completo. Tudo dependerá do tempo lectivo
com que se possa contar e (repito) do número de alunos.

Professor José Manuel Sérvulo Correia:
As provas de agregação a que hoje e amanhã se submete constituem um acto

de realização pessoal e uma homenagem à Escola em que se formou.
Um acto de realização pessoal, por serem o culminar de uma meritória car-

reira académica de muitos anos, a que, no meio de dispersas solicitações e deri-
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vações ocasionais da vida, nunca renunciou. Uma homenagem à Universidade,
pela humildade académica do gesto e por ainda ter procurado desbravar novas
searas de ensino e de investigação.

Resta-me formular o voto sinceríssimo de que, vencidas com brilho estas pro-
vas, prossiga no mesmo afã de trabalho, continuando a dar à Faculdade, para lá
de qualquer baliza temporal ou circunstancial, o seu contributo humano e cien-
tífico.
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PARECER SOBRE O PROF. DOUTOR
JOSÉ MANUEL RIBEIRO SÉRVULO CORREIA

NO CONCURSO PARA PROFESSOR CATEDRÁTICO

JORGE MIRANDA

I

1. O Prof. Doutor José Manuel Ribeiro Sérvulo Correia, que agora se sub-
mete a concurso para professor catedrático do 3.º grupo (Ciências Jurídico-Polí-
ticas) da Faculdade de Direito desta Universidade tem uma larga carreira de
estudo, investigação e ensino.

Obteve 18 valores no então Curso Complementar de Ciências Político-Eco-
nómicas, foi aprovado por unanimidade, com distinção e louvor, no seu douto-
ramento e, também por unanimidade, foi aprovado no concurso para professor
associado e nas provas para obtenção do título de agregado.

Com funções de assistente de 1969 a 1975 e de 1977 a 1983 viria a ser, após
o doutoramento, professor auxiliar de 1988 a 1993 e desde esta data professor
associado (com nomeação definitiva em 1994).

Como assistente prestou serviço em Direito Administrativo, Administração
e Direito Ultramarino, Economia Política e Direito Corporativo.

Como professor regeu, no curso de licenciatura, Direito Administrativo — I,
Direito Internacional Público — I, Direito Administrativo — II, Direitos Fun-
damentais e Contencioso Administrativo; no curso de mestrado, Direito Admi-
nistrativo, Contencioso Administrativo, Ciência Política e Direitos Fundamentais;
e, no curso de formação para o doutoramento, Direito Administrativo e Direitos
Fundamentais.

2. Foi professor convidado (por períodos de dois meses) nas Universida-
des de Paris — I (Panteão — Sorbona) e de Paris — II (Panteão — Arras).

3. Participou nesta Universidade em 60 júris de mestrado, em 25 dos quais
como arguente: em 29 júris de doutoramento, 2 dos quais fora do País e em 9
dos quais como arguente: em 3 júris de doutorado; e em 4 júris de concurso para
professor associado.
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4. Foi ou é orientador de 14 dissertações de mestrado e de 12 dissertações
de doutoramento.

5. Participou em numerosos seminários, cursos de pós-graduação e de
Verão, congressos e outros eventos científicos ou académicos tanto na Univer-
sidade de Lisboa como noutras instituições.

Proferiu lições e comunicações em Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Angola,
Moçambique, Suíça e Grécia.

É membro do Grupo Europeu de Direito Público.

6. Aquando da criação do Instituto da Cooperação Jurídica da Faculdade,
foi o primeiro vice-presidente.

7. Na sua bibliografia, ocupam lugar de muito relevo a dissertação de
doutoramento Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos
(1987) e a monografia Contencioso Administrativo — I (2005).

Mas devem mencionar-se também a Teoria da Relação Jurídica da Segu-
rança Social (1968), as Noções de Direito Administrativo — I (1982), o relató-
rio Direito Administrativo — II — Contencioso Administrativo (1994), o estudo
O direito de manifestação (2006); e, em co-autoria, os Estudos de Direito Pro-
cessual Administrativo (2002).

É autor de mais de 70 artigos e pareceres jurídicos, publicados em língua
portuguesa, francesa, inglesa e alemã, e em que versa temas de Direito Admi-
nistrativo, Direito Comparado, Direito da Segurança Social, Direito da Saúde,
Direito da Economia, Direito Processual Administrativo, Direito Constitucional
e Direito do Urbanismo.

Tem lições policopiadas em mais de uma cadeira.

8. Na sua actividade extra-académica de carácter jurídico avulta o patro-
cínio, de 1991 a 1995 (com Miguel Galvão Teles, Rasalyn Higgins e Pierre-Marie
Dupuy) de Portugal na acção proposta no Tribunal Internacional de Justiça con-
tra a Austrália, sobre a prospecção e a exploração de petróleo na plataforma
continental de Timor Leste.

II

9. Numa apreciação global do currículo e, mais amplamente, do percurso
universitário do candidato devem ser indicadas como principais características:

a) Cumprimento escrupuloso dos deveres de docente e rigor de atitude,
levando-o a rescindir o contrato de assistente, uma primeira vez, por
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razões de consciência e, uma segunda vez, por não poder assegurar,
com regularidade, as aulas e os exames;

b) Diversificação das matérias leccionadas e daquelas sobre as quais tem
trabalhos publicados, não obstante a manifesta preferência por temas
de segurança social, contratos administrativos e contencioso adminis-
trativo;

c) Plena inserção na escola de Direito Público, inspirada em Marcello Cae-
tano, sem prejuízo da abertura às mais recentes correntes doutrinárias;

d) Profundidade das investigações levadas a cabo, não sem alguma ten-
dência para o perfeccionismo (o que explicará a demora na apresenta-
ção às provas de doutoramento e de agregação);

e) Sobriedade e clareza da escrita;
f) Generosidade na aceitação de tarefas ao serviço da Faculdade e do País,

no domínio da cooperação jurídica.

10. Concluindo, sou de parecer que o Prof. Doutor José Manuel Ribeiro Sér-
vulo Correia preenche inteiramente os requisitos legais para o acesso ao cume
da carreira académica.

A sua aprovação no presente concurso para professor catedrático é um acto
de justo reconhecimento de altas qualidades científicas e pedagógicas compro-
vadas ao longo de toda uma vida.
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NO DOUTORAMENTO HONORIS CAUSA
DO PROF. PETER HÄBERLE (*)

JORGE MIRANDA

Magnífico Reitor,
Senhor Embaixador da Alemanha,
Ilustres Convidados,
Senhores Professores, Investigadores, Assistentes, Alunos e Funcionários,

Senhoras e Senhores,

Recebendo no seu claustro o Professor Peter Häberle, a Universidade de Lis-
boa honra-se profundamente, porque Peter Häberle é um dos grandes universi-
tários do nosso tempo, um egrégio homem da Cultura e do Direito, um espírito
extremamente criativo, um espírito universal aberto a novos horizontes de huma-
nidade.

Doutorado sob orientação de Konrad Hesse na Universidade de Friburgo de
Brisgau, foi aí assistente científico e depois professor em sucessivas Universi-
dades (como sucede no seu país e noutros países, numa sadia mobilidade aca-
démica que nós também deveríamos adoptar). Passou por Marburgo, Augs-
burgo, St. Gallen e, finalmente, Bayreuth, onde se jubilou em 2004.

Apesar de jubilado, continua a dirigir o Instituto de Direito e Cultura Euro-
peia e o Centro de Investigação de Direito Constitucional Europeu desta Uni-
versidade e continua muito empenhado na vida universitária e preocupado com
as suas vicissitudes. designadamente, com o Processo de Bolonha do qual tem
uma leitura muito critica. Como disse em 26 de Abril do ano passado em Lis-
boa, na conferência internacional comemorativa dos 30 anos da Constituição
portuguesa, este processo, “sob o signo de um pensamento economicista de efi-
ciência, ameaça a pluralidade da ciência jurídica europeia (porque a europeiza-
ção a partir de cima não pode ter êxito)”.

O seu grande prestígio tem-no levado a receber convites de numerosas ins-
tituições da Europa e da América. É doutor honoris causa pelas Universidades
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de Tessalónica, Granada, Católica de Lima e Brasília. Tem traduções das suas
obras em dezoito línguas, entre as quais o português. Tudo para explicar e
difundir os principios do Estado de Direito material, do Estado de direitos fun-
damentais.

Para Peter Häberle, a Constituição não se reduz a um documento jurídico;
ela envolve todo um conjunto cultural, é expressão de uma situação cultural
dinâmica, meio de auto-representação cultural de um povo, espelho do seu
legado e fundamento da sua esperança.

Uma Constituição viva, enquanto obra de todos os seus intérpretes numa
sociedade aberta, patenteia, através da forma e do conteúdo, as informações, as
experiências e o saber popular acumulados. E, por isso, cabe sempre perguntar
se o texto tem correspondência na cultura política de um povo e se os cida-
dãos se identificam com as suas partes especificamente jurídico-constitucionais.
Um texto constitucional deve ser literalmente cultivado para que resulte numa
Constituição.

A Constituição, ordem jurídica fundamental tanto do Estado como da socie-
dade, deve ser compreendida como uma realização cultural.

Por outro lado, de acordo com a sua célebre teoria da sociedade aberta dos
intérpretes da Constituição, o destinatário da norma é participante activo do pro-
cesso hermenêutico. Ainda que caiba à justiça constitucional a última palavra,
a interpretação constitucional não é um «evento exclusivamente estatal». A ela
têm acesso potencialmente todas as forças da comunidade política: o cidadão que
se dirige ao Tribunal Constitucional ou o partido político que abre um conflito
entre órgãos ou contra o qual se instaura um processo são intérpretes da Cons-
tituição. A conformação da realidade constitucional torna-se também parte da
interpretação das normas constitucionais.

Numa sociedade aberta, a democracia desenvolve-se também por formas
refinadas de mediação do processo público e pluralista da política e da praxis coti-
diana, especialmente mediante a realização dos direitos fundamentais; desen-
volve-se mediante a controvérsia sobre alternativas, sobre possibilidades e sobre
necessidades da realidade. «Povo» não é apenas um referencial quantitativo que
se manifesta no dia das eleições. Povo é também um elemento pluralista para a
interpretação, que se faz presente de forma legitimadora no processo constitucional.

Não menos importantes são outras contribuições do seu pensamento, que,
por absoluta falta de tempo, me limitarei a indicar, tais como:

— a concepção de um status activus processualis enquanto dimensão par-
ticipativa e procedimental dos direitos fundamentais;

— a relevância do elemento comparativo na hermenêutica constitucional;
— o Tribunal Constitucional como regulador do processo constitucional e
actualizador da Constituição enquanto contrato social;
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— os votos de vencido ou particulares de juízes como jurisprudência alter-
nativa;

— o Direito Constitucional cooperativo;
— as conexões entre Direito Constitucional e Direito Internacional.

Concorde-se ou não com estas e outras linhas de força do magistério de Peter
Häberle, o impacto por elas obtido tem sido imenso. Sem deixar de se situar
de pleno nos quadros da pujante dogmática suscitada pela Constituição de Bona
(muito mais do que pela Constituição de Weimar), este magistério tem-se tor-
nado um dos mais significativos expoentes da globalização da ciência do Direito
Constitucional.

É por tudo isto que todos nós, nesta sala, neste momento, rejubilamos por
Peter Häberle, professor emérito da Universidade de Bayreuth, entrar a partir de
agora no colégio de doutores da Universidade de Lisboa.
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PROPOSTA

Considerando a brilhante carreira académica do Prof. Doutor José Barata
Moura.

Considerando a sua especial sensibilidade à problemática da Filosofia do
Direito e do Estado.

Considerando a colaboração que deu, nesse domínio, à Faculdade inter-
vindo como arguente em provas académicas.

Considerando a elevadíssima forma como desempenhou, durante oito anos,
as funções de Reitor da Universidade de Lisboa.

Considerando a constante disponibilidade que, nessas funções, sempre mani-
festou para presidir a eventos realizados na Faculdade.

Proponho que seja desencadeado o procedimento conducente à atribuição ao
Prof. Doutor José Barata Moura do doutoramento honoris causa em Direito.

Lisboa, 10 de Março de 2006.

O Presidente do Conselho Científico
(Prof. Doutor Jorge Miranda)
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MESTRADOS EM INGLÊS?

JORGE MIRANDA

Leio no último Expresso, de 10 de Novembro, que o ministro Mariano
Gago, em encontro de professores, alunos, reitores e políticos dos 27 Estados da
União Europeia, realizado em Lisboa, terá proposto que o inglês se torne a lín-
gua oficial do segundo ciclo de estudos superiores segundo Bolonha, quer dizer
do mestrado. Leio e não quero acreditar. Mas, a ser verdade, trata-se de algo
de muito grave e chocante, que não pode ficar sem reparo.

Não está em causa, evidentemente, a importância do inglês. O que está em
causa é a tendência para uma visão monolítica e imperial da sua importância.

Em primeiro lugar, aquela proposta contende com a própria ideia da Europa,
assente na diversidade e na complementaridade de línguas e identidades nacio-
nais. Não se vem mesmo defendendo que, para além da língua materna, os
europeus deveriam conhecer duas, e não apenas uma, línguas estrangeiras?

Em segundo lugar, no que toca a Portugal, não é a língua portuguesa a
língua oficial da República, como prescreve o art. 11.º da Constituição? Então
em universidades e institutos politécnicos portugueses pode haver, ou haver
generalizadamente, ensino em língua diferente do português? Mesmo com a, aliás,
desejável presença de maior número de professores e alunos vindos de outros paí-
ses, não vai continuar a imensa maioria de professores e alunos a ser constituída
por portugueses? Professores portugueses vão ensinar em inglês a alunos por-
tugueses? Tal roça o mais cerrado novo-riquismo.

Em terceiro lugar, não é o portugês a terceira ou a quarta língua europeia
mais falada no mundo e a língua oficial de oito Estados, e, até 2049, Macau?
Como esquecer os laços com estes países, donde, justamente, vêm mais de 90
por cento dos alunos estrangeiros que frequentam os mestrados em Portugal?
E como esquecer os esforços de tantos e tantos professores que, com sacrifício,
em África e em Timor, ensinam poprtuguês?

Em quarto lugar, justamente por a Europa se basear na diversidade e pre-
cisar da diversidade linguística para se distinguir, a mobilidade dos alunos, ao
abrigo do Programa Erasmus Sócrates, tem estado sempre ligada à aprendizagem
da língua do país de acolhimento como fonte de enriquecimento cultural e de com-
preensão entre os povos. E, assim, também deve ser com professores que não
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venham, simplesmente, fazer uma conferência. Estabelecer uma língua única no
mestrado seria inverter completamente esta saudável linha orientadora.

Em quinto lugar, o ensino em inglês, em determinados cursos seria de todo
em todo, inapropriado. Basta pensar nos cursos de línguas clássicas e români-
cas ou de Filosofia. Basta pensar no curso de Direito, sabido como é serem muito
diferentes os esquemas conceptuais e as terminologias do sistema jurídico con-
tinental ou romano-germânico e os do sistema anglo-saxónico.

Em sexto lugar, o mestrado, quando reduzido a dois semestres lectivos, está
longe de se comparar com o mestrado científico introduzido entre nós — com
êxito — desde 1980. Tendo passado a duração das licenciaturas a quatro ou a
três anos, não é mais que um seu complemento. De resto, um pouco por toda
a parte, já se vão reconhecendo os excessos e os maleficios trazidos por aplicações
rígidas do processo de Bolonha.

Em sétimo lugar, a eventual proposta em causa, naturalmente dirigida a
Bruxelas e se aí acolhida pelos órgãos da União Europeia, incorreria no mesmo
pesado erro de tantos regulamentos e directivas de cunho uniformizador, sem pré-
vio debate democrático e de mera justificação tecnocrátira. Essa ânsia de uni-
formização “legislativa” (que nem sequer Estados federais, conhecem) repre-
senta um desvio ao rumo originário e original da integração europeia.

P.S. — Infelizmente, já há poucas coisas que me causem espanto. Ao que
me disseram, na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, as reu-
niões do conselho científico decorrem em inglês! Como é possível que um
órgão administrativo de uma entidade pública portuguesa funcione sem ser em
língua portuguesa?
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PARECER SOBRE O RELATÓRIO
APRESENTADO NA DISCIPLINA “DIREITO DO TRABALHO I”

PELO DOUTOR JÚLIO MANUEL VIEIRA GOMES

LUÍS MENEZES LEITÃO

1. APRECIAÇÃO GERAL

Por determinação do júri do concurso para Professor Associado da Uni-
versidade Católica, que com muita honra integramos, cabe-nos apresentar pare-
cer sobre o Relatório do Doutor JÚLIO GOMES relativo à disciplina de Direito do
Trabalho I.

Não deixamos de salientar que, no espaço de poucos anos, este é o quinto
relatório que nos surge na disciplina de Direito do Trabalho nas Universidades
Portuguesas, depois dos relatórios de PEDRO ROMANO MARTINEZ (1), JOSÉ JOÃO
ABRANTES (2), BERNARDO LOBO XAVIER (3) e MARIA DO ROSÁRIO RAMALHO (4).
Naturalmente que esta multiplicidade de relatórios sobre a mesma área não é bené-
fica, e perguntamo-nos se o Doutor JÚLIO GOMES, com a sua conhecida aptidão
jurídica para tantas áreas, não deveria ter optado por outra disciplina que ainda
não tivesse sido tão tratada. Compreendemos apesar disso a opção, dado o
grande currículo que o Doutor JÚLIO GOMES apresenta na área jurislaboral, que
justifica plenamente que queira relatar a sua experiência no ensino dessa disci-
plina. Mas, perante a existência de tantos relatórios nesta área, talvez o candi-
dato devesse ter procedido a um maior debate crítico com os anteriores relató-
rios, o que não fez neste relatório.

O relatório apresentado pelo Doutor JÚLIO GOMES inicia-se como é tradicio-
nal, por uma apreciação crítica deste modelo de provas académicas, com a qual esta-
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(2) Cfr. JOSÉ JOÃO ABRANTES, Direito do Trabalho (Relatório), Coimbra, Coimbra Edi-
tora, 2003.

(3) Cfr. BERNARDO LOBO XAVIER, Direito do Trabalho. Ensinar e investigar, Lisboa, Uni-
versidade Católica Editora, 2005.
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mos de acordo, conforme já sustentámos noutros locais (5). O autor entende que,
perante o diverso entendimento destas provas na Faculdade de Direito de Coimbra
e de Lisboa, opta por seguir o modelo de Coimbra e limitar “o presente relatório
ao estritamente indispensável” (p. 3). A verdade, no entanto, é que nos apresenta
como anexo o que chama “versão provisória e incompleta, das Lições de Direito
do Trabalho — Relações Individuais”. Essa situação suscita perplexidade, pois se
a intenção é de limitar o relatório ao mínimo indispensável — o que não nos
parece a melhor atitude perante uma prova académica — então não se compreende
a junção das Lições. Se a ideia for a contrária, parece-nos que as Lições deveriam
ser integradas no Relatório e apresentadas como conteúdos do mesmo e não como
anexo. Efectuaremos uma apreciação do Relatório e das Lições, pese embora a ina-
dequada opção formal que entendemos que foi realizada pelo candidato.

2. ANÁLISE DO RELATÓRIO

Formalmente, a redacção do relatório mostra-se correcta e de acordo com
os cânones tradicionais, sendo igualmente abundante a bibliografia utilizada.
Há, no entanto, alguns aspectos menos agradáveis. Em relação à apresentação
do relatório, encontramos, talvez por falha informática, trechos em que parte
das letras se encontram apagadas (cfr. p. 37, nota (110)), o que denota uma
revisão menos atenta. É igualmente criticável a omissão de um índice, que per-
mitisse ao leitor a rápida localização das matérias.

Também em relação à bibliografia, para além de o candidato não nos incluir
uma referência global à mesma, verifica-se a utilização indirecta de obras per-
feitamente disponíveis, como é o caso da citação de CARLOS PAMPLONA CORTE-
-REAL apud RUI MEDEIROS (p. 1, nota (3)). Era exigível que o candidato tivesse
confrontado a obra original.

Examinando especificamente o conteúdo do relatório, verifica-se que o can-
didato defende (pp. 3 e ss.), na esteira de alguma doutrina alemã, não a biparti-
ção do Direito do Trabalho em Direito Individual e Direito Colectivo do Traba-
lho, mas antes uma tripartição, acrescentando a estes dois campos um Direito da
Protecção do Trabalho, marcadamente público, o que o leva a reduzir o conteúdo
da disciplina de Direito do Trabalho I. Devemos dizer que não estamos de acordo
com esta sistematização, uma vez que, se arredarmos a vertente da protecção do
trabalho do campo do Direito Individual do Trabalho, este perderá grande parte da
sua especificidade própria, dando-se assim uma visão reduzida da disciplina.
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Já estamos, porém, de acordo com a perspectiva de que o ensino do Direito
do Trabalho deve começar pelo Direito Individual e não pelo Direito Colectivo
(p. 5), o que corresponde, aliás, ao entendimento tradicional.

Parece-nos criticável a posição defendida a p. 6 de que a sistematização da dis-
ciplina deve ser, na medida do possível, a adoptada pelo Código do Trabalho pela
vantagem de os alunos apreenderem as matérias pela mesma ordem da do legis-
lador. Independentemente de a sistematização legislativa poder ser a melhor — o
que, a nosso ver, não é o caso da adoptada pelo Código em muitas áreas — a ver-
dade é que a leccionação da disciplina deve ser feita de acordo com a sistemati-
zação que científica e pedagogicamente o professor considere a melhor, pois só assim
se consegue o progresso no ensino, sendo este que normalmente influenciará futu-
ras reformas legislativas. Por outro lado, não vemos que exista qualquer vantagem
pedagógica em seguir uma sistematização legal, uma vez que os alunos facilmente
apreendem a localização legislativa das matérias que o professor lhes ensina.

Como consequência talvez desta perspectiva, aparece-nos a maior defi-
ciência deste relatório, que é a de não surgir qualquer sistematização das maté-
rias ensinadas, ou seja, a sua ordenação por capítulos, parágrafos ou números,
que permitisse ao leitor uma apreensão sintética do que vai ser ensinado. Efec-
tivamente, o candidato limita-se a apresentar os sumários de 51 lições, mas a
nosso ver um conjunto de sumários não corresponde propriamente ao programa
de uma disciplina, pois não permite uma visão sintética e ordenada da mesma.
Essa lacuna poderia eventualmente ser suprida através das lições entregues, só
que estas também não possuem qualquer ordenação por capítulos e números,
sendo ainda e apenas um conjunto de apontamentos, a que falta uma ordenação
sistemática. Neste ponto, parece-nos, por isso, que faltou alguma elaboração ao
candidato, a qual estaria aliás perfeitamente ao seu alcance. A questão é, no
entanto, apenas de forma e não de substância.

A pp. 7 e ss. do seu relatório, o candidato analisa o sentido e a razão de ser
da disciplina do Direito do Trabalho, no que constitui uma reflexão bastante
lúcida e actual sobre a disciplina, num discurso em que alia a erudição a um estilo
de escrita muito agradável. Efectivamente, mesmo quando se discorda de algu-
mas posições adoptadas pelo candidato — e temos alguns pontos de divergên-
cia, que não nos cabe aqui apontar — tem que se reconhecer que as suas opi-
niões se encontram extremamente bem fundamentadas e o seu texto é excelente,
do ponto de vista literário.

A pp. 17 e ss., o candidato examina a crise do Direito do Trabalho, em ter-
mos com os quais estamos substancialmente de acordo. É de salientar a aguda
percepção do candidato relativamente às questões que se colocam ao Direito
do Trabalho neste início de milénio.

A pp. 33 e ss., o candidato examina as relações entre o Direito Civil e o
Direito do Trabalho, em termos que não nos suscitam discordância.
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A discordância maior reside, conforme acima se referiu, em relação ao pro-
grama e calendarização da disciplina de Direito do Trabalho I (Relações Indi-
viduais), tratado a pp. 48 e ss., uma vez que entendemos que o candidato deve-
ria ter apresentado uma sistematização da disciplina, em lugar de um conjunto
de sumários, o que não ocorre.

Em relação ao conteúdo concreto das diversas aulas, pensamos que há algu-
mas omissões. Concordando com os temas das duas primeiras aulas, não enten-
demos porquê dedicar apenas uma aula (a 3.ª) às fontes do Direito do Trabalho,
a qual incide apenas sobre as suas fontes específicas, conforme se pode ver
pelo conteúdo das lições anexas (pp. 1 e ss.). Em relação às fontes gerais, há
inúmeras matérias que, a nosso ver, têm que ser ensinadas como a Constituição
laboral, as fontes internacionais e as fontes comunitárias. É igualmente neces-
sário referir o processo específico de elaboração da legislação laboral, a que se
referem os arts. 527.º e ss. do Código. Nada disso é referido pelo que, neste
aspecto, parece-nos existir uma lacuna.

O candidato dedica uma aula (a 4.ª) às regras de conflitos em matéria labo-
ral, bem como ao destacamento e à livre prestação de serviços. Apesar de não
ser muito comum a inclusão destes conteúdos na disciplina de Direito do Tra-
balho, a verdade é que nós próprios o fazemos, pelo que estamos de acordo
com essa inclusão. Parece-nos, porém, que se faltar tempo lectivo, esta maté-
ria deveria ser sacrificada, a benefício das anteriormente referidas, que não são
leccionadas.

As aulas 5.ª e 6.ª são dedicadas à definição e qualificação do contrato de tra-
balho e aos contratos equiparados, referindo como exemplo o trabalho ao domi-
cílio. Sucede que logo a seguir o candidato faz referência aos princípios do
Direito do Trabalho, o que nos parece deslocado. Esta matéria deveria constar
do início do curso. Na verdade, não serão os princípios do Direito do Trabalho
essenciais para determinar a qualificação deste ramo do Direito como Direito
Público, Privado ou tertium genus, que o candidato examina logo na 1.ª aula?

A 7.ª aula é dedicada à delimitação do contrato de trabalho de outras figu-
ras próximas, indicando-se o método tipológico e o método indiciário. Não
encontramos, porém, referência ao problema do ónus da prova do contrato de tra-
balho e à presunção de laboralidade, que já correspondeu a duas versões do
art. 12.º do Código, matéria que julgamos essencial. Em relação à distinção
do contrato de trabalho em relação a figuras afins, não vemos referência à pres-
tação de serviços atípica, nem à sociedade, que são bem mais importantes que
outros contratos mencionados.

A 8.ª aula é dedicada ao contrato de trabalho com pluralidade de empre-
gadores, o que nos parece que surge cedo demais, pois não vemos que seja
possível ensinar esta matéria sem explicar precisamente o conceito de empregador,
o que só sucede na 9.ª aula.
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São dedicadas 6 aulas (da 10.ª à 15.ª) ao trabalhador e à sua tutela, com espe-
cial incidência nos seus direitos de personalidade e na igualdade e não discri-
minação, que são vectores muito importantes do moderno Direito do Trabalho,
e que por isso justificam plenamente este amplo tratamento. Pensamos que
nesta sede o candidato faz uma ordenação muito coerente das diversas matérias,
ainda que nos pareça repetitivo que se refira “a tutela do trabalhador menor e a
capacidade contratual do trabalhador” na 10.ª aula, para se voltar a referir ao “tra-
balho de menores” na 15.ª aula.

As aulas 16.ª a 18.ª são dedicadas à formação do contrato, forma, obriga-
ção de informação, período experimental, objecto, invalidade e interpretação e
integração. A sistematização apresentada é correcta e não nos suscita aprecia-
ção particular.

As aulas 19.ª e ss. são dedicadas aos direitos e deveres das partes, o que
constitui uma das matérias mais importantes da disciplina. Salientamos o facto
de serem abordadas especificamente as matérias do respeito pela boa fé (aula 19.ª)
e dos direitos de propriedade intelectual e industrial (aula 21.ª), que correspon-
dem a conteúdos importantes, que nem sempre são leccionados.

O candidato dedica as aulas 22.ª e 23.ª às cláusulas acidentais do contrato
de trabalho e ao contrato de trabalho a termo. Neste aspecto, segue mais uma
vez a sistematização do Código, que corresponde ao ensino tradicional, mas,
como salientou MARIA DO ROSÁRIO RAMALHO, essa sistematização é bastante
questionável pois a importância e as particularidades do contrato de trabalho
a termo talvez devessem justificar que ele fosse examinado, não como uma
mera cláusula acessória, mas antes como um contrato de trabalho com regime
especial (6).

A 24.ª aula é dedicada às cláusulas de não concorrrência, cláusulas de per-
manência e cláusulas de dedicação exclusiva.

As aulas 25.ª a 27.ª são dedicadas aos poderes do empregador, enquanto que
o local e o tempo de trabalho surgem nas aulas 28.ª a 32.ª

Seguindo mais uma vez a sistematização do Código, o candidato dedica
as aulas 33.ª a 34.ª ao teletrabalho e à comissão de serviço, ou seja entre o
tempo de trabalho e a retribuição, o que não nos parece correcto.

As aulas 35.ª e 37.ª são dedicadas à retribuição, sendo de salientar a exis-
tência de uma aula (a 36.ª) sobre a paridade de tratamento retributivo no direito
comunitário.

As aulas 38.ª a 43.ª são dedicadas às vicissitudes do contrato de trabalho,
enquanto que as aulas 44.ª a 50.ª são dedicadas à sua extinção.
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O candidato termina o curso com uma referência remissiva ao direito das
condições de trabalho, fazendo uma introdução ao regime dos acidentes de tra-
balho.

O relatório apresentado pelo candidato dedica as págs. 68 e ss. à análise da
metodologia de ensino. Neste aspecto, é de salientar que a sua perspectiva apa-
rece referida ao ensino do Direito em geral e não especificamente ao ensino da
disciplina de Direito do Trabalho I, quando talvez fosse mais importante fazer
essa abordagem específica.

O candidato entende que o método de ensino tradicional cria uma signifi-
cativa distância entre o professor e o aluno, de que seria exemplo simbólico o
estrado (p. 68), preferindo-lhe o que chama “comportamentos verbais e não ver-
bais de contacto próximo (o chamado immediacy behaviour)” (p. 152, nota (69)).
Não nos parece, porém, que exista razão nesta crítica, já que, se o objectivo
das aulas é a transmissão de conhecimentos, terá sempre que existir uma dife-
renciação formal entre quem lecciona e quem aprende. E a utilização do estrado
destina-se apenas a permitir a mais fácil visão e audição do Professor pelos
seus alunos, que é dificultada se todos se encontrarem ao mesmo nível. Afinal
de contas, mesmo no speaker’s corner, qualquer orador que se pretende fazer
ouvir coloca-se num estrado.

Concordamos com a conclusão do candidato de que o actual sistema de
ensino privilegia a investigação em detrimento das qualidades docentes e que a
avaliação das mesmas assenta em métodos grosseiros (p. 70), sendo interessante
a conclusão do candidato de que a avaliação do professor melhora à medida em
que se reduz o número de alunos (p. 71, nota (159)). A verdade, no entanto, é
que nunca poderá deixar de ser feita essa avaliação, sob pena de se estimular cada
vez mais o mau desempenho docente, pelo que teria sido importante que o can-
didato nos transmitisse a sua opinião sobre a mais correcta forma de avaliação.

Quanto às considerações feitas pelo candidato a pp. 71 e ss. sobre a alter-
nativa entre as Universidades de massas e as Universidades destinadas a um
número reduzido de alunos, a flexibilização dos curricula e o desaparecimento
da distinção entre aula teórica e aula prática, as mesmas correspondem a opções
gerais da escola, que não nos compete comentar. Salientamos apenas que essas
opções são quase sempre determinadas por factores externos como a ratio pro-
fessor/aluno imposta, o número de candidatos admitidos, o número de docentes
disponíveis para as matérias a leccionar, etc.

É neste enquadramento que vemos por exemplo a supressão da distinção
entre aulas teóricas e aulas práticas. Ao contrário do sugerido pelo candidato,
não vemos que tal constitua “uma experiência ousada e inovadora no sentido de
criar a diversidade e incentivar o debate” (p. 71), mas apenas uma medida de
racionalização do serviço docente. A separação entre aulas teóricas e práticas
é, a nosso ver, mais vantajosa, pois permite uma maior uniformidade no ensino
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da disciplina, cabendo aos professores a sua leccionação segundo um padrão
geral, e ficando os assistentes encarregados de um ensino prático em turmas
mais reduzidas, com resolução de casos práticos e comentários de jurisprudên-
cia, que dificilmente podem ser tratados a nível expositivo. O candidato acaba,
aliás, por o reconhecer a pp. 81-82.

Esse é, porém, igualmente um factor que depende do número de alunos ins-
critos na disciplina, pois é natural que, no caso de serem muito poucos os alunos
inscritos, o mesmo docente tenha que ficar encarregado de ambos os tipos de aulas.
Consideramos, porém, que tal deve ser na medida do possível evitado, pois a atri-
buição ao mesmo docente do ensino teórico e prático da disciplina tenderá a
subvalorizar um dos campos de acordo com a preferência pessoal desse docente
pelo ensino expositivo ou pela discussão de casos práticos. Ora, no caso dos sumá-
rios que nos são fornecidos pelo candidato nem uma única vez nos é referido que
se analisam casos práticos ou se comenta jurisprudência, o que em 52 tempos lec-
tivos, correspondentes a 4 aulas de 75 minutos por semana ao longo de 13 sema-
nas (p. 49) nos parece uma grande omissão. Pensamos, por isso, que a reserva
de algumas aulas práticas neste curso exclusivamente para a discussão de casos
práticos e jurisprudência seria benéfica para a aprendizagem dos alunos, o que só
se consegue com a distinção entre aulas teóricas e aulas práticas.

Essa omissão aparece tanto mais estranha quando o candidato defende
expressamente a p. 72 “fazer assentar o ensino e a experiência da aprendizagem
no debate centrado sobre os casos práticos”, considerando que “o Direito é tam-
bém uma técnica de argumentação que se aprende fazendo e não tanto discor-
rendo sobre ele de uma perspectiva meramente teórica”. Esta é talvez a nossa
maior divergência com o candidato. A nosso ver, sendo o Direito uma ciência
e não apenas uma prudência, haverá que considerar que o caso deve ter uma única
solução correcta, de acordo com o sistema jurídico, independentemente da argu-
mentação que possa ser apresentada a favor de outras soluções. Considerar o
Direito uma mera praxis, que se aprende fazendo, implica abdicar do seu cariz
científico, o que em última análise leva a questionar a própria necessidade do
curso de Direito para o exercício das profissões jurídicas. Não é essa natural-
mente a nossa perspectiva, pois consideramos que, sem prejudicar a compo-
nente prática, o ensino do Direito tem que ter cariz científico, não sendo por isso
possível abdicar do ensino teórico.

A p. 72, o candidato dá-nos conta do debate que existe no estrangeiro, em
particular nos meios anglo-saxónicos, apontando um descontentamento com o
curso de Direito por ser “excessivamente técnico” e por isso “responsável pela
morte da paixão” que leva os jovens a escolhê-lo, e noutra perspectiva, por
“estar desfasado da realidade, esquecendo a tendência para a especialização
crescente”. Entendemos que esse é um fenómeno comum a qualquer outra área
do saber, que não assume relevância especial em relação ao curso de Direito.
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Seguramente que na Medicina os estudantes apaixonados pela profissão de
médico sentirão alguma desilusão nessa paixão, quando tiverem que aprender
todos os ossos do corpo humano e, se já tiverem ideia de seguir uma única ver-
tente da Medicina não considerarão o curso suficientemente adaptado à espe-
cialidade que visam concretamente seguir. Mas a opção contrária — os cursos
de banda estreita — que tem vindo a ser seguida noutras áreas tem-se mos-
trado muito mais prejudicial à futura empregabilidade dos licenciados.

A pp. 73 e ss., o candidato discorre sobre os métodos de ensino no curso
de Direito, sendo bastante importante a análise que efectua da aptidão desses méto-
dos para o ensino, com base em dados estatísticos sobre as várias aptidões do
estudantes.

O candidato termina o seu relatório dedicando “algumas palavras ainda
relativamente à avaliação dos alunos” (p. 82). Pensamos que, sendo a avaliação
uma das componentes essenciais do trabalho que hoje se exige aos docentes, esta
parte do relatório deveria ser mais desenvolvida. Mas estamos de acordo com
as posições defendidas pelo candidato nesta sede, designadamente com o método
de avaliação contínua.

3. ANÁLISE DAS LIÇÕES

Em relação às lições apresentadas como anexo ao relatório, verifica-se,
conforme se referiu, que lhes falta sistematização, bem como alguma elaboração,
constituindo nesta fase apenas e só apontamentos.

O candidato poderia, porém, ter ao menos expurgado alguns aspectos for-
mais. Assim, por exemplo, na p. 7 encontramos uma citação entre aspas de
LUÍS GONÇALVES DA SILVA, sem que o candidato indique a obra que cita. Na
p. 16, nota (31), o candidato cita pela primeira vez PAUL DAVIES, referindo ob.
cit., infra, surgindo a citação completa na nota (32). Na p. 65, também LUÍS
MIGUEL MONTEIRO aparece referido, sem que haja qualquer indicação da obra.
Na p. 120 aparece-nos escrito textualmente “VER ARTIGO 54.º E ART. 45.º da
LECT”. A p. 318, nota (668), transcreve uma frase de um artigo de ALFRED
SÖLLNER, sendo essa transcrição repetida a p. 486, nota (977). A p. 509, utiliza
a abreviatura CDADD para designar o Código dos Direitos de Autor e dos
Direitos Conexos. A p. 609 escreve: “… parece-nos que tais menções não
podem ser supridas por outros meios de prova (VER)”. A p. 667 refere que
“… esta decisão poderá estar sujeita a recurso com efeito suspensivo (ver)”.
E muitos outros reparos formais poderíamos apontar, o que parece indiciar uma
revisão pouco cuidada das lições entregues.

As lições iniciam-se com o princípio do tratamento mais favorável ao tra-
balhador, efectuando o candidato uma aguda reflexão crítica sobre as conse-

VIDA UNIVERSITÁRIA



625

quências da prevalência estabelecida no art. 4.º dos IRC sobre as leis laborais, che-
gando ao ponto de recear que “a convenção colectiva se transforme em verdadeiro
cavalo de Tróia no Direito do Trabalho e que, em breve, seja necessário alertar
os trabalhadores para o perigo da existência de uma convenção colectiva” (p. 7).

Em seguida (pp. 12 e ss.), o candidato examina o destacamento internacional
dos trabalhadores, numa análise extensa, profunda e muito completa, sendo de
salientar as referência de direito comparado e direito comunitário, antes do
exame da legislação nacional.

Mais pobre é, no entanto, a apresentação das características do contrato de
trabalho (pp. 30 e ss.), em que o candidato apenas refere duas: o seu cariz ten-
dencialmente não formal e o seu carácter intuitu personae. A nosso ver, o can-
didato deveria ter aqui feito referência à qualificação do contrato de trabalho como
contrato obrigacional, oneroso, sinalagmático, comutativo e de execução conti-
nuada, podendo ainda ter abordado a discussão na doutrina alemã sobre a even-
tual qualificação do contrato de trabalho como negócio jurídico de consumo.

A pp. 37 e ss., o candidato desenvolve com bastante detalhe o tema das rela-
ções entre o contrato de trabalho e as figuras próximas, abordando sucessivamente
o contrato de agência, o contrato de associação em participação, o contrato de
mandato e o trabalho benévolo. Estranhamente não é feita qualquer referência
à distinção do contrato de trabalho em relação à prestação de serviços atípica,
nem em relação à empreitada e o regime da associação em participação é exa-
minado completamente afastado do direito positivo português (7). Não obs-
tante, há que salientar o elevado nível da sua análise, bastante acima do que é
tradicional em lições de alunos.

A pp. 61 e ss., o candidato examina com bastante detalhe o estatuto do
empregador, sendo a sua análise densa e exaustiva, ao nível da mais moderna dog-
mática laboral, com referências ao problema da pluralidade de empregadores
(pp. 72 e ss.), organizações de tendência (pp. 76 e ss.), grupos de empresas e
empresas de grupo (pp. 84 e ss.), e pessoal de direcção (pp. 96 e ss.). Estra-
nhamente, não aparece logo em seguida uma análise do estatuto do trabalhador,
tratando as pp. 101-105 antes do objecto do contrato de trabalho, matéria que vem
a ser outra vez abordada em relação com a subordinação nas pp. 228-244.

Essa análise do objecto do contrato de trabalho, questão que habitualmente
é tratada de forma muito sucinta nos manuais, é pelo contrário abordada pelo autor
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a um nível bastante aprofundado com exame crítico das diversas perspectivas
(mesmo as mais originais) que existem sobre a matéria.

A pp. 106 e ss., o autor mistura a questão da formação do contrato com a
matéria dos direitos de personalidade do trabalhador, que são questões que a
nosso ver deveriam ser tratadas autonomamente. Não obstante, são valiosas as
suas reflexões sobre a matéria, surgindo-nos excelentes análises sobre controlo
do trabalhador com recurso a meios audiovisuais (pp. 110 e ss., sendo que des-
locadamente esta matéria volta a ser examinada a pp. 118 e ss.), revista da pes-
soa do trabalhador (pp. 112-113), tutela do direito à imagem (pp. 113-114), rea-
lização de testes e exames médicos (pp. 115 e ss.) (8), liberdade de expressão do
trabalhador (pp. 121 e ss.), liberdade de escolha do vestuário (pp. 129 e ss.), cor-
reio electrónico (pp. 136 e ss.), liberdade religiosa do trabalhador (pp. 151 e ss.)
e conflitos de consciência (pp. 167 e ss.). Sem exagero, podemos dizer que as
páginas elaboradas pelo candidato neste âmbito correspondem a um estudo dou-
trinário do mais elevado nível sobre o candente problema dos direitos de per-
sonalidade do trabalhador.

A pp. 177 e ss., o candidato examina a matéria da igualdade e não discri-
minação, tratando inicialmente da questão do combate à discriminação no novo
Direito Comunitário. Trata-se de uma análise bastante bem desenvolvida, com
destaque para o exame dos problemas colocados pelo assédio sexual e pelo
assédio moral (mobbing), ainda que actualmente já se encontre desactualizada no
âmbito do Direito Comunitário, dado o facto de ter entretanto surgido a Direc-
tiva 2006/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho de 2006,
relativa à aplicação do princípio de igualdade de oportunidades e igualdade de
tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à acti-
vidade profissional.

A pp. 213 e ss., o candidato examina a questão dos tipos de trabalhadores,
referindo sucessivamente os trabalhadores deficientes (pp. 213-214), trabalhadores
menores (pp. 214-219), protecção da maternidade e da paternidade (pp. 219-223),
trabalhadores-estudantes (pp. 223-226) e trabalhadores estrangeiros (pp. 226-227).

A pp. 228 e ss., o candidato analisa a questão do objecto do contrato de tra-
balho e da subordinação jurídica.

A pp. 245 e ss., o candidato pretende analisar conjuntamento os contratos
equiparados e os princípios do Direito do Trabalho, o que, como se disse, nos
parece serem matérias sem ligação entre si. No entanto, apenas são muito sucin-
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tamente referidos os princípios do Direito do Trabalho, o que leva a que a epí-
grafe não tenha relação com o conteúdo.

A pp. 248 e ss., o candidato vem referir a matéria das cláusulas contratuais
gerais, o que nos parece algo deslocado, já que esta matéria deveria ter sido
tratada no âmbito da formação do contrato.

A pp. 255 e ss., é examinada a matéria dos deveres de informação que
incumbem ao empregador.

A pp. 266 e ss., o candidato faz uma análise bastante detalhada sobre o
período experimental.

A pp. 271 e ss., é examinada a actividade, funções e categoria do trabalhador.
Seguidamente, a pp. 285 e ss., é examinada a invalidade do contrato de trabalho.

A pp. 295 e ss., o candidato analisa com bastante profundidade e profi-
ciência os deveres acessórios do trabalhador.

A pp. 314 e ss., pronuncia-se sobre o direito à ocupação efectiva.
A pp. 323 e ss., são examinados os contratos de trabalho a termo, sendo que

o candidato antes de tratar do regime jurídico nacional, procede a uma análise
bastante crítica da Directiva 1999/70/CE, do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
relativa ao Acordo-quadro CES, UNICE, CEEP sobre os contratos de trabalho
a termo.

Em seguida, o candidato examina as cláusulas restritivas da liberdade de tra-
balho, analisando sucessivamente as cláusulas de não concorrência (pp. 348 e ss.)
e cláusulas de permanência (pp. 364 e ss.).

A pp. 371 e ss., o candidato examina o ius variandi ou mobilidade funcional,
com especial acentuação no requisito do interesse da empresa, cuja operabilidade
é pelo candidato extremamente contestada.

A pp. 385 e ss., mais uma vez numa sequência cuja justificação não é per-
ceptível, passa a tratar do local de trabalho em geral, incluindo a mobilidade geo-
gráfica, passando a pp. 399 e ss. a referir o tempo de trabalho, mais uma vez com
uma ampla análise da regulação comunitária sobre esta matéria, constante da
Directiva 93/104/CE, do Conselho, de 3 de Novembro de 1993, alterada pela
Directiva 2000/34/CE, e posteriormente substituída pela Directiva 2003/88/CE.

Depois de ter examinado genericamente os tempos de trabalho e não trabalho,
o candidato passa a examinar os contratos de teletrabalho (pp. 462 e ss.) e
comissão de serviço (pp. 478 e ss.), passando a seguir para o estudo da restri-
buição (pp. 485 e ss.), o que, apesar de ser a ordenação correspondente ao
Código do Trabalho, nos parece pedagogicamente inadequada.

A pp. 502 e ss., o candidato examina o magno problema da tutela da acti-
vidade criativa do trabalhador, o qual no entanto não aparece autonomizado nas
lições, surgindo inserido dentro da retribuição, o que não nos parece fazer sentido.

A pp. 513 e ss., o candidato entra na matéria que poderíamos qualificar
como vicissitudes do contrato de trabalho, examinando sucessivamente a insol-
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vência do empregador (pp. 513 e ss.), a transmissão da empresa (pp. 521 e ss.),
a cedência ocasional (pp. 527 e ss.), a suspensão do contrato de trabalho (pp. 542
e ss.), a excepção de não cumprimento (pp. 559 e ss.). Estranhamente, no
entanto, passa logo em seguida a examinar o poder disciplinar do empregador
(pp. 567 e ss.), o que, embora corresponda efectivamente à sequência do Código,
não nos parece pedagogicamente correcto.

As lições concluem com a matéria da cessação do contrato de trabalho,
examinando o candidato sucessivamente as disposições gerais (pp. 586 e ss.),
caducidade (pp. 588 e ss.), acordo revogatório (pp. 608 e ss.), despedimento
por facto imputável ao trabalhador (pp. 611 e ss.), procedimento disciplinar
(pp. 637 e ss.), despedimento colectivo e despedimento por extinção do posto de
trabalho (pp. 642 e ss.), despedimento por inadaptação (pp. 658 e ss.), conse-
quências da ilicitude do despedimento (pp. 664 e ss.), cessação do contrato de
trabalho por iniciativa do trabalhador (pp. 676 e ss.).

Em geral, fazemos uma apreciação positiva das lições entregues, considerando
que consistem num trabalho de elevado nível e muito actualizado em domínios
estratégicos do Direito do Trabalho. Como defeito a salientar, verifica-se, no
entanto, algum afastamento em relação à legislação, doutrina e jurisprudência
nacionais, bastante menos referidas do que as suas congéneres estrangeiras. Final-
mente constituem lacunas importantes das lições a inexistência de bibliografia final,
bem como de um índice, o que torna muito mais difícil a análise das mesmas.

Pese embora algumas considerações críticas que tivemos ocasião de apontar,
verifica-se que as referidas lições constituem um texto de bom nível dogmático,
denso, envolvente e documentado, com referências doutrinárias e jurispruden-
ciais, que coloca o candidato ao melhor nível da actual doutrina jurislabora-
lista.

4. CONCLUSÃO

Em conclusão, somos de parecer que o relatório apresentado pelo Doutor
JÚLIO GOMES constitui um trabalho que justifica plenamente que lhe seja atribuída
a categoria de Professor Associado da Universidade Católica Portuguesa, a que
concorre.

Lisboa, 7 de Fevereiro de 2007.
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ARGUIÇÃO DO RELATÓRIO
DO DOUTOR LUÍS M. COUTO GONÇALVES

SOBRE “DIREITO DE MARCAS”

LUÍS MENEZES LEITÃO

1. APRECIAÇÃO GERAL

Por determinação do júri das provas destas provas de agregação na Escola
de Direito da Universidade do Minho, cabe-nos efectuar a arguição do Relató-
rio do Doutor LUÍS M. COUTO GONÇALVES relativo à disciplina de Direito das
Marcas.

De uma forma geral, a forma de redacção do Relatório apresenta-se correcta,
embora haja alguns erros de português. Por exemplo, na p. 67 faz uma contracção
da preposição “de”, com o artigo definido numa oração infinitiva, o que não é
correcto: “no caso do fenómeno ocorrer”. A p. 122 coloca mal uma vírgula, refe-
rindo que “o titular da marca nacional anterior não pode, opor-se ao registo”.
A p. 150, escreve “outrém” com acento no “e”. A p. 162, aplica a expressão
“novecentista” para referir situações do séc. XIX, quando a expressão correcta
seria antes “oitocentista”.

A Bibliografia geral indicada aos alunos, que nos surge a pp. 19 e ss., é bas-
tante extensa, mas indica algumas obras desactualizadas. Assim, por exemplo,
o Derecho Privado de Internet, de PEDRO MIGUEL ASCENSIO, é citado a p. 41,
na 2.ª ed., de 2001, quando existe a 3.ª, de 2002, que o senhor candidato conhece,
dado que a refere a p. 131. A obra de GERHARD SCHRICKER/STAUDER, Handbuch
des Austattungsrechts é citada numa edição de 1986, quando existe uma poste-
rior, de 2000. Também a obra de ARTHUR R. MILLER/MICHAEL DAVIS, Intellec-
tual Property, Patents, Trademarks and Copyright, é citada na 2.ª ed., de 1990,
quando existe a terceira, de 2000. Mais grave do que isso, o Curso de Direito
Comercial, do Prof. COUTINHO DE ABREU, é citado numa edição de 2002, quando
essa obra vai na 6.ª ed., de 2006. Indica, na bibliografia, a obra Os Direitos dos
Consumidores, do Prof. FERREIRA DE ALMEIDA, de 1982, mas esquece a sua
obra mais recente Direito do Consumo, de 2005. O Direito Civil. Teoria Geral,
vol. I, do Prof. OLIVEIRA ASCENSÃO, é citado na 1.ª ed., de 1997, quando existe
a 2.ª, de 2000. Finalmente, é citada, na p. 92, nota (90), a obra Das Obrigações
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em Geral, vol. I, do Prof. ANTUNES VARELA, na sua 7.ª ed., quando ele chegou
à 10.ª Perante tanta indicação bibliográfica desactualizada, que inclui obras que
os seus alunos bem conhecerão, não lhe parece que eles se questionarão sobre
o grau de actualização do seu Professor?

São, por outro lado, indicadas obras que nada têm a ver com a disciplina,
como o artigo do Senhor Candidato sobre “Sociedades Profissionais”, publi-
cado na sua Bibliografia a p. 36. Qualquer aluno seu deste Curso que fosse ler
esse artigo perguntará para si próprio por que mistério é que o Professor o terá
incluído na Bibliografia de uma disciplina sobre Direito de Marcas.

Finalmente, são citadas apud obras que estão perfeitamente disponíveis,
como o excelente artigo de MELVILLE B. NIMMER, "The Right of Publicity" em
L.C.P. 19 (1954), pp. 203-223, que é citado apud MCCARTHY na p. 84.

De acordo com o que nos é apresentado pelo candidato, a disciplina de
Direito de Marcas apareceria integrada num curso de Mestrado de Direito de
Autor e da Propriedade Industrial. É uma experiência que já existe na Faculdade
de Direito de Lisboa, através do Mestrado em Direito Intelectual, lançado pelo
Prof. OLIVEIRA ASCENSÃO, figura cimeira destas áreas, como aliás o Senhor Can-
didato justamente salienta a p. 10 do seu relatório. No entanto, a distinção que
se verifica entre o Mestrado de Direito Intelectual na Faculdade de Direito de Lis-
boa e o Mestrado proposto pelo Senhor Candidato reside essencialmente na
especificidade das disciplinas. Em lugar de uma disciplina sobre Direito Indus-
trial ou mesmo sobre sinais distintivos do comércio, o senhor candidato apresenta
uma disciplina sobre Direito de Marcas, ou seja, trata de um único sinal distin-
tivo, o que nos parece algo restrito para uma disciplina de mestrado com 33 horas
de contacto a que correspondem 6 ECTS.

Aliás, todas as diversas disciplinas do Curso de Mestrado, cujo plano apre-
senta nos parecem restritas demais, sendo de salientar que uma delas com os mes-
mos tempos lectivos se chama “outros sinais distintivos” (cfr. p. 5), o que é
manifestamente inadequado.

Por outro lado, o Senhor Candidato no concurso para Professor Associado
apresentou um relatório sobre Direito Industrial, de que se encontra publicada uma
introdução, nos Estudos em Comemoração da Escola em Direito da Universidade
do Minho, pelo que é evidente a sobreposição parcial com o presente relatório.
No âmbito do Direito Industrial encontra-se ainda a lição que irá proferir ama-
nhã sobre a patente de invenção, o que significa que praticamente todas as suas
provas académicas acabam por ser sobre a mesma área. Aliás, na Introdução a
este Relatório chega mesmo a remeter o leitor para a sua lição sobre a patente
de invenção (p. 8, nota (1)), o que torna manifesta a afinidade dos temas.

No caso específico deste relatório, é ainda de salientar que o tema da marca
já foi inúmeras vezes abordado pelo senhor candidato, quer na sua dissertação
de doutoramento, que é precisamente sobre a função distintiva da marca, quer
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em numerosos e valiosos artigos sobre o tema, quer finalmente num livro sobre
Direito de Marcas, que já conheceu duas edições. Teríamos por isso preferido
que o Doutor COUTO GONÇALVES tivesse aproveitado estas provas para nos
demonstrar as suas capacidades noutras áreas do Direito, em lugar de estar sem-
pre a abordar os mesmos temas.

Efectivamente, vários dos temas indicados já se encontram amplamente tra-
tados pelo candidato, pelo que é difícil que os alunos consigam produzir algo
novo. Veja-se, por exemplo, que o primeiro dos temas é a função jurídica da
marca, que coincide parcialmente com a dissertação de doutoramento do senhor
candidato, que é sobre a função distintiva da marca. Neste caso, depois de
questionar “o que significa hoje a função distintiva depois de toda a evolução refe-
rida?”, propõe mesmo (p. 52, nota (16)), a definição de função distintiva da
marca que consta da sua dissertação de doutoramento.

Outro dos temas é o merchandising de marcas, a que o senhor candidato
dedica precisamente a parte final da sua dissertação de doutoramento.

E há múltiplas referências nessa dissertação a outros temas indicados
como a licença de marca (pp. 41 e ss. e 195 e ss.), e o secondary meaning
(pp. 85 e ss.), o esgotamento dos direitos de marca (pp. 93 e ss.). Entendo que
dificilmente os alunos poderão realizar contributos originais em temas que se
encontram tão amplamente tratados pelo seu Professor, quando o que se pretende
num mestrado é precisamente avaliar a capacidade de investigação e inovação
dos alunos.

Relativamente aos métodos de ensino da disciplina, o senhor candidato
apresenta-nos uma lista de 24 temas, de que deverão ser escolhidos 15, atento
o número de alunos que deve frequentar o mestrado. O senhor candidato faz,
porém, já essa escolha, abordando apenas 15 temas, e tratando os outros 9 em
anexo. Não se compreende, porém, a justificação para essa opção. Na ver-
dade, se a escolha dos temas pertence aos alunos, devem ser estes a decidir
quais os temas que serão leccionados, o que obriga o Professor a preparar-se indis-
tintamente em relação a todos. A forma como apresenta o relatório dá-nos a ideia
que o senhor candidato obrigará os alunos a escolher os temas da sua preferência.
Há professores que efectivamente fazem isso, mas não nos parece que seja a
melhor solução.

Por outro lado, não vemos que a lista de temas indicada possua uma orde-
nação lógica, o que prejudica a sistematização inerente a um curso de mestrado.
Verificamos que as diversas vicissitudes da marca são tratadas separadamente.
Assim, a aquisição é o tema 2, o esgotamento corresponde ao tema 14, antes da
transmissão, da licença e do merchandising de marca, respectivamente os
temas 15, 16 e 17. Por outro lado, surgem-nos temas de registo da marca com-
pletamente separados, já que a legitimidade para o registo é o tema 8, enquanto
que a invalidade do registo surge-nos como tema 18. Não se vê de facto uma
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ordenação clara dos temas, que é fundamental para que o aluno tenha uma
noção clara do que se pretende globalmente com a disciplina. Se existe essa orde-
nação, o senhor candidato não curou de a explicar no seu relatório.

Há por outro temas que me parecem manifestamente inapropriados para
serem abordados pelos alunos, atenta a sua vastidão. É o que sucede, por exem-
plo, com o tema do “registo internacional de marcas”, abordado a pp. 114 e ss.,
e com o tema da “marca comunitária”, referido a pp. 119 e ss. São temas vastos
demais para poderem ser abordados pelos alunos de forma profícua.

Para além disso, parece-nos haver vários temas importantes que o senhor can-
didato não aborda. O primeiro seria logo a natureza do direito sobre a marca
(a p. 161 fala, não sei se por lapso, em propriedade da marca). Outros seriam
a responsabilidade civil e o enriquecimento sem causa por utilização de marcas
alheias. Outro ainda, bastante actual, e que não é referido pelo candidato, seria
a aplicação efectiva dos direitos de marca, perante a Directiva 2004/48, em fase
de transposição. Não se compreende qual o critério que leva à escolha de outros
temas em detrimento destes.

Aliás, gostaria de saber se os temas que apresenta são exclusivos e se o aluno
não pode escolher outros temas. Imagine, por exemplo, que eu lhe referia que
me pretendia inscrever como aluno no seu mestrado e que já tinha escolhido como
tema “o enriquecimento sem causa em resultado da utilização não autorizada de
marca alheia”. O que é que o senhor candidato responderia a essa minha pre-
tensão?

Por outro lado, parece-me dispensável que cada um dos temas apresente uma
sistematização muito elementar dos seus conteúdos, como se pretendesse que a
mesma fosse seguida pelos alunos. Efectivamente, num curso de mestrado, a sis-
tematização deve ficar a cargo dos próprios alunos que escolherão a forma que
entendem melhor de tratamento do seu tema, depois de naturalmente a propo-
rem ao Professor.

Também me parece questionável o método de ensino sugerido pelo senhor
candidato a p. 12, uma vez que, depois de uma aula sobre apresentação da
disciplina, selecção e distribuição dos temas, deixa uma parte à problematiza-
ção dos 15 temas, antes da apresentação dos mesmos pelos alunos. A nosso ver,
essa primeira parte deveria ser dedicada à discussão de aspectos mais gerais da
disciplina e das diversas tendências de evolução do Direito das Marcas, para o
que é muito importante a recolha e discussão de jurisprudência, aliás tão rica
neste âmbito. A prévia problematização de cada um dos temas, que o Senhor
candidato indica a p. 41, que inclui mesmo um sumário desenvolvido e uma indi-
cação bibliográfica, levará naturalmente que o aluno tenda a seguir a perspec-
tiva do Professor na sua exposição, o que não é seguramente o que se pre-
tende num curso de Mestrado, onde a criatividade e a originalidade devem ser
estimuladas.
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2. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE

Conforme acima se referiu, o senhor candidato vem depois abordar cada tema
na sua especialidade, indicando a bibliografia específica, o que consideramos cor-
recto. Verifica-se, porém, que inúmeras obras gerais, e por isso indicadas na
bibliografia geral, voltam a ser indicadas na bibliografia específica, sem que
o senhor candidato se dê ao trabalho de sequer indicar as páginas relativas a
cada tema.

O tratamento em especial de cada tema é-nos normalmente apresentado
através da colocação de questões, sem que o senhor candidato tome posição
sobre as mesmas. Seria vantajoso que o tivesse realizado. Não quer dizer,
naturalmente, que os alunos devessem seguir a sua posição, mas pelo menos o
júri ficaria a saber qual era.

No âmbito dos temas algumas matérias aparecem sobrepostas, o que pode
levar à duplicação de conteúdos. Assim, por exemplo, o personality merchan-
dising é tratado no tema da marca e direitos de personalidade (pp. 83 e ss.), mas
naturalmente que fará igualmente parte do tema do merchandising de marca
(pp. 165 e ss.).

A propósito do tema da legitimidade para registar a marca, tratado a pp. 76
e ss., suscitam-se-me duas ordens de questões, que o senhor candidato não escla-
rece. A primeira é o facto de o senhor candidato parece querer obliterar a refe-
rência a criadores, no art. 225.º, al. d), do CPI, falando exclusivamente em artí-
fices. A segunda é o facto de parecer querer sustentar, a p. 79, que as marcas
não são idóneas para aplicação aos serviços dos profissionais liberais. Gostaria
de saber se efectivamente defende essa posição, dado que não me parece que a
solução para a identificação dos serviços destes profissionais esteja no logótipo,
ao contrário do que refere.

A pp. 81 e ss., o senhor candidato trata o tema da marca e dos direitos de
personalidade, sobrepondo o regime do Código Civil ao do CPI, e em conse-
quência defende que o titular do nome, que autorizou que fosse usado em marca,
pode a todo o tempo revogar a autorização, ao abrigo do art. 81.º, n.º 2, do CC.
Atendendo, porém, ao facto de o registo da marca durar por 10 anos (art. 255.º),
o senhor candidato vem referir a pp. 83 que, em caso de revogação do consen-
timento, “o titular do direito de marca deve renunciar ao direito nos termos do
art. 38.º do CPI, podendo ter direito a uma indemnização se daí lhe advier pre-
juízos. Se não renunciar, incorre em reponsabilidade civil e pode sujeitar-se às
providências referidas no art. 70.º do CC”. Ora, é alguma vez aceitável defen-
der que uma renúncia, a não ser exercida, envolve responsabilidade civil?

No tratamento de alguns temas suscitam-se-me algumas dúvidas, corres-
pondentes talvez à evolução do pensamento do candidato que, no entanto, não
aparecem justificadas. Assim, por exemplo, quanto ao merchandising, actualmente
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o Senhor candidato a pp. 83 e 165 do seu relatório refere apenas o character mer-
chandising, personality merchandising e o corporate merchandising, enquanto que
a p. 236 da sua dissertação de doutoramento acrescentava ainda um outro: o
residual merchandising, para abranger o merchandising de entidades não socie-
tárias. Qual a razão por que este agora fique de fora?

No âmbito do tema relativo ao uso da marca, vem sustentar a p. 96 a
existência de uma incongruência entre as als. a) e c) do n.º 1 do art. 268.º
do CPI, pelo facto de não se fazer referência ao controlo do titular, no cao de
uso indirecto por um licenciado com a licença devidamente averbada. Não con-
sigo compreender a justificação para esta posição, pelo que gostaria que a expli-
citasse.

No âmbito do tema do esgotamento do direito de marca, chega ao ponto de
misturar os planos de iure constituto e de iure constituendo, o que é absoluta-
mente prejudicial para os alunos. Aliás, a questão que põe a p. 100 é mesmo
logicamente incompreensível, que é a de perguntar se “a orientação do TJ sobre
o art. 7.º, n.º 1, da DM afigura-se correcta (…) no plano de iure constituendo?”.
Como é que a orientação de um Tribunal sobre determinada norma vigente pode
ser colocada em termos de correcção no plano do direito a constituir?

A pp. 104 e ss., o senhor candidato pronuncia-se sobre a licença de marca,
mas estranhamente nada refere sobre o problema da sua natureza jurídica, limi-
tando-se a questionar, a pp. 104-105, se a mesma é ou não unitária. A questão
sobre se a licença de marca tem natureza real ou obrigacional é tratada pelo
senhor candidato numa nota de rodapé da p. 105, mas apenas sobre o Direito Ale-
mão, não havendo qualquer referência ao Direito Português. Aliás, o art. 32.º
do CPI quase que não é referido.

A propósito do tema da marca notória, a pp. 156-157, o senhor candidato
suscita a questão de existir uma antinomia normativa entre o art. 16.º, n.º 3, do
ADPIC/TRIPS e o art. 241.º do CPI, pelo facto de neste a marca notória per-
manecer limitada pelo princípio da especialidade. No entanto, dado que na
nota (196) da p. 157 defende que aquela disposição do ADPIC/TRIPS não tem
aplicabilidade directa, não consigo compreender em que termos coloca essa anti-
nomia.

Já em relação à vulgarização da marca, o senhor candidato considera a
pp. 186-187 que o art. 269.º, n.º 2, al. a), do CPI integra um requisito subjec-
tivo, pelo que defende estar aqui consagrada uma posição intermédia. Mas a ver-
dade é que a lei apenas exige que a vulgarização seja consequência da actividade
ou inactividade do titular, não fazendo qualquer referência à sua intenção ou
negligência, o que aponta para uma mera causalidade. Na verdade, não parece
que seja necessário fazer prova de qualquer intenção ou negligência do titular,
se ficar demonstrado que a vulgarização da marca ocorreu em consequência da
sua conduta. No exemplo que o senhor candidato dá, a p. 187, nota (249), no
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caso de um dicionário incluir a marca como designação genérica, e o titular
não solicitar essa rectificação na edição seguinte, exigir-se-á a demonstração
que tal decorreu de negligência sua, ou basta essa omissão? Isto admitindo que
o exemplo seja suficiente para demonstrar a vulgarização. Por exemplo, o
Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea inclui as expressões xerocópia
e xerografia, sem que a empresa titular da marca “xerox” se mostre minimamente
afectada.

3. CONCLUSÃO

Não quero terminar sem deixar de realçar os méritos do Senhor Candidato
nesta área científica, expressos através de múltiplos e variados trabalhos. Fico,
por isso, à espera que me demonstre que eu não tenho razão, se não em todas
as críticas, pelo menos na maior parte delas.
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DISCURSO
AQUANDO DO DOUTORAMENTO HONORIS CAUSA

PELA UNIVERSIDADE DE LISBOA (*)

PETER HÄEBERLE

Magnificências, Excelências, Estimado Decano Jorge Miranda, Senhoras e
Senhores

Como é que é que eu posso agradecer a honra que acabo de receber?
A forma de um poema não me foi concedida — somente Schiller ou Hölder-
lin, por exemplo, a tal estariam habilitados. Nem a pintura (Dürer) está à
minha disposição; nem sou capaz de trazer-vos um trecho musical (ainda que
exista a “Abertura para uma festa académica” de Brahms, composta em reco-
nhecimento pela atribuição do grau de doutor honoris causa pela Universidade
de Basileia). Então, aquilo que me resta são apenas as palavras secas da lin-
guagem de um jurista e, na minha “amada” língua alemã, e não na vossa lín-
gua portuguesa, que é (como a italiana) tão musical. E, todavia, a “música da
língua” ou a “língua da música” seriam uma escolha própria — matéria que,
recentemente, ousei versar no volume Nationalhymnen als Kulturelle Identitä-
selemente des Verfassungsstaat (Os hinos nacionais como elementos de iden-
tidade no Estado Constitucional). Nesse pequeno livro, de 2007, e talvez pela
primeira vez no mundo, comparei os hinos nacionais — como melómano e
como constitucionalista de profissão. Naturalmente, o hino nacional português
foi aí considerado.

A vossa Universidade é uma das mais antigas da Europa. E ela é verda-
deiramente uma “Universidade europeia” e, por referância à expressão de Tho-
mas Mann de uma “Alemanha europeia”, pode falar-se também, num “Portugal
europeu”, e não apenas dos nossos dias. Já nos meus tempos de estudante, eu
admirava o vosso poeta Fernando Pessoa; na altura da “Revolução dos Cra-
vos”, estava pegado à televisão; apreciei imenso a vossa grande Constituição, ino-
vadora sob muitos aspectos, assim como a diversidade e a riqueza dos vossos tex-
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tos jurídicos. Há um ano e meio, aqui em Lisboa, fui espectador do desfile do
dia da Constituição, o que parecia ser um exemplo de “constitutional law in
public action” (1) ou uma peça de Constituição como processo público. É com
muito respeito que observo as realizações dos vossos juristas constitucionais e
do vosso Tribunal Constitucional. Sinto-me feliz por observar como lançam
há muito a ponte entre Portugal e a América do Sul. De resto, o meu grande
mestre, Konrad Hesse, a quem tanto devo, também esteve em contacto com
professores portugueses.

Não sei se está em curso uma reforma universitária no vosso país de alcance
tão duvidoso como a que se está fazendo na Alemanha. Na Primavera pas-
sada, publiquei em vários jornais, incluindo jornais do Brasil, um texto intitulado
“A Universidade alemã não deve morrer”. Fiel ao modelo de Wilhelm von
Humboldt (de “unidade de ensino e de investigação”, “processo eterno da ver-
dade”, a solidão do investigador e a liberdade, a comunidade de professores e
alunos), deploro, por isso, “reformas” como a chamada “Iniciativa da Excelên-
cia”, alemã ou o funesto “processo de Bolonha” (que abuso de tal nome!).
Como se se pudesse “modulizar” a ciência jurídica europeia! É necessário estu-
dar em Lisboa e em Coimbra para compreender o vosso Direito Constitucional,
é preciso ir ao encontro dos grandes professores italianos e participar nos seus
seminários, é preciso estudar na Áustria para compreender a teoria de Kelsen (de
metododologia bem contestável, apesar da sua grandiosidade).

Talvez eu já seja demasiado velho para estudar as anteriores reformas, mas,
graças à vossa homenagem, vou rejuvenescer um pouco. De resto, existe um con-
trato científico de gerações entre os académicos mais velhos e os mais jovens,
que é até uma forma específica de contrato social. Este contrato aplica-se em
toda a Europa e exige a arte do “Direito comparado como cultura comparada”,
o “Direito constitucional comum europeu”, o reconhecimento da comparação
jurídica como quinto elemento de interpretação e, enfim, a incorruptibilidade
pessoal. Tem havido sempre especulações acerca da relação da obra com o
artista. O artista pode ser “indeciso”, pode ser arbitrário e “anarquista”, até
mau carácter. O docente científico, esse, ao invés, deve procurar atingir um
mínimo de “congenialidade”, a coerência do comportamento pessoal com a pes-
quisa científica. A ética académica é absolutamente essencial, especialmente para
nós constitucionalistas, que somos confrontados com o controlo do poder polí-
tico à luz da Constituição. E talvez seja necessário estabelecer um “código
deontológico” para os juristas, um “espelho do professor” — análogo ao espe-
lho dos príncipes da Idade Média. Vou publicar em breve umas “cartas a um
jovem jurista constitucional” precisamente nesse sentido.
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Se tivesse de começar de novo os meus estudos de Direito, eu dedicar-me-ia
mais ao Direito Internacional, a disciplina jurídica mais interessante e exigente.
O Direito Internacional é como que o “Direito constitucional da humanidade” e
a sua constitucionalização com um quantum de utopia, é indispensável para o
equilíbrio da liberdade e da segurança, particularmente neste tempo de globali-
zação (pense-se, por exemplo, na reforma do Conselho de Segurança das Nações
Unidas). Um aspecto novo, com efeito — em contraste com as antigas visões
do mundo e com os antigos impérios, desde o helenismo e o Império Romano
aos impérios coloniais — vem a ser a interconexão de todos os continentes,
também devido à Internet, o velho “velociférico” de Goethe.

E qual é o princípio moral da globalização? Um mínimo sentido de jus-
tiça, de liberdade, de solidariedade no âmbito da participação social, cultural, eco-
nómica e ecológica. Antes de mais, importa dominar a economia, que não
existe por si só, e que deve ser, sim, um instrumento do homem. E é através
da cultura que o homem “marcha de pé” (E. Bloch), como ser único.

E a Paz perpétua de Kant continua a ser esse grande desígnio. Uma expres-
são maravilhosa de Goethe ajuda-nos a este propósito: “Quem possui a ciência
e a arte possui também a religião. O que não possui nem uma, nem outra, ao
menos que possa possuir a religião”.

Muito obrigado, Senhores e Senhoras, por poder ser — ou, mais humilde-
mente, vir a ser — um entre vós.

Dankesrede

Magnifizienz, Exzellenzen, verehrter Herr Dekan J. Miranda, werte Kolle-
ginnen und Kollegen, meine Damen und Herren,

Wie kann ich Ihnen für die mir heute zuteil gewordene große Ehre danken?
Die Form des Gedichts ist mir leider nicht vergönnt, das vermöchte nur ein
F. Schiller oder T Mann; auch die Malerei steht mir nicht zu Gebote, die Form
einer musikalischen Komposition gelingt mir ebenfalls nicht, obwohl es die
“Akademische Festouvertüre” von J. Brahms gibt, die dieser als Dank für den
Ehrendoktor in Breslau komponiert hatte. So bleiben mir nur die dürren Worte
der Sprache eines Juristen, freilich in meinem “geliebten Deutsch”, nicht in
Ihrer neben dem Italienischen ja so musikalischen Sprache des Portugiesischen.
“Sprachmusik” und “Musiksprache” lägen mir nahe, denn ich wagte mich an das
Thema “Nationalhymnen als kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates”
in einem neuen Büchlein (2007), in dem ich kürzlich wohl erstmals Natio-
nalhymnen weltweit musikwissenschaftlich als Dilettant und verfassungsjuri-
stisch als “Fachmann” miteinander verglich. Auch die portugiesische Natio-
nalhymne hat darin ihren besonderen Platz.
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Ihre Universität ist eine der altesten Europas, ja der Welt. Sie ist eine
wahrhaft “europcüsche Universitat”, so wie man in Anlehnung an Thomas
Manns Wort vom “europäischen Deutschland” nicht erst seit heute vom “europ-
cüschen Portugal” sprechen darf. Schon seit Studentenzeiten bewundere ich
Ihren Dichter Pessoa, und in den Monaten der “Nelkenrevolution” von 1976
hing ich am Fernsehapparat; bis heute bewundere ich Ihre große, in vielem weg-
weisende Verfassung sowie die Vielfalt Ihrer juristischen Literaturgattungen.
Vor eineinhalb Jahren beobachtete ich in Lissabon den Umzug an IhrernVer-
fassungstag — “constitutional law in public action” — fast oder ein Stück “Ver-
fassung als öffentlicher Prozess”. Die Leistungen Ihrer Verfassungsrechtslehrer
und ihres Verfassungsgerichtes verfolge ich seit einigen Jahren mit großer Hoch-
achtung — und ich bin glücklich zu sehen, welcher wissenschaftliche Brücken-
schlag Portugal nach Südamerika hin seit langem gelingt. Mein großer Lehrer
K. Hesse, dem ich so viel verdanke, pflegte ebenfalls Kontakte zu einigen por-
tugiesischen Professoren.

Ob es in Portugal ebenfalls eine so fragwürdige Universitätsreform gibt
wie in Deutschland, ist mir nicht bekannt. Ich wagte im Frühjahr 2007 in meh-
reren Zeitschriften, auch in Brasilien, ein Thesenpapier: “Die deutsche Univer-
sität darf nicht sterben”. Ganz im Sinne des Leitbildes von W. von Humboldt
(“Einheit von Forschung und Lehre”, “ewige Wahrheitssuche”, Einsamkeit des
Forschers und Freiheit, Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden) beklage ich
sog. “Reformen” wie die deutsche “Exzellenzinitiative” und den unseligen “Bolo-
gna-Prozess” (welcher Missbrauch eines großen Namens!), als ob sich die
europäische Rechtswissenschaft “modularisieren” ließe! Man muss in Lissabon
oder Coimbra studieren, um Ihr Verfassungsrecht kennen zu lernen, man muss
die großen anderen Gelehrten in Italien aufsuchen, vor allem in ihren Semina-
ren, und man sollte in Osterreich studieren, um H. Kelsen zu verstehen, gerade
weil er bei aller Große methodisch so anfechtbar ist. Vielleicht bin ich zu alt,
um den heutigen Reformen gerecht zu werden, doch dank Ihrer Ehrung heute
werde ich sicher wieder em Stück jünger! Im Übrigen gibt es einen wissen-
schaftlichen Generationenvertrag zwischen alteren und jüngeren Gelehrten: eine
besondere Form des Geselischaftsvertrages. Er gilt heute europaweit und ver-
langt nach Kunst der “Verfassungsvergleichung als Kulturvergleichung”, nach
“Gemeineuropäischem Verfassungsrecht”, nach Anerkennung der Rechtsver-
gleichung als “fünfter Auslegungsmethode” und nach persönlicher Unbestech-
lichkeit. Man spekuliert oft über den Zusammenhang von Werk und Person.
M. E. darf der Künstler “beliebig”, ja willkürlich und “anarchistisch” sein, viel-
leicht sogar einen schlechten Charakter haben, der wissenschaftliche Lehrer aber
muss um em Minimum an “Kongenialität", Kongruenz zwischen personlichem
Verhalten als Vorbild einerseits und seiner Wissenschaft, seinem Werk andererseits
ringen. Wissenschaftsethos ist unverzichtbar, gerade bei uns Staatsrechtsleh-
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rern, die wir es im Namen des Verfassungsstaates mit der Kontrolle der politi-
schen Macht zu tun haben. Vielleicht müsste man sogar einen Verhaltenscodex
für Juristen schreiben, einen “Professorenspiegel” — analog den Fürsten- und Rit-
terspiegeln früherer Jahrhunderte. Meine demnachst erscheinenden “Briefe an
einen jungen Verfassungsjuristen” ringen darum.

Hatte ich noch einmal mit dem Studium zu beginnen, würde ich heute den
Schwerpunkt auf die Volkerrechtslehre anlegen. Das Volkerrecht ist derzeit
vielleicht die interessanteste und besonders geforderte Teildisziplin der Juri-
sprudenz. Die Völkerrechtslehre als “konstitutionelles Menschheitsrecht”, seine
Konstitutionalisierung, sein unverzichtbares Utopiequantum (z.B. bei der Reform
des UN-Sicherheitsrates), bei der Balancierung von Freiheit und Sicherheit, bei
der sog. “Globalisierung” (neu ist verglichen mit alten Weltreichen und Welt-
bildern z.B. des Hellenismus und des Imperium Romanum sowie die Kolonia-
lisierung) wohl die Vernetzung aller Kontinente, auch dank des Internets, das alte
“Veloziferische” i.S. Goethes. Was ist das Ethos der Globalisierung? Em Min-
destmaß an Gerechtigkeitsprinzipien, an Fairneß, an Solidaritá auf den Gebieten
der sozialen, kulturellen und ökologischen Teilhabe. Vor allem geht es um eine
Bändigung der Ökonomie, die als grenzenloser Weltmarkt kein Selbstzweck ist,
sondern dem Menschen instrumental zu dienen hat. Nur dank der Kultur hat der
Mensch “seinen aufrechten Gang” (E. Bloch). Und der “ewige Frieden” i.S.
Kants bleibt unser großes Ziel. Bei all dem hilft gerade heute ein wunderbares
Goethe-Wort, auch in der Universität: “Wer Wissenschaft und Kunst hat, hat Reli-
gion, wer diese beiden nicht hat, der habe Religion”.

Vielen Dank für die Moglichkeit, einer von Ihnen sein — bescheidener:
“warden” — zu dürfen.
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NO LANÇAMENTO DO LIVRO
“A CRISE DA CONSTITUIÇÃO EUROPEIA”,

DE PAULO DE PITTA E CUNHA (*)

MANUEL PORTO

Cumprimento todos os presentes, muito em especial o Senhor Professor
Paulo de Pitta e Cunha.

A primeira palavra é de agradecimento pela honra e pelo gosto por estar aqui,
a desempenhar a função para que me convidou.

Para além de outras razões, estou estreitamente ligado ao Professor Pitta e
Cunha ao longo da minha carreira académica. Foi membro dos vários júris em
que fui candidato, desde o doutoramento, tendo em todos eles intervindo como
arguente ou como relator. E, procurando cultivar as mesmas áreas, a leitura
dos seu trabalhos foi sempre fonte de ensinamentos e reflexão.

É pois agora uma grande honra apresentar um livro de alguém com quem
sempre muito aprendi e continuo a aprender.

O gosto é ainda acrescido por se tratar de um livro sobre uma temática da
maior actualidade e do maior interesse; quando há dúvidas sobre o caminho
que a União Europeia deverá seguir.

Uma outra circunstância a sublinhar é a de, como muitos dos presentes
sabem, em particular o Professor Pitta e Cunha, não termos a alguns propósitos
a mesma opinião. Convidando-me, deu mais um vez o exemplo do que deve ser
o verdadeiro espírito universitário, aberto e plural.

Constato aliás, ao ler mais esta sua obra (e julgo conhecer todas as demais),
que temos em comum, da forma mais arreigada, a preocupação prioritária pela
manutenção e pelo reforço do papel de Portugal. Ao longo dos seus textos está
sempre bem presente o empenho na defesa dos nossos valores e da nossa pre-
sença, com o protagonismo que deve caber-nos, na Europa e fora dela.

Havendo pois concordância em relação aos valores e objectivos essenciais
a preservar e a promover, cheguei a pôr a hipótese de nos distinguir afinal ape-
nas a circunstância de o Prof. Pitta e Cunha ser mais pessimista do que eu, no
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momento actual em relação à entrada em vigor do Tratado Constitucional; tal
como já antes em relação a outros passos de maior integração no seio das Comu-
nidades Europeias.

Mas não será esta a hipótese correcta. Reflectindo melhor, creio que tam-
bém eu sou pessimista, mas no meu caso em relação à hipótese inversa, ou seja,
em relação à hipótese de não se darem mais alguns passos no sentido da integração.

Face aos desafios a que temos de dar resposta, com a globalização, julgo que
só com a participação numa União Europeia mais forte poderemos assegurar a
defesa dos nossos valores e dos nossos interesses.

Uma primeira diferença de posições, que não é apenas formal, está desde
logo na aceitação da designação de “constituição”, ou de “constitucional”, como
qualificativo do novo tratado. É sabido que há divergências entre os constitu-
cionalistas, uns aceitando, mas outros não, que essas designações se apliquem a
realidades organizatórias sem ser os Estados nacionais.

Inclino-me mais para o admitir que assim possa e deva acontecer. Com o
grau de complexidade e de exigência que já existe numa estrutura como a da
União Europeia, com as suas diferentes instituições, não me choca que se fale
em Constituição ou em Tratado Constitucional.

Para além de um problema de qualificação jurídica, mais ou apenas formal,
julgo que se verifica assim um reforço da imagem da nossa organização, que
poderá dar-nos mais peso face aos outros poderes do mundo, alguns em rápida
ascensão.

Depois, gostaria de referir algumas posições do autor com as quais estou de
acordo.

Assim acontece com a não aceitação da figura do “presidente estável” da
União, eleito por dois anos e meio renováveis. De duas uma: ou essa pessoa não
terá nenhuma influência, e então não valerá a pena tê-la; ou então, tendo influên-
cia, será inevitável um conflito positivo de competência com o Presidente da
Comissão Europeia.

Não nos move obviamente nesta posição a circunstância de esta função
caber agora a um português, aliás um amigo, o Dr. Durão Barroso, o que muito
nos honra. A experiência bem conhecida (lembremo-nos de Jacques Delors,
com a mesma esperança agora) mostra que o processo de integração europeia só
avança com uma presidência forte e inequívoca da Comissão.

Partilho consequentemente com o Professor Pitta e Cunha a defesa das pre-
sidências rotativas do Conselho. Não ficando com elas em causa o papel da pre-
sidência da Comissão, trazem um desejável valor acrescido, em cada caso dei-
xando uma marca dos empenhamentos nacionais: enriquecendo uma União que
se fortalece com as suas diversidades.

São excelentes exemplos disto as duas presidências portuguesas, em 1992
e em 2000. Na primeira podemos sublinhar o acréscimo de ligação à América
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Latina (v. g. com o início das negociações e a conclusão do acordo de 2.ª gera-
ção com o Brasil) e uma importante reforma da PAC; e na segunda o lançamento
da Estratégia de Lisboa, com os alicerces para que a Europa se torne um espaço
competitivo, capaz de responder aos difíceis desafios da globalização.

Além do mais, as presidências de países pequenos e médios têm êxito
porque não aparecem face aos demais a defender interesses próprios que con-
tendam com interesses importantes que possam afectá-los. Não têm dimensão
para tal, sendo por isso mais fácil a abertura dos demais, sem desconfianças: com
um êxito documentado também com as presidências de outros países dessa
dimensão.

Concordo ainda inteiramente com o Professor Pitta e Cunha quando defende
que haja um Comissário por país. É uma ingenuidade pensar que os Comissá-
rios passam a ser indiferentes aos interesses dos países, importando antes que a
Comissão, através deles, conheça e seja sensível aos problemas e anseios de
cada um. Fica por isso enriquecida.

A par deste enriquecimento, há um problema de participação nas iniciativas
legislativas e de aceitabilidade política das decisões da Comissão. Com o
mínimo de realismo, há que reconhecer que fica prejudicado um país que não tem
alguém participando nas iniciativas; e se por exemplo for aplicada uma multa
pesada por violação do direito da concorrência, a aceitabilidade será obviamente
maior, ou só se verificará, se a empresa sancionada souber que estava no Colé-
gio um nacional seu…

Numa expressão feliz o Professor Pitta e Cunha fala em evitar-se a “des-
nacionalização da Comissão”; sendo aliás possível encontrar formas de a tornar
eficaz mesmo com um número maior de membros, por exemplo reduzindo o
número de Comissários “com pastas”, com responsabilidades de serviços (alter-
nando-se num regime de rotatividade), mas tendo um Comissário por país a
possibilidade de participar de pleno direito nas reuniões do Colégio, tomando ini-
ciativas e votando nas decisões.

Uma sugestão que chegou a ser apresentada, de haver “Comissários” sem
direito de voto dos países sem Comissários, é que é totalmente inaceitável. De
pouco adiantaria haver pessoas em Bruxelas, com os apoios respectivos, com essa
limitação. E estando apenas a cuidar da defesa dos interesses dos países, eles
é que fugiriam de facto, naturalmente, à preocupação básica de prossecução do
interesse europeu…

Não posso ainda estar mais de acordo quando é defendida uma maior soli-
dariedade financeira, chocando mais a sua ausência face aos avanços “federalistas”
no domínio político. Ainda agora, com a discussão das Perspectivas Financei-
ras para 2007-2013, foi sensível a redução de verbas propostas desde a já
modesta verba da Comissão Europeia, em Fevereiro de 2004, até ao que foi
aprovado pelo Conselho Europeu em Dezembro de 2005.
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Tenho já dúvidas sobre as reservas do Professor Pitta e Cunha em relação
à ponderação dos votos no Conselho. Quem é de um país pequeno ou médio
congratula-se naturalmente com um tratamento igualitário entre as países: por
exemplo com o voto não ponderado no Conselho de Administração do Banco
Central Europeu, tendo o Dr. Vitor Constâncio um voto igual ao do Governa-
dor do Banco da Alemanha. Mas temos de ser sensíveis às diferenças de dimen-
são, entre um país com mais de 80 milhões de habitantes e outros com quatro
centenas de milhares. Um deputado europeu alemão representa pois mais de
900.000 mil pessoas, quando um maltês ou luxemburguês representa cerca de
60.000. Tem de haver pois uma sensível compensação nos votos do Conselho.

Além do agradecimento e das felicitações expressados ao Professor Pitta e
Cunha, quero felicitar a editora, a Almedina, pela edição de um livro que não
é datado, aumentando o seu interesse com os “não” nos referendos da França e
da Holanda. Em Portugal, eu teria votado “sim”, apesar das reservas referidas,
o Professor Pitta e Cunha teria votado “não”. Mas a discussão vai continuar e
a Europa vai prosseguir. A convicção que tenho é de que, de qualquer modo,
no quadro actual é possível fazer avançar o projecto europeu.

Contributos como o deste livro são muito úteis para que assim aconteça!

Resposta do Prof. Doutor Paulo de Pitta e Cunha

Desvanece-me a referência do Professor Manuel Porto ao facto de eu ter sido
arguente dele em todas as suas provas académicas. Fi-lo com prazer e foram
excelentes os resultados; mas a verdade é que a situação presente me rejuvenesce
um pouco, porque agora a arguição foi feita por ele, recaindo sobre mim o ónus
da resposta.

Há aspectos na evolução da integração europeia que são curiosos, porque as
mutações se mostram muito rápidas. Recordo-me de ter estado em Nova York
e em Washington no mês de Março do ano passado. Nessa altura, ainda mal prin-
cipiara o processo de ratificação da Constituição Europeia, e havia grande eufo-
ria à volta dela, tida como uma realidade incontornável. Encontravam-se à
venda livros muito em voga: um de Reed, outro de Rifkin, exibindo títulos
como Os Estados Unidos da Europa. A nova superpotência e o fim da supre-
macia americana, ou, ainda mais sugestivamente, “O sonho americano. Como
a visão europeia do futuro está tranquilamente a eclipsar o sonho americano”.
O clima era bastante depressivo em relação aos Estados Unidos da América.

Agora, abrimos, por exemplo, a revista “Foreign Affairs” de Novem-
bro/Dezembro de 2005, e deparamos com um artigo sobre “O fim da Europa”,
relatando em tons negros a actual crise. Cai-se, assim, no exagero contrário.
Como é que em poucos meses se passou de tanta euforia para tão marcado pes-
simismo?
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Sempre tive a convicção de que o Tratado Constitucional, ou a Constitui-
ção Europeia, como também se lhe chamou, não era a melhor solução para a
Europa; muito menos o era para Portugal. Disse-o nos trabalhos anteriores que
apresentei à volta do assunto: “Um olhar crítico sobre o projecto”; “Reservas à
Constituição Europeia”.

Nos últimos meses, pensei que poderia escrever uma espécie de diário com
intermitências, no qual, a partir de Abril e até Setembro/Outubro do ano passado,
registasse as minhas impressões sobre o que ia acontecendo. Ia chamar ao con-
junto destes textos “O colapso da Constituição europeia”, mas pensei que — às
vezes, “o diabo tece-as” — o documento poderia renascer. Por isso, mais pru-
dentemente, chamei-lhe “A crise da Constituição Europeia”…

Agora vejo a Sr.ª Merckel advogar que deve pôr-se à votação de novo este
preciso tratado, acrescentando-lhe um protocolo destinado a satisfazer o eleito-
rado de França, enaltecendo os valores sociais desse país, etc., para o tentar
fazer passar à segunda vez. Penso, todavia, que ele está virtualmente morto,
embora eu receie que se tente fazê-lo entrar pela “porta do cavalo”, ou seja,
através de um novo tratado, para o qual se encaminhem, em “bits and pieces”,
partes relevantes da agora rejeitada Constituição.

A verdade é que o que é desaconselhável neste momento é continuar a
propor-se visões transcendentais do tipo da Constituição, proclamada com toda a
solenidade como significando a refundação da Europa, sob a forma de “Roma II”,
e assinada no cenário milenar do Capitólio, entre auriflamas e charamelas.

Seria melhor meditar-se nos problemas concretos e reais que preocupam
os cidadãos europeus, e que têm sido bastante esquecidos — ligados à globali-
zação, ao modelo social face à concorrência das novas potências emergentes, como
a China e a Índia, ao declínio demográfico da Europa, etc.

Se é certo que a União Europeia cada vez mais se vai assemelhando a um
Estado, não o é menos que está longe de transpor os umbrais da natureza esta-
tal. A Constituição daria um forte impulso nesse sentido, fazendo correr o a um
país como o nosso o risco de perder no futuro a sua identidade e a qualidade de
actor directo nas relações internacionais.

Não parece que fosse esse o interesse de Portugal, assim convertido um
dia em simples ente provincial no interior de uma estrutura federal, mas acredito
que deve avançar-se na integração económica, a qual apresenta muitas falhas.
Mas, como dizia Habermas, numa obra recente, está ainda muito longe de se for-
mar uma nação europeia, a qual não surgirá antes do dia em que em que os sue-
cos e os portugueses passem a sentir-se tão solidários uns em relação aos outros
como o são entre si. Lembramos, por exemplo, os efeitos do maremoto no
sueste asiático, no qual pereceram centenas de suecos, tendo sido atingido redu-
zidíssimo número de portugueses: a nossa opinião pública não pestanejou em rela-
ção aos primeiros, mas emocionou-se com a situação dos segundos.
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Não há ainda, de facto, um sentimento comum de pertença à Europa; pode
ser que ele venha a ser criado por via da intensificação dos programas Erasmus,
das comunicações instantâneas facultadas pelos progressos da informática, das via-
gens de avião ultra-económicas, etc. As novas gerações estão a tecer todo um
laço de intercomunicação que poderá frutificar no futuro, mas que é ainda muito
ténue. Por agora, vive-se uma fase incerta de reflexão (melhor dizendo, de
paragem) — fase a que aludi na parte final do pequeno livro hoje apresentado,
por forma aliciante, pelo Professor Manuel Porto.

E não quero deixar de sublinhar a eficiência e a celeridade postas pela
Almedina na edição de uma obra que, de algum modo, sai dos seus cânones habi-
tuais, por respeitar mais a questões de Política do que de Direito.

Agradeço em especial ao Professor Manuel Porto a franca expressão dos seus
pontos de vista, que – bem o sabia já — não coincidem necessariamente com os
meus. Mas, no fundo, estamos unidos no europeísmo, só que com intensidades
diferentes na forma como contemplamos as relações entre os Estados e a União.

Recordo com prazer múltiplas iniciativas que realizámos em comum, desde
a elaboração de livros sobre assuntos europeus até à participação nos mais varia-
dos colóquios nestas matérias. E através disto cimentámos uma excelente cola-
boração entre as Faculdades de Direito de Lisboa e de Coimbra e as respectivas
instâncias de estudos europeus.

Muito obrigado.

VIDA UNIVERSITÁRIA



PROCESSO DE BOLONHA:
ENSINO DO DIREITO E SAÍDAS PROFISSIONAIS

RUI MOREIRA (*)

O tema do presente colóquio compreende verdadeiramente três aspectos
que se interligam:

— o ensino do direito;
— a forma como o Processo de Bolonha, onde é preponderante a vocação

profissional dos conhecimentos ensinados, irá afectar o ensino;
— as saídas profissionais deste ramo do ensino.
Aliás, a interligação entre estes três tópicos será mesmo o núcleo deste

evento.
Poderia parecer que o Conselho Superior da Magistratura se encontra algo

a jusante destas questões, nelas tendo interesse na perspectiva única de destinatário,
mais do que na de operador.

Não é, porém, assim.
Na definição legal, constante do art. 136.º do E.M.J. (Lei n.º 21/85, de 30-7),

Conselho Superior da Magistratura é o órgão superior de gestão e de disciplina
da magistratura judicial. Porém, a sua natureza de verdadeiro órgão de Estado,
com consagração Constitucional, impõe que os seus interesses se alarguem para
além da actuação disciplinar, da avaliação do mérito dos juízes, da execução dos
procedimentos tendentes à sua promoção e transferência.

O Conselho Superior da Magistratura é chamado a participar, no mínimo emi-
tindo parecer, nos processos legislativos respeitantes a matérias sobre organiza-
ção judiciária e sobre administração da justiça. Tem ainda competência para apre-
sentar, ao Ministro da Justiça, propostas de medidas tendentes à eficiência ou
aperfeiçoamento das instituições judiciárias.

Por tudo isto, o Conselho Superior da Magistratura tem um profundo inte-
resse no processo de formação dos cidadãos que, vindo a preencher os requisi-
tos necessários, virão a integrar a Magistratura Judicial para administrarem a
Justiça em nome do povo, nos Tribunais.
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Tal interesse materializa-se na participação nos órgãos próprios do Centro
de Estudos Judiciários — entidade competente para a formação de magistra-
dos — de forma a intervir neste processo. Materializa-se, ainda, na atenção
que se pretende crescente no que toca à formação permanente dos Juízes. Mas
realiza-se também na definição dos critérios e métodos de selecção dos cidadãos
que hão-de ser chamados ao exercício do poder soberano de administrar a Justiça.

Não obstante, este interesse é, para o Conselho Superior da Magistratura, um
interesse instrumental, em função das suas competências. Não pretendemos que
ocorra, mesmo nestas matérias, qualquer sobreposição do Conselho Superior da
Magistratura em relação aos interesses e competências próprios das Universidades
ou escolas, ou do próprio CEJ. Será, pois, do âmbito das “saídas profissionais”
que se justifica a participação do Conselho Superior da Magistratura neste evento.

Num enunciado muito sumário pode afirmar-se que o Processo de Bolonha
visa a implementação de um espaço europeu de ensino superior, com linhas de
força tais como a complementaridade e a mobilidade na formação, que pressu-
põem comparabilidade. Como objectivos últimos, tem o incremento da mobi-
lidade e empregabilidade dos diplomados.

A transposição do Processo de Bolonha para o nosso sistema implica uma
alteração do status quo vigente nas Universidades, com tendencial uniformiza-
ção dos ciclos de ensino e dos currículos, na medida em que isto é essencial a
tais necessidades de comparabilidade.

No entanto, diferentemente do que acontece em relação a outras áreas do
conhecimento, a aprendizagem do Direito, para além da sua dimensão científica,
essa naturalmente universal, compreende um amplo campo de direito positivo,
por essência de índole nacional (mesmo que com fonte internacional). O que
afecta a utilidade daquelas tendências uniformizadoras quanto ao ensino, com
vocação profissional, deste ramo do conhecimento.

Esta realidade sobressai de imediato, perante qualquer genérica busca na net.
O entusiasmo em relação ao Processo de Bolonha e a sua rápida implementação
mostra-se quase exclusivamente aceso nas faculdades de engenharia e ciências,
onde a uniformidade de conteúdos permite operacionalizar com superior facili-
dade a homogeneização de currículos e ciclos de ensino.

Diferente é, com efeito, a realidade em relação ao Direito. Parece-nos evi-
dente a razão pela qual um estudante português, frequentando um segundo ano
do curso da Universidade de Direito, não poderá frequentar um ano ulterior
numa Universidade Espanhola e vir a acabar o curso com a frequência de um
outro ano, por exemplo na Itália. Se é certo que isso não deixaria de contribuir
amplamente para o desenvolvimento da sua cultura e saber jurídico, parece-nos
indiscutível a conclusão de que, no fim de tal curso, o mesmo estudante não esta-
ria apto ao exercício de qualquer profissão forense, em qualquer desses três paí-

VIDA UNIVERSITÁRIA



651

ses, por não conhecer com suficiência as realidades institucionais e legislativas
com que haveria de confrontar-se.

E isto mesmo tendo presente a evolução do paradigma do ensino à luz do
Acordo de Bolonha, onde se pretende que a aprendizagem redunde, mais do
que na aquisição de conhecimentos, na aquisição de competências (que facilitem
ulteriormente o alcance dos conhecimentos). Só que isto, no Direito, sempre foi
assim.

O Direito, tendo de se adaptar à sociedade e à vida, sempre foi uma reali-
dade em constante mutação. Por isso, a aprendizagem do Direito sempre teve
por essencial, por um lado, a abertura ao entendimento dos novos fenómenos
sociais; por outro a procura de novas soluções para estes fenómenos; por outro
ainda, a compreensão e operação destas novas soluções.

Daí que, sem prejuízo de se afirmar a importância do conhecimento dos con-
ceitos e estruturas sistémicas do judiciário próprios de cada sociedade, a apren-
dizagem do Direito sempre implicou a aquisição de competências para a operação
em ulteriores quadros sociológicos e normativos, pela certeza da permanente
mutação destes. O caso português, neste aspecto, é mais do que esclarecedor,
face às permanentes alterações legislativas, em especial no âmbito do direito
processual.

Não deverá, pois, aceitar-se que, num clima de entusiasmo como aqueles que
se geram frequentemente em Portugal a propósito dos mais diversos interesses,
e que se gerou também a propósito do Acordo de Bolonha, pelo menos junto do
Min. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior se venham a importar e a imple-
mentar soluções genéricas e abstractas, sem atenção às especificidades de cada
área de ensino e ao substrato sociológico, incluindo a actividade profissional, para
o qual ela está vocacionada, em homenagem a inovações que, afinal, podem
não o ser tanto.

Sabemos, no entanto, que as Universidades e, nestas, as Faculdades de
Direito estão bem despertas para este problema, mesmo perante a absoluta neces-
sidade de virem a adaptar os seus planos de estudos e ciclos de ensino aos for-
matos resultantes do tal Acordo de Bolonha.

Passemos, então, à perspectiva do Conselho Superior da Magistratura no que
respeita à formação de Juízes e ao condicionamento desta formação pelas novas
realidades trazidas por esse Acordo de Bolonha.

A formação de juízes deve ser — e tem sido — uma das preocupações
permanentes do CSM, que já, por várias vezes, teve oportunidade de se pronunciar
sobre esta matéria. A última das quais foi, precisamente, a propósito do Acordo
de Bolonha, através de deliberação de Julho de 2006.

Como então se expressou, “Formar juízes — dizer, formar juízes com qua-
lidade — é prevenir, a prazo, o futuro”.
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O Judiciário é, nas sociedades modernas, o sistema ideal de apaziguamento
das tensões sociais que, mediatamente, aí se expressam sob a forma de confli-
tos mais ou menos individualizados e aí procuram a solução equilibrada que o
direito consente.

Mas a representação ou afirmação social positiva do Judiciário só tem lugar
quando as suas decisões conseguem uma aceitação generalizada pelos cidadãos,
que nelas se reveem, as compreendem ou com elas são capazes de evoluir, na
construção de uma sociedade melhor. (Note-se que isto não significa que cada
decisão só se legitima se tiver aceitação social generalizada, pois bem se conhe-
cem os fenómenos de emotividade ou de condicionamento a que a comunidade
está sujeita, e que podem afectar ou excluir essa compreensão social, sem que
isso deva perturbar minimamente o funcionamento do Judiciário).

Para conseguir realizar tal objectivo, o juiz não pode ser um mero legista
positivista — tem de ser um decisor normativo e arbitral, dotado do necessário
senso jurídico que lhe permita assumir a sua responsabilidade social no cum-
primento da função de Estado que exerce. E isso requer não só uma profunda
e vasta formação humanista, como uma sólida formação técnico-científica.

Isto exige um recrutamento e uma formação adequados; formação que não
se esgota na fase inicial de entrada no CEJ, mas começa muito antes, com a pre-
paração académica que as universidades transmitem, e se prolonga em processo
ininterrupto, com a aprendizagem continuada ao longo do exercício profissional,
que a formação permanente tem de propiciar.

Assim, a formação dos juízes inicia-se verdadeiramente pela aquisição da fer-
ramenta jurídica que as Faculdades de Direito proporcionam.

Daí que o bom e eficiente ensino académico deva ser preservado como pres-
suposto essencial do paradigma do “bom juiz”. O que impõe que, de par com
as disciplinas estritamente jurídicas — as tradicionais e aquelas que vão fazendo,
todos os dias, o seu aparecimento por imposição da própria evolução da vida
em sociedade — se apetreche o estudante, futuro juiz, com os ensinamentos de
outras ciências e ramos do saber, desde a ciência política à economia, pas-
sando pela história, pela filosofia, pela sociologia, habilitando-o com o cabe-
dal de conhecimentos que lhe permita a apreciação das normas jurídicas à luz
dos valores e dos condicionalismos que as enformam e em que foram/são con-
cebidas.

Mas, afirmámo-lo expressamente, na nossa sociedade, perante as nossas
realidades histórica, sociológica, cultural e organizacional, a formação acadé-
mica de base de qualquer juiz não pode deixar de ser o Curso de Direito.

É notório vivermos numa época de novos saberes jurídicos, de surgimento
de novos institutos e ramos do direito à medida da complexidade exponencial
da vida, em qualquer das suas dimensões — social, sócio-criminal, económica,
etc. — de novas preocupações de defesa dos direitos da pessoa humana face à
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máquina trituradora que podem ser o Estado moderno ou os grandes grupos
económicos.

Por isso, não podemos olhar sem reserva à tendência para diminuir o tempo
académico de aprendizagem, em razão de previsíveis deficits formativos nos
candidatos as carreiras jurídicas, designadamente nos futuros juízes.

Dizendo de outro modo: numa sociedade tão complexa como a actual, por
maioria de razão, não se vê bem como será possível diminuir a formação aca-
démica daqueles que pretendem seguir a judicatura a não ser com perda de qua-
lidade dos futuros juízes e a inerente repercussão social que isso acarretará.

E esta constatação não pode deixar de ser motivo de preocupação e de
reflexão por parte do CSM.

Afigura-se-nos, assim, que a escolaridade jurídica que permita o acesso às
magistraturas (e às demais profissões jurídicas) não deve, para bem cumprir o
seu escopo formativo, ser amputada no seu formato de cinco anos.

O que significa que não pode quedar-se intra muros da licenciatura, em
qualquer dos formatos que para esta se equacionam como possíveis, nos quadros
do Acordo de Bolonha: nem, seguramente, no do esquema de licenciatura de seis
semestres, nem mesmo no formato de licenciatura de oito semestres, por não se
ter como possível a compactação, com qualidade formativa, em oito semestres,
do cada vez mais alargado leque de matérias cujo conhecimento constitui o
substrato mínimo exigível pela complexa função de julgar.

Lidando com o esquema de ciclos de ensino previstos no Acordo de Bolo-
nha e já adoptado pelo MCTES (ciclo de licenciatura em seis ou oito semestres
e um segundo ciclo, de mestrado, de três ou quatro semestres) temos como
essenciais três pressupostos, como forma de obviar a esse risco de perda de
qualidade dos futuros juízes:

— o primeiro consiste em que, na licenciatura de oito semestres, estejam pre-
sentes as disciplinas tidas por essenciais à formação jurídica, de cariz subs-
tantivo e processual, sem que sistemas de opção do próprio estudante pos-
sam facultar a formação destes sem a frequência daquelas. Tal pode
ser conseguido, designadamente, por via do sistema de créditos, com
menor valoração de disciplinas menos importantes e opcionais, e pela
necessidade de obtenção de um número de créditos tal que seja indis-
pensável a frequência das disciplinas imprescindíveis, que os atribuirão;

— o segundo reporta-se à necessidade de o 2.º ciclo dos cursos jurídicos
incluir um ano de formação específica, destinada àqueles que pretendem
seguir as profissões forenses;

— o terceiro implica a obrigatoriedade de frequência, com aproveitamento,
desse ano de formação específica, como condição necessária de acesso
ao CEJ.
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Com isto, por um lado, conseguir-se-ia, uma formação académica comple-
mentar, vocacionada para quem pretendesse seguir a judicatura (e outras profissões
jurídicas); por outro, prevenia-se a eventual diminuição da qualidade da forma-
ção académica, já que a frequência obrigatória, com aproveitamento, desse ano
posterior aos oito semestres da licenciatura tenderia a garanti-la.

Poder-se-ia, então, instituir um sistema de formação académica que manteria
a escolaridade jurídica básica de cinco anos, num esquema de dois ciclos de
4+2 anos, mas que no 2.º ciclo compreenderia uma dupla vocação. Pensa-se numa
licenciatura de oito semestres e num mestrado de quatro, mas distinguindo-se neste
a parte lectiva da parte de elaboração da tese.

Neste cenário, qualquer licenciado haveria de ter acesso pelo menos a parte
lectiva do mestrado, de dois semestres, sendo exigível a aprovação nessa parte
lectiva para quem pretendesse vir a exercer a judicatura ou enveredar pelas
demais carreiras jurídico-forenses.

Já a frequência dos outros dois semestres poderia ser prescindida, tanto
mais que a formação específica ulterior, designadamente para o acesso ao exer-
cício da função judicial, sempre haveria de ser garantida pelo CEJ.

Como se referiu antes, tendo em atenção as especificidades do ensino do
Direito numa determinada comunidade, da sua inserção numa concreta reali-
dade sociológica e cultural cujo conhecimento é imprescindível, do seu condi-
cionamento por uma determinada organização do Estado respectivo e pelo seu
corpo legislativo, parece-nos essencial a adopção de grandes cuidados na adap-
tação do sistema de ensino do Direito as prescrições do Acordo de Bolonha.
Nenhuma salvaguarda foi imposta por Portugal quanto à adopção deste acordo
em relação a esta área do ensino, sendo discutível se o deveria ou poderia ter sido.
Mas não ficámos indiferentes a tal matéria, dadas as suas consequências para a
formação dos cidadãos que, futuramente, serão chamados ao exercício do poder
judicial.

Daí que o Conselho Superior da Magistratura tenha, em tempo oportuno,
adoptado uma tal deliberação, que comunicou ao poder executivo.

Uma última nota apenas. Em Portugal foi já afirmado que, “(…) do ponto
de vista da estratégia comunitária da União Europeia, o Processo de Bolonha
enquadra-se na agenda política delineada pelos Chefes de Estado e de Governo,
na cimeira europeia de Lisboa (2000), a qual definiu o objectivo de, até 2010,
fazer da Europa a economia do conhecimento mais competitiva e mais dinâ-
mica do mundo, capaz de um crescimento económico duradouro acompanhado
de uma melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e de maior cõesão social”.

Não se negam nem a validade, nem a importância deste objectivo.
Mas, sobretudo para os estudiosos e aplicadores do direito, jamais se deverá

excluir de qualquer processo educativo ou de qualquer estratégia de desenvol-
vimento humano outros interesses verdadeiramente preponderantes: a promo-
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ção dos direitos de cidadania, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa
humana.

Espera-se que o Acordo de Bolonha não esqueça estes valores e a impor-
tância da sua afirmação em todos os processos educativos. Foram eles, aliás, que
sempre colocaram a Europa à frente de qualquer outra sociedade moderna.
Caracteres como competitividade do ensino, comparabilidade ou mobilidade tem
inegável interesse, mas são apenas meios e não fins em si mesmos. Importa ter
presente que a formação, em especial a formação de cidadãos que virão a ser juí-
zes, deve buscar objectivos verdadeiramente mais amplos e profundos, que trans-
cendem a realização destes interesses afirmados pelo Acordo de Bolonha.

Estamos certos que, a isso, nenhuma das entidades implicadas nessa for-
mação, a começar pelas Universidades, deixará de estar atenta. O Conselho
Superior da Magistratura também o estará.

Lisboa, 8-3-2007
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UM TRIBUTO DE SAUDADE

FERNANDO JORGE COLAÇO

Há cerca de um pouco mais de quatro anos, em 13 de Março de 2003,
uma pessoa amiga, Professora Assistente da Faculdade de Direito de Lisboa,
comunicou-nos de Lisboa por telefone o falecimento nessa manhã do Professor
Doutor António Marques dos Santos, após breve doença. Uma tristeza imensa
me invadiu de imediato. Uma figura impar no mundo do Direito e da Justiça
que é o mesmo que dizer da vida, desaparecia do mundo dos vivos, arrancado
ante-sezão pelo Destino do meio da sua Família e amigos, da sua Faculdade, Cole-
gas e discípulos, na pujança da sua vida e carreira. Sei que o seu funeral se rea-
lizou com larga assistência e muito pesar na sua terra natal de Coimbra e da sua
Alma Mater, a Faculdade de Direito da velha Universidade, na tarde do dia
seguinte, 14 de Março, e cumpri nesssa manhã o doloroso dever de manifestar
à sua viúva Senhora D. Annie, os meus sentidos pêsames e da minha família.

Conheci o Senhor Professor Doutor Marques dos Santos e a sua Ex.ma
Esposa em Abril de 1997 nesta terra de Goa, onde vieram a primeira vez pelas
férias da Páscoa como turistas, ele também a tomar contacto com os meios jurí-
dicos e as leis em vigor em Goa, Damão e Diu, estes territórios tendo constituído
até Dezembro de 1961 o Estado Português da Índia, de matriz legal mergu-
lhada no sistema jurídico português e privado que o tempo e as leis da Índia foram
modificando, continuando porém mantidas quase intactas e inalteradas as leis uni-
formes de Direito Privado no domínio do estado e capacidade civil das pessoas
— leis de menores e poder paternal e tutela e certas outras incapacidades, casa-
mento civil e regime de bens, divórcio e separação de pessoas e bens, sucessões
contidas no Código Civil de Seabra de 1867 com a Reforma de 1930 e leis de
Família de 1910 e incluindo a lei de Divórcio de 3-11 e ainda parcialmente os
quase obsoletos Códigos de Usos e Costumes dos Habitantes Não Cristãos de Goa
de 1880, de Damão de 1854, modificado em 1912, e de Diu de 1894, além da
Concordata de 7-5-1940 e Decreto Complementar n.º 35 461 de 22-1-1946 para
os casamentos católicos opcionais no então Ultramar. Nessa altura ele tomou
conhecimento do sistema dualista ora cá em vigor, visitando com interesse os Law
Colleges de Pangim e Margão, fíliados à Universidade de Goa, de quem se tor-
nou uma espécie de patrono, distribuindo livros e informação, sempre atento
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aos problemas do ensino legal e sugestões que lhe foram feitas. Conhecemo-nos
por via de um colega e amigo comum da Faculdade de Direito de Lisboa que
me recomendara ao Professor, sendo a Faculdade de Direito a minha Alma
Mater em que me formei no já distante ano de 1956, mês de Julho. Ficamos ami-
gos à primeira vista, tal o poder de comunicação e a força da sua personalidade
a ao mesmo tempo a extrema simplicidade que vi logo nesse Professor emérito
da nossa Faculdade da Universidade de Lisboa, qualidades que transpareciam logo
num primeiro encontro.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra em 1962, o Dou-
tor António Marques dos Santos passou alguns anos de exílio em França e
outros países ao redor, num labor fecundo de pesquisa e criação, que sempre
foram do seu timbre e inclinação, ao mesmo tempo mantinha e desenvolvia o seu
carácter moral, nunca esquecendo o seu país natal, ajudado sempre pela esposa
ideal, companheira desde a Faculdade, de nacionalidade francesa, partilhando
com ele com amor e carinho todos os bons e maus bocados do pão do exílio.
Nesse casal Portugal e França estavam mais uma vez bem unidos numa comu-
nhão que vem já das origens da nacionalidade portuguesa. Para mais, suavizada
a vida fora do país porque o Professor Marques dos Santos pela sua cultura
superior e humanista, foi sempre e também um cidadão do Mundo, afinal um luta-
dor pelos direitos do homem.

Regressado a Portugal, em 1977 ingressa por concurso público na Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa como Professor Assistente da importante
disciplina de Direito Internacional Privado, tradicionalmente e por regulamento
ministrada no 5.º ano. A princípio um dos Professores Assistentes e colabora-
dores da ilustre titular da cadeira, Senhora Professora Doutora Isabel de Maga-
lhães Collaço, tendo regido inclusivamente a turma da Noite, no decorrer dos anos
de devotado estudo e em carreira fulgurante, tendo feito o doutoramento em 1992,
nesse ano é contratado como Professor Auxiliar da Cadeira, mais tarde, após as
respectivas provas ou trabalhos, Professor Associado e Extraordinário.

No meio da actividade docente e da elaboração escrupulosa e minuciosa de
várias obras jurídicas relacionadas com o seu campo de trabalho e escolha (que real-
mente abarca todo o Direito Civil Privado), umas individuais e outras em coor-
denação com a titular da cadeira por dilatados anos, em Maio de 1997 tornou à
Índia, integrado como um dos elementos da Embaixada Jurídica vinda de Portu-
gal para a Conferência do Código Civil em Goa que se realizou de 14 a 16 desse
mês no Hotel Cidade de Goa, em D. Paula, com a participação de 350 Delegados.

A Conferência resultou da generosa colaboração da Ordem dos Advogados
de Portugal com o Centro de Estudos Indo-Portugueses Vaikuntarao Dempo,
de Pangim, este sob a superior orientação e o proverbial dinamismo dum distinto
colega, o “Senior Advocate” Manohar Sinai Usgaokar. Por parte da índia e
Goa estavam presentes o Mínistro-Chefe do Governo de Goa, o Chief Justice ou
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Presidente do Supremo Tribunal da índia, o Chief Justice do High Court de
Bombaim, que participaram como oradores no Colóquio, os Advocates General
do Maharashtra e do Estado de Goa, o Presidente da Ordem dos Advogados
(Bar Council) de Maharashtra e Goa, além doutros, muitos Advogados do foro
de Nova Delhi e do Maharashtra, e obviamente do de Goa. Presentes por parte
de Portugal, o Procurador Geral da República, Dr. José Narciso da Cunha Rodri-
gues e o antigo Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Augusto Lopes Car-
doso, além de vários juristas de Portugal e ainda colegas de Macau. Acompa-
nharam a Conferência também o Dr. Carlos Manjardino, Presidente do Conselho
de Administração da Fundação Oriente (que tem uma Delegação em Goa, Índia,
desde Abril de 1995), Dr. Paulo Varela Gomes então seu Delegado na Índia, Goa,
e o Cônsul Geral de Portugal em Goa, Dr. Jacob de Carvalho.

Entre os participantes, ilustres Professores das Faculdades de Direito de
Coimbra e Lisboa, nomeadamente os Professores Guilherme de Oliveira e Mário
Júlio Almeida Costa, José de Oliveira Ascensão (Coordenador da Delegação
Portuguesa e meu antigo colega, que reencontrei após 41 anos), Isabel de Maga-
lhães Colaço, Fausto de Quadros, António Marques dos Santos e Dr. Rui Machete,
que todos nos deram proveitosas lições, seguidas de vivos debates.

O tema do Prof. Marques dos Santos foi sobre os Códigos Civis Portu-
gueses de 1867 e 1966, que desenvolveu com muito brilho, e, dentro do seu vasto
campo de investigação, Professor que era de Direito Internacional Privado, sobre-
maneira relevante para nós sabido que Goa continua sob o domínio do Código
de Seabra e Reforma de 1930 e as Leis de Família de 1910, enquanto Portugal
avançou com o Código de 1966 e Reforma de 1977, e localmente se pretende
actualizar essa lei uniforme de Direitos das pessoas e sucessões em vigor e
sobre o Processo de Inventário sem modificar muito as linhas mestras das leis
em vigor, e aditando também uma lei geral e uniforme de adopção, nacional e
internacional, dando por sua vez cumprimento em Goa a directriz do Art. 44 inse-
rido nos “Directive Principles” da Constituição da Índia de 1950 que prescreveu
há mais de meio século um desiderato ainda não alcançado neste vasto país de
variadas gentes, religiões e leis sectárias, de que “o Estado deverá esforçar-se por
formular um Código Civil uniforme para toda a Índia”.

Esse Colóquio foi uma experiência de intercâmbio inolvidável e invulgar que
muito beneficiou o meio legal de Goa. Para a Conferência a ordem dos Advo-
gados de Portugal, com o patrocínio da Fundação Oriente ofertou o livro “Noções
Fundamentais de Direito Civil” — Capítulos de Direito de Família e Sucessões
sob o Código de Seabra, das Lições dos Professores de Coimbra Doutores Pires
de Lima e Antunes Varela, em versão bilingue (português e inglês) com um
prefácio feito para a ocasião do Prof. Dr. Antunes Varela. Este livro foi de
grande proveito para consulta pelos interessados e Advogados de Goa sobre o
Direito que ainda nos rege.
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O Prof. Dr. Marques dos Santos, nessa sua segunda visita à Índia, além
de divulgar o seu saber e dar o seu contributo na missão específica que lhe
fora assinada na Conferência mostrou igualmente mais uma vez a sua genero-
sidade, vindo carregado de livros jurídicos que distribuiu em visitas pessoais
pelos dois Colégios de leis em Panjim e Margão e poucos amigos. A mim
coube-me um saco de livros, incluindo vários volumes da Revista da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa com valiosos estudos em memória dos Pro-
fessores Paulo Cunha, Cavaleiro de Ferreira e João de Castro Mendes (meus
Mestres), em honra do Professor Ferrer Correia e de Direito Comparado, etc., e
três romances escolhidos para a minha mulher, com carinhosos dedicatórios do
casal Mme. Annie e o Professor — “Memorial do Convento”, do então futuro
(e já consagrado) Nobel de Literatura José Saramago, “Varanda de Frangipani”,
de Mia Couto e “Mayombe” de Pepetela (Prémio Camões 1997).

Ao Professor Doutor Marques dos Santos deve o povo de Goa, nomeada-
mente a academia jurídica, um serviço impar que a memória não deixe apagar.
Da minha parte, em especial mais a fineza de fazer pública na Revista da Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa (in Vol. XXXIX, N.º 1 — 1998), com
o valioso patrocínio dos ilustres Conselho Directivo da Faculdade e Comissão de
Redacção, uma comunicação que eu fizera em 16 de Fevereiro desse mesmo ano
de 1997 à primeira “All India Notaries Conference” que se realizou em Panjim,
Goa (de onde se constituiu a “All India Notaries Association”) sob o título “The
Notarial Institution” (estudo da história e de Direito Comparado, relevante para
a conjuntura goesa). Eu dera uma cópia desse despretencioso trabalho ao Pro-
fessor Marques dos Santos em Maio de 1997 e com a recomendação amiga e sua
revisão cuidada tive a honra e o júbilo de vê-lo publicado na Revista da minha
AlmaMater com a amável oferta de 100 exemplares para distribuição em Por-
tugal e Goa.

A ele e ao Dr. Marcial Lopes, Advogado em Lisboa e seu amigo, devemos
também a possibilidade de a minha filha Teresa Maria, formada em Leis em Bom-
baim e pelo Law College de Goa e ora minha colega na Advocacia, ter podido
fazer um estágio em 1998-99 com uma bolsa da Fundação oriente no escritório
desse distinto Colega e homem de bem como o Professor Marques dos Santos,
que nos prometera arranjar patrono e cumpriu mais esta missão de amizade.

Neste mesmo ano de 1997 eu fizera um parecer (n.º 2/1997 de 27-04) para
um cliente (goesa indiana mas governada pelo Código Civil de Seabra como sua
lei pessoal, casada sob a forma canónica na Ireja católica de Nova Delhi em 1983,
sem contrato antenupcial, divorciada de um marido holandês por decisão do
Tribunal de Sintra, confirmada pelo V. Tribunal de Relação de Lisboa e pelo V.
Supremo Tribunal de Justiça), divórcio que foi recíproco, mas havia a questão
da comunhão dos bens a partilhar, com oposição do ex-marido até o Supremo,
daí o meu parecer. A cliente ia a Lisboa, e por minha sugestão, pediu um outro
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parecer ao douto Professor, especialista em D.I.P., sobre o assunto, a título pro-
fissional. Assim o fez e quando mais tarde, abordei o Professor sobre a sua
opinião, esclareceu-me que não cobrara honorários pela consulta, porque o caso
fora referido por mim! Tal o desapego e a bondade desta alma de eleição.

Em Julho de 1999 enviou-me ele uma outra obra da sua lavra — um Rela-
tório que lhe valera a nomeação para a vaga do Professor Associado do Grupo
Ciências Jurídicas, intitulado “Defesa e Ilustração do Direito Internacional Pri-
vado”, trabalho exaustivo de investigação desde os primórdios da introdução da
cadeira de D.I.P. pela Reforma de 1911 como disciplina autónoma na Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra até o presente, com copiosas notas reve-
lando uma paciência beneditina, do ensino nas Faculdades Clássicas de Coim-
bra e Lisboa até às novas Universidades Católica, Lusíada e Universal e ainda
no domínio do Direito Comparado.

Em Setembro-Outubro de 2002 tive ocasião de ir rever a terra onde fiz a
minha formação académica e dos melhores anos da vida de estudante onde
tenho os dois irmãos e duas irmãs e suas famílias. O Professor Doutor Mar-
ques dos Santos foi o meu interlocutor sempre amável numa visita guiada à
Faculdade de Direito ao Campo Grande, já mudada para lá físicamente desde
1958, do Campo dos Mártires da Pátria e o velho Palácio onde estava instalada,
mas sempre a mesma. O Professor mostrou-me o anfiteatro onde dava as aulas
— fôra uns dias antes de começar o ano lectivo. Foi no dia 1 de Outubro,
depois de um agradável almoço e em diálogo ameno e amável companhia no
Restaurante Borges, oferecido por ele e a Mme. Annie, Purista da língua por-
tuguesa e da correcção nas leis (para se evitar tantos litígios às vezes por falta
de rigor na expressão e até certas más traduções jurídicas), ainda me ofereceu
um outro trabalho fruto do seu talento multifacetado e da sua observação sem-
pre atenta a todos os problemas — “Algumas considerações sobre o Direito e
a Língua ou A Ignorância dos Juristas não Aproveita a Ninguém” — Separata
da Scientia Jurídicas, Set.-Dez. 2001, Tomo 4 — N.º 291. É uma monografia
interessantíssima, como tantos trabalhos saídos da pena e inteligência do douto
Professor.

Conservo do Sr. Professor Doutor António Marques dos Santos uma última
e comovedora lembrança com “Saudações muito amigas de Annie e do António
Marques dos Santos”. É um cartão de agradecimento das Boas Festas por mim
enviadas em Dez. de 2002. É datado de 7-1-2003 e recebido em 15-1. Num
P.S. diz-me entre outra informação: “Em Julho vou fazer um curso na Acade-
mia de Direito Internacional de Haia sobre «Le droit international privé des
pays lusophones» — também hei-de falar de Goa.

Até agora só 3 portugueses fizeram cursos na Haia: os Profs. Barbosa de
Magalhães (1928), Taborda Ferreira (1956) e Ferrer Correia (1973). Eu serei
o 4.º, se Deus quiser”.
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Deus ou a Providência não quis, e na sua infinita e inescrutável sabedoria,
assim dispôs.

As Tágides e as Musas do Mondego, e as do Rio Sena, a sua dedicada
Esposa, os seus Colegas de ambas as Faculdades, os discípulos e o povo da
sua terra natal de Coimbra e inúmeros amigos que deixou em várias etapas e luga-
res da sua vida, incluidos os amigos gratos de Goa, como o abaixo assinado, por
longo tempo o chorarão, que não é fácil esquecer a magnífica personalidade e
calor humano deste verdadeiro “Vir Bónus” e do “Chevalier sans peur et sans
reproche” do Direito e da Justiça que foi, que é, o Professor António Marques
dos Santos. Ele continua na obra vasta e útil que deixou a posteridade em curta
vida. E na mão de Deus, qual santo laico, como Antero (que cursara Direito na
sua mesma Faculdade, cerca de um século antes), descanse em paz, e viva na sau-
dade dos que o conheceram. Paz à sua bela Alma!

Vai este tributo retardado, quaão sentido. Que a demora me seja relevada.
Recordar é viver!

Panjim, Goa, 5 de Abril de 2007.
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I — ACTIVIDADES NA FACULDADE OU COM ELA RELACIO-
NADAS

A) Cursos

1. Regências e coordenações no curso de licenciatura

1. Nos anos lectivos de 2002-2003 e 2005-2006, regeu Ciência Política e
Direito Constitucional — I do 1.º ano.

2. Nos anos lectivos de 2003-2004, 2004-2005 e 2006-2007 regeu Direito
Constitucional — II e Direito Internacional Público do 2.º ano.

3. Nos anos lectivos de 2002-2003 e 2003-2004 regeu Direito Constitu-
cional — III, do 4.º ano, da menção de Ciências Jurídico-Políticas, tendo nela
versado as matérias de Direito da Educação, de Direito Eleitoral e de Direito Par-
lamentar.

4. No 1.º semestre do ano lectivo de 2007-2008 regeu Direito Constitucio-
nal — I, do 1.º ano, e Direito Internacional Público, do 2.º ano.

5. Foi coordenador de todas essas disciplinas.

2. Regências nos cursos de mestrado e de doutoramento

1. Em todos os anos lectivos do quinquénio, regeu Direito Constitucional
no curso de mestrado, versando os seguintes temas:

— em 2002-2003, garantia da constitucionalidade de actos políticos;
— em 2003-2004, princípios constitucionais;
— em 2004-2005, princípios constitucionais da democracia;
— em 2005-2006, os titulares dos cargos políticos e o seu estatuto;
— em 2006-2007, interpretação constitucional;
— em 2007-2008, teoria jurídica da democracia representativa.

2. Nos anos lectivos de 2004-2005 e 2005-2006, regeu Ciência Política, ver-
sando:

— em 2004-2005, partidos políticos e movimentos de cidadãos;
— em 2005-2006, referendo.

3. Nos anos lectivos de 2005-2006 e 2006-2007, regeu Teoria Política,
versando teoria da democracia e teoria da representação política, respectiva-
mente.

4. Nos anos lectivos de 2005-2006 e 2006-2007, regeu ainda Introdução
ao Direito Público Português, disciplina obrigatória para todos os alunos não
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portugueses dos mestrados de Ciências Jurídico-Políticas, Ciências Jurídico-
-Internacionais e Ciências Jurídico-Comunitárias.

5. Nos cursos de doutoramento regeu Direito Constitucional, versando os
seguintes temas:

— Em 2003-2004, interpretação constitucional;
— Em 2007-2008, estrutura e aplicação das normas constitucionais.

6. Nos cursos de doutoramento regeu também Direitos Fundamentais, ver-
sando os seguintes temas:

— Em 2004-2005, relações entre a protecção interna e a protecção inter-
nacional dos direitos fundamentais;

— Em 2005-2006, regime dos direitos sociais.

3. Regências e coordenações nos cursos de pós-graduação e nos cursos
de Verão

1. No curso de pós-graduação de Ciências Políticas e Internacionais, regeu
Contencioso Constitucional e Eleições e Referendos, no ano lectivo de 2002-2003;
e Estruturas Territoriais de Poder, no ano lectivo de 2003-2004.

2. Foi coordenador dos seguintes cursos de pós-graduação:

— no ano lectivo de 2003-2004, de Legística e Ciência da Legislação;
— nos anos lectivos de 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, de Direito das
Autarquias Locais, com a colaboração do Prof. David Duarte;

— no ano lectivo de 2004-2005, de Direito da Comunicação Social;
— nos anos lectivos de 2005-2006 e de 2006-2007, de Direito da Energia,
com a colaboração da Prof.ª Carla Gomes.

3. Organizou o I Curso de Verão de Direito Processual Constitucional
em Julho de 2003.

4. Em todos os anos do quinquénio deu lições aos cursos organizados
pelo Instituto Europeu, pelo Instituto de Direito do Trabalho e pelo Instituto de
Direito do Consumo.

4. Regências em cursos de outras Faculdades ou Universidades

1. No curso de licenciatura em Estudos Europeus da Faculdade de Letras
regeu, ao abrigo do protocolo estabelecido com esta Faculdade, a disciplina de
Direito das Relações Internacionais nos anos lectivos de 2003-2004 e 2004-2005.
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2. Nos cursos de mestrado, organizados ao abrigo do protocolo com a
Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, de Luanda, regeu Direito
Constitucional nos anos lectivos de 2004-2005 e 2005-2006.

3. Nos cursos de mestrado, organizados ao abrigo do protocolo com a
Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, de Maputo, regeu
Direito Constitucional nos anos lectivos de 2006-2007 e 2007-2008.

4. Na Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá, do Rio de
Janeiro, regeu módulos de mestrado:

— de 16 a 20 de Outubro de 2006, sobre teoria da Constituição;
— de 20 a 23 de Outubro de 2007, sobre teoria dos direitos fundamentais.
B) Orientação de dissertações
1. Foi orientador das dissertações de mestrado dos licenciados:
— Adriana Ramos Costa (sobre intervenção humanitária e soberania);
— Sebastião Ribeiro Matos (sobre o município como ente federativo autó-
nomo e a relevância da municipalização dos serviços básicos de saúde
e educação no Brasil);

— Wanderson Bezerra de Azevedo (sobre o direito de livre acesso às víti-
mas localizadas em áreas beligerantes);

— Leonardo José Pretto Richter (sobre a recepção dos tratados internacio-
nais de direitos humanos no Brasil e em Portugal);

— Altamiro Garcia Filho (sobre a liberdade pública de expressão);
— Ana Cristina Galhego Rosa (sobre as telecomunicações em Direito Inter-
nacional Público);

— Francisco Luís Freire Ribeiro Alves (sobre direitos fundamentais elei-
torais);

— Robert C. Gerrick (sobre o princípio da igualdade em Direito Internacional
Público);

— Carmelita Maria Barbosa Rodrigues Pires (sobre os direitos fundamen-
tais na Guiné-Bissau);

— Gabriela Carvalho Gaspar de Barros Bello (sobre caso julgado incons-
titucional);

— Luís Paulo Torres Aguilar Cortez (sobre o processo de reforma das
Constituições brasileiras);

— Valdirene da Silva Assis (sobre direito de igualdade e princípio de nor-
matividade);

— Alejandro Árias Zarzuela (sobre o Estado de partidos no sistema presi-
dencialista da América Latina);

— Emerson Garcia (sobre conflitos de normas constitucionais);
— Fabrízio Tancredo (sobre pessoa jurídica e direitos fundamentais.

VIDA UNIVERSITÁRIA



668

2. Foi orientador das dissertações de doutoramento dos mestres:
— Eduardo Correia Baptista (“O poder público bélico em Direito interna-
cional: o uso da força pelas Nações Unidas em especial”);

— António Jorge Reis Novais (“As restrições a direitos fundamentais não
expressamente auorizadas pela Constituição”);

— Maria Luísa da Silva Neto (“O direito fundamental à disposição sobre o
próprio corpo”), em co-orientação;

— Ricardo Hermany (“Direito social e poder local: possibilidades e pers-
pectivas para a construção de um novo paradigma de integração entre
sociedade e espaço público estatal”), em co-orientação;

— Fernando Loureiro Bastos (“A internacionalização dos recursos naturais
marítimos”);

— Miguel Nogueira de Brito (“A justificação da propriedade como pro-
blema constitucional”);

— Dayse de Vasconcelos Mayer (“O mito da transparência democrática do
poder político”).

3. Foi orientador dos estágios de pós-doutoramento dos doutores:
— Lénio Luiz Strecht, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos;
— Alexandre Coutinho Pagliarini, das Faculdades Integradas do Brasil
(UNIBRASIL), de Curitiba;

— Lilian Emerique, da Universidade de Campos (no Estado do Rio de
Janeiro).

4. É orientador da dissertação de doutoramento do Mestre António de
Araújo.

C) Concursos e provas académicas
1. Concursos para assistentes estagiários e para assistentes
1. Presidiu a todos os júris de concursos para assistentes estagiários do

Grupo de Ciências Jurídico-Políticas realizados durante o quinquénio.
2. Presidiu a todos os júris de concursos para assistentes do Grupo de

Ciências Jurídico-Políticas realizados durante o quinquénio.

2. Exames de mestrado
1. Presidiu aos júris das provas de mestrado:
— Em 16 de Maio de 2003, das Licenciadas Isabelle Dias Carneiro Santos
(com dissertação em Ciências Jurídico-Internacionais intitulada “A par-
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ticipação do Brasil nos programas de paz da ONU”) e Adriana Ramos
Costa (com dissertação em Ciências Jurídico-Internacionais intitulada
“Intervenção humanitária e soberania”);

— Em 17 de Junho de 2003, do Licenciado João Fevereiro da Costa (com
dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “Responsabilidade
civil do Estado-juiz por danos resultantes da lesão do direito à tutela
judicial efectiva”);

— Em 26 de Junho de 2003, do Licenciado Francisco Aguilar (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Criminais intitulada “Amnistia e Cons-
tituição — Contributo para uma teoria geral da clemência criminal”).
Foi um dos arguentes;

— Em 10 de Novembro de 2003, dos Licenciados Cláudia Isabel David
Trindade (com dissertação em Ciências Jurídico-Criminais intitulada
“Experimentação humana. Determinação dos direitos fundamentais tute-
lados e do regime jurídico-penal aplicável”) e Francisco Wildo Lacerda
Dantas (com dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “Con-
tributo ao estudo da evolução da tutela judicial no Brasil — Do poder
moderador ao poder reformador”);

— Em 18 de Dezembro de 2003, da Licenciada Carla Sofia Xavier Coelho
(com dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “Contributo
para o estudo da tutela jurisdicional da liberdade pessoal contra agressões
ilegais. O «habeas corpus» no Direito positivo”);

— Em 11 de Maio de 2004, do Licenciado Leonardo José Pretto Richter
(com dissertação em Ciências Jurídico-Internacionais intitulada “A recep-
ção dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil e em Por-
tugal”);

— Em 12 de Maio de 2004, do Licenciado Francisco Pestana de Vascon-
celos (com dissertação em Ciências Jurídico-Internacionais intitulada
“As operações de paz, em especial a responsabilidade pelos danos cau-
sados no decurso das mesmas”);

— Em 13 de Maio de 2004, do Licenciado Wanderson Bezerra de Azevedo
(com dissertação em Ciências Jurídico-Internacionais intitulada “O direito
de livre acesso às vítimas localizadas em áreas beligerantes”);

— Em 14 de Maio de 2004, do Licenciado Sebastião Martins (com disser-
tação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “O município como ente
federativo autónomo e a relevância da municipalização dos serviços
básicos de saúde e educação no Brasil”);

— Em 28 de Junho de 2004, da Licenciada Sara Abrantes Guerreiro (com
dissertação em Ciências Jurídico-Internacionais intitulada “Liberdade
religiosa e proseletismo na Convenção Europeia dos Direitos do Homem
— As fronteiras da tolerância”);
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— Em 1 de Outubro de 2004, da Licenciada Sandra Cristina da Silva
Moreira e Ferreira (com dissertação em Ciências Jurídico-Políticas inti-
tulada “Operação de paz e administração transitória de territórios pelas
Nações Unidas”);

— Em 16 de Junho de 2005, do Licenciado Júlio César Luciano (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “O problema dos limi-
tes ao poder constituinte originário”);

— Em 18 de Julho de 2005, da Licenciada Cyntia Teixeira Pereira Guer-
reiro (com dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “O poder
sancionatório nos partidos políticos. Aspectos sobre a infidelidade par-
tidária”);

— Em 7 de Novembro de 2005, da Licenciada Ana Cristina Galhego Rosa
(com dissertação em Ciências Jurídico-Internacionais intitulada “As tele-
comunicações em Direito internacional público”);

— Do Licenciado Francisco Ribeiro Alves (com dissertação em Ciências Jurí-
dico-Políticas intitulada “Direitos fundamentais eleitorais”);

— Em 24 de Abril de 2006, do Licenciado Mateus Kawalski (com disser-
tação em Ciências Jurídico-Internacionais intitulada “As Nações Unidas
como centro da governação global”);

— Em 22 de Maio de 2006, do Licenciado Carlos Neves Filho (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “O político e o partido:
em defesa de uma representação político-partidária brasileira”);

— Em 19 de Junho de 2006, do Licenciado Robert C. Gericke (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Internacionais intitulada “Contributo para
o estudo do princípio da igualdade no Direito Internacional Público”);

— Em 16 de Abril de 2007, da Licenciada Carmelita Maria Barbosa
Rodrigues Pires (com dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitu-
lada “Os direitos fundamentais na Guiné-Bissau: as normas e a reali-
dade”);

— Em 27 de Abril de 2007, do Licenciado Carlos Rátis Martins (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “A protecção consti-
tucional do direito de acesso ao ensino fundamental de qualidade”);

— Em 9 de Maio de 2007, da Licenciada Gabriela Carvalho Gaspar de
Barros Bello (com dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada
“Caso julgado inconstitucional”);

— Em 15 de Maio de 2007, do Licenciado Luís Paulo Torres Aguilar Cor-
tez (com dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “O processo
de reforma das Constituições brasileiras”);

— Em 18 de Maio de 2007, da Licenciada Valdirene da Silva Assis (com
dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “Direito de igualdade
e princípio da normatividade”);
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— Em 22 de Maio de 2007, do Licenciado Alejandro Arias Zarzuela (com
dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “O Estado de par-
tidos no sistema presidencialista da América Latina”);

— Em 28 de Maio de 2007, do Licenciado Emerson Garcia (com disserta-
ção em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “Conflitos de normas cons-
titucionais”);

— Em 28 de Junho de 2007, do Licenciado Fabrízio Tancredo (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “Pessoa Jurídica e
Direitos Fundamentais”).

3. Provas de doutorado
Em 3 de Julho de 2003, presidiu ao júri das provas de doutorado em Ciên-

cias Jurídico-Políticas da Mestre Mónica Sifuentes de Medeiros (com disserta-
ção intitulada “A unificação jurisprudencial em Portugal e no Brasil”).

4. Provas de doutoramento
1. Fez parte dos júris das provas de doutoramento:
— Em 7 de Março de 2003, do Mestre Eduardo Correia Baptista (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “O poder público bélico:
o uso da força pelas Nações Unidas em especial”);

— Em 10 de Março de 2003, do Mestre António Jorge Reis Novais (com
dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “As restrições a
direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição”);

— Em 6 de Janeiro de 2004, do Mestre José Alberto Coelho Vieira (com
dissertação em Ciências Jurídicas intitulada “A protecção dos progra-
mas de computador pelo Direito de Autor”);

— Em 26 de Abril de 2004, do Mestre Augusto Silva Dias (com disserta-
ção em Ciências Jurídicas intitulada “Delicta in se e delicta mera pro-
hibita: uma análise das descontinuidades de ilícito penal moderno à luz
da reconstrução de uma distinção clássica”);

— Em 29 de Outubro de 2004, do Mestre Luís Barbosa Rodrigues (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “Ensaio sobre o sistema
de governo primo-ministerial”);

— Em 8 de Abril de 2005, do Mestre Fernando Loureiro Bastos (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “A internacionaliza-
ção dos recursos naturais marítimos”);

— Em 17 de Outubro de 2005, do Mestre David Duarte (com dissertação
em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “A norma de legalidade pro-
cedimental administrativa”);
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— Em 22 de Junho de 2006, da Mestra Isabel Maria Banond de Almeida
(com dissertação em CiênciasHistórico-Jurídicas intitulada “A ideia de
liberdade em Portugal e a sua relação com os contributos de prove-
niência externa — Do contratualismo absolutista às sequelas do triénio
vintista (1820-1823) — Estudo do pensamento e da história das ideias
políticas portuguesas, mediante o substrato do Direito público «Atlântico»,
fundamento das suas opções”);

— Em 29 de Junho de 2006, do Mestre José de Melo Alexandrino (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “A estrutura do sis-
tema de direitos, liberdades e garantias na Constituição portuguesa”),
tendo sido um dos arguentes;

— Em 27 de Novembro de 2006, do Mestre Emílio Kaft Kosta (com
dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “Estado de Direito
— Paradigma Zero”);

— Em 13 de Março de 2007, do Mestre Miguel Nogueira de Brito (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “A justificação da pro-
priedade como problema constitucional”);

— Em 3 de Julho de 2007, da Mestra Margarida da Silva Pereira (com
dissertação em Ciências Jurídicas intitulada “Crimes políticos de expres-
são e ordem constitucional democrática”);

— Em 16 de Julho de 2007, da Mestra Dayse de Vasconcelos Mayer (com
dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “O mito da trans-
parência democrática”), tendo sido um dos arguentes.

2. Na Universidade de Coimbra, fez parte dos júris das provas de douto-
ramento:

— Do Mestre João Loureiro (com dissertação em Ciências Jurídico-Políti-
cas intitulada “Constituição e medicina. Contributo para uma teoria dos
deveres bioconstitucionais na esfera da genética humana”);

— Em 30 de Novembro de 2005, da Mestra Maria Benedita Malaquias
Pires Urbano (com dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada
“Representação política e Parlamento. Contributo para uma teoria polí-
tico-constitucional dos principais mecanismos de protecção do mandato
parlamentar”), tendo sido um dos arguentes;

— Em 23 de Fevereiro de 2006, da Mestra Alessandra Aparecida Souza de
Silveira (com dissertação em Ciências Jurídico-Políticas).

3. Na Universidade do Porto, fez parte dos júris das provas de doutoramento:
— Em 22 de Janeiro de 2003, do Mestre António Francisco de Sousa (com
dissertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “A polícia em Estado
de Direito”);
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— Em 8 de Maio de 2003, da Mestra Maria Luísa da Silva Neto (com dis-
sertação em Ciências Jurídico-Políticas intitulada “O direito fundamen-
tal à disposição sobre o próprio corpo”).

4. Na Universidade Nova de Lisboa, fez parte do júri das provas de
doutoramento do Mestre Nuno Piçarra (com dissertação em Ciências Jurídico-
-Políticas intitulada “O inquérito parlamentar e os seus modelos constitucionais
— O caso português”), tendo sido um dos arguentes.

5. Na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 2 de Junho de 2003, fez
parte do júri das provas de doutoramento do Mestre Ricardo Hermany (com
dissertação intitulada “Direito social e poder local: possibilidades e perspectivas
para a construção de um novo paradigma de integração entre sociedade e espaço
público estatal”), tendo sido um dos arguentes.

6. Na Universidade de Navarra, em Pamplona, em 15 de Novembro
de 2006, fez parte do júri das provas de doutoramento do General António
Ramalho Eanes (com dissertação em Filosofia intitulada “Sociedade civil e poder
político em Portugal”), tendo sido um dos arguentes.

5. Concursos para professores associados

1. Fez parte dos júris dos concursos para professor associado:

— Em Ciências Jurídicas, dos Doutores Januário da Costa Gomes, Dário
Moura Vicente, Maria do Rosário Palma Ramalho, Manuel Carneiro da
Frada e Ana Paula Costa e Silva (2003);

— Em Ciências Jurídico-Políticas, da Doutora Ana Maria Guerra Martins
(2006).

2. Na Universidade de Coimbra, fez parte do júri do concurso para professor
associado do Doutor Jónatas Machado (2006), tendo sido o relator do parecer
sobre o programa, os conteúdos e os métodos de ensino de uma disciplina de
Direito Internacional Público.

3. No Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica
de Lisboa, fez parte do júri do concurso para professor associado do Dou-
tor António Goucha Soares (2003).

4. Na Universidade do Minho, fez parte do concurso para professor asso-
ciado em Ciências Jurídico-Políticas dos Doutores Wladimir Brito e Pedro Bace-
lar de Vasconcelos (2004).

5. Na Universidade do Porto, fez parte do júri do concurs para professor
associado em Ciências Jurídico-Económicas da Doutora Glória Maria Alves Tei-
xeira (2006).
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6. Provas de agregação

1. Fez parte dos júris das provas de agregação:

— Do Doutor Miguel Teixeira de Sousa, realizadas em 5 e 6 de Maio
de 2004;

— Do Doutor Paulo Otero, realizadas em 15 e 16 de Junho de 2004, tendo
sido arguente da lição de síntese intitulada “A renúncia do Presidente da
República”;

— Do Doutor Eduardo Paz Ferreira, realizadas em 4 e 5 de Novembro
de 2004;

— Da Doutora Maria Fernanda Palma, realizadas em 12 e 13 de Dezembro
de 2005, tendo sido arguente do relatório sobre Direito Constitucional
Penal;

— Do Doutor Pedro Romano Martinez, realizadas em 14 e 15 de Dezem-
bro de 2005;

— Do Doutor Luís Menezes Leitão, realizadas em 19 e 20 de Dezembro
de 2005;

— Do Doutor Luís de Lima Pinheiro, realizadas em 21 e 22 de Dezembro
de 2005;

— Do Doutor José Manuel Sérvulo Correia, realizadas em 3 e 4 de Abril
de 2006, tendo sido arguente do relatório sobre o programa, os conteú-
dos e os métodos de uma disciplina de Direito Internacional Público
(Processo no Tribunal Internacional de Justiça);

— Do Doutor José Artur Anes Duarte Nogueira, realizadas em 18 e 19
de Maio de 2006;

— Do Doutor Vasco Pereira da Silva, realizadas em 31 de Maio e 1 de Junho
de 2006, tendo sido arguente da lição intitulada “O direito à cultura”;

— Do Doutor Carlos Blanco de Morais, realizadas em 28 e 29 de Setem-
bro de 2006, tendo sido arguente do curriculum vitae;

— Da Doutora Maria Luísa da Conceição Duarte, realizadas em 1 e 2
de Outubro de 2007, tendo sido arguente da lição de síntese intitulada
“O direito de petição”;

— Da Doutora Maria João Estorninho, realizadas em 3 e 4 de Outubro
de 2007, tendo sido arguente do relatório sobre o programa, os conteú-
dos e os métodos de uma disciplina de Organização Administrativa da
Saúde;

— Do Doutor Fernando Araújo, realizadas em 30 e 31 de Outubro de 2007.

2. Na Universidade de Coimbra, fez parte do júri das provas de agregação
do Doutor José Carlos Vieira de Andrade, realizadas em 26 e 27 de Fevereiro
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de 2003, tendo sido arguente da lição de síntese intitulada “Haverá um direito
social fundamental ao «minímo de existência condigna»”.

3. Na Universidade Nova de Lisboa, fez parte do júri das provas de agre-
gação:

— Do Doutor João Pedro Barroso Caupers (2003);
— Do Doutor Jorge Bacelar Gouveia (2006), tendo sido arguente da lição
de síntese intitulada “A dissolução da Assembleia da República”;

— Do Doutor Luís Salgado de Matos (2007), realizadas na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas.

4. No Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa, fez parte do júri do concurso para professor catedrático da
Doutor Manuel Almeida Ribeiro, realizado em 9 de Fevereiro, 15 de Abril e 6
de Maio de 2005, tendo sido relator de um dos pareceres.

5. Na Universidade do Minho, fez parte do júri do concurso do Doutor
António Cândido de Oliveira, realizadas em 23 de Junho de 2005.

7. Concursos para professor catedrático

Fez parte dos júris de concursos para professor catedrático:

— Do Doutor Miguel Teixeira de Sousa, realizado em 15 de Fevereiro
de 2005;

— Do Doutor Paulo Otero, realizado em 15 de Fevereiro de 2005, tendo sido
relator de um dos pareceres;

— Do Doutor Eduardo Paz Ferreira, realizado em 10 de Maio de 2005;
— Dos Doutores Maria Fernanda Palma, Pedro Romano Martinez, Pedro Pais
de Vasconcelos, Luís de Lima Pinheiro e Luís Menezes Leitão, realizado
em 30 de Novembro de 2006.

D) Funções institucionais

1. Funções na Faculdade

1. Foi membro da Assembleia de Representantes em todos os anos do
quinquénio e seu presidente de 2003 a 2004 e a partir de 2007.

2. Foi presidente do Conselho Científico entre Junho de 2004 e Maio
de 2007.

3. Membro da comissão da Revista da Faculdade, em 2005 assumiu a sua
presidência.
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4. Foi presidente do Instituto de Cooperação Jurídica de 2003 a 2004.
5. Foi o primeiro presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas,

em 2003 e 2004.

2. Funções na Universidade

1. Foi, ao longo do quinquénio, membro da Assembleia da Universidade.
2. Enquanto presidente do Conselho Científico, foi membro por inerência

do Senado e da sua Comissão Científica e foi eleito membro desta Comissão
quando terminou as funções de presidente do Conselho Científico.

3. Em Outubro de 2007 foi eleito membro da Assembleia Estatutária da
Universidade de Lisboa, à qual submeteu um anteprojecto de estatutos.

3. Outras funções

Fez parte em 2004 do Conselho Superior do Instituto Universitário Euro-
peu, como representante do Ministro da Ciência, da Inovação e do Ensino
Superior.

II — ACTIVIDADES NOUTRAS ESCOLAS

A) Actividades na Universidade Católica Portuguesa

1. Actividade docente

Na base do protocolo de cooperação entre a Universidade de Lisboa e a Uni-
versidade Católica Portuguesa, tem na Faculdade de Direito desta Universidade
exercido funções como professor catedrático.

2. Regências em cursos de licenciatura

1. Em todos os anos lectivos do quinquénio, regeu Direito Constitucional
e Direito Internacional no 1.º e no 2.º anos, respectivamente, da licenciatura em
Direito.

2. Nos anos lectivos de 2006-2007 e 2007-2008 regeu Direitos Funda-
mentais no 3.º ano.

3. No ano lectivo de 2006-2007 regeu Direito Internacional no 3.º ano
dos cursos de Ciência Política e de Relações Internacionais da Faculdade de
Ciências Humanas.
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3. Regências em cursos de mestrado
1. Regeu Direito Constitucional no curso de mestrado de Direito Público:
— no ano lectivo de 2004-2005, sendo temas do seminário Constituição e
regulação e princípio de igualdade;

— no ano lectivo de 2005-2006, o sistema de direitos fundamentais na
Constituição portuguesa e nos grandes textos europeus.

2. No Mestrado Forense (segundo o Processo de Bolonha) regeu, no ano
lectivo de 2007-2008, Justiça Constitucional.

3. Nos anos lectivos de 2002-2003 a 2005-2006 regeu Teoria da Consti-
tuição no Instituto de Estudos Políticos.

4. Provas de mestrado
Presidiu às provas de mestrado de:
— Licenciado Bruno António Moreno Pina, realizadas em 10 de Fevereiro
de 2004 [com dissertação em Direito Público intitulada “A cláusula
aberta de direitos fundamentais na Constituição portuguesa — uma cláu-
sula (artigo 16.º, n.º 1, da Constituição) esquecida?”];

— Licenciada Maria d’Oliveira Martins, realizadas em 24 de Janeiro de 2005
(com dissertação em Direito Público intitulada “Contributo para a com-
preensão da figura das garantias institucionais”).

5. Provas de doutoramento
Fez parte dos júris das provas de doutoramento:
— do Mestre Luís Sousa da Fábrica (com dissertação em Ciências Jurí-
dico-Políticas intitulada “Reconhecimento dos direitos e reintegração da
esfera jurídica”;

— da Mestra Stella Marcos de Almeida Neves Barbas, realizadas em 25
de Outubro de 2006 (com dissertação intitulada “O Direito do genoma
humano”);

— do Mestre Pedro Machete, realizadas em 27 de Fevereiro de 2007 (com
dissertação intitulada “Estado de Direito democrático e Administração pari-
tária”).

B) Actividades na Universidade do Minho
1. Foi membro do Conselho Científico da Escola de Direito da Universi-

dade do Minho até Outubro de 2005.
2. Desde 2006 é membro do Conselho Consultivo da mesma Escola.
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C) Actividades na Universidade do Porto
É membro do Conselho Científico da Faculdade de Direito.

D) Actividades no Instituto de Altos Estudos Militares e no Instituto de
Estudos Superiores Militares

Na base do protocolo de cooperação entre a Faculdade e o Instituto de
Altos Estudos Militares coube-lhe proferir as lições de Direito Internacional
Público ao Curso Superior de Comando e Direcção.

A partir de 2006, com a fusão dos três institutos superiores militares, essa
actividade passou a ser exercida no Instituto de Estudos Superiores Militares.

E) Actividades no Instituto Nacional de Administração
Regeu nos Cursos de Alta Administração um módulo sobre sistemas polí-

ticos em 2003 e em 2005.

III — REUNIÕES CIENTÍFICAS, CONFERÊNCIAS, LIÇÕES
1. Reuniões científicas na Faculdade
1. Proferiu, em 11 de Janeiro de 2003, a lição inaugural do curso de pós-

graduação de Direito das Autarquias Locais, versando o enquadramento consti-
tucional das autarquias locais.

2. Promoveu, em 31 de Março de 2003, uma sessão de estudo sobre a
Constituição de 1933, tendo apresentado uma comunicação.

3. Participou no colóquio internacional dedicado a Uma Constituição para
a Europa, realizado em 15 de Maio de 2003, fazendo uma intervenção sobre as
relações entre a “Constituição europeia” e as Constituições nacionais.

4. Organizou o I Curso de Verão de Direito Processual Constitucional,
proferindo, em 11 de Julho de 2003, uma conferência sobre contencioso eleito-
ral, referendário e partidário.

5. No Curso de Verão de Contencioso Administrativo proferiu, em 16
de Julho de 2003, uma conferência sobre a perspectiva constitucional de reforma
do contencioso administrativo.

6. No colóquio sobre o futuro da pena de prisão, realizado em 13 de Outu-
bro de 2003, presidiu à sessão dedicada à prisão preventiva e aos direitos fun-
damentais do arguido.

7. Participou no colóquio intitulado Projecto de Constituição Europeia
— Tratado ou Constituição?, realizado em 27 de Outubro de 2003, fazendo
uma intervenção.
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8. Participou nas Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Funda-
mentais, fazendo uma breve intervenção inicial em 3 de Novembro de 2003.

9. Participou no curso de Verão de Reforma da Administração Pública, pro-
ferindo, em 13 de Julho de 2004, uma lição sobre o enquadramento constitucional
da reforma da Administração Pública.

10. Deu, em 5 de Novembro de 2004, a aula inaugural do curso de pós-
-graduação de Comunicação Social, falando acerca dos princípios constitucionais
da comunicação social.

11. Serviu de moderador, em 2 de Dezembro de 2004, de uma das sessões
do colóquio internacional organizado pelo Instituto Europeu sobre o estado
actual dos processos de integração e os modelos da União Europeia, da Mercosul
e de outras experiências.

12. Organizou, de 24 a 26 de Janeiro de 2005, um curso de actualização
de Direito Processual Constitucional, tendo proferido uma palestra sobre inova-
ção e continuidade no Direito processual constitucional português.

13. Participou no colóquio promovido pelo Instituto de História do Direito
e do Pensamento Político intitulado “A lei: do jurídico ao social”, fazendo uma
intervenção, em 19 de Março de 2005, sobre a Constituição de 1976.

14. No curso de Verão de Direito da Segurança Social proferiu, em 11
de Julho de 2005, uma lição intitulada “A segurança social na Constituição da
República. O direito fundamental à segurança social”.

15. Proferiu, em 18 de Julho de 2005, no curso de Verão sobre a “Cons-
tituição europeia”, promovido pelo Instituto Europeu, uma conferência sobre a
Constituição portuguesa e a integração europeia.

16. No I Curso Jurídico de Regulação da Economia, proferiu, em 15
de Outubro de 2005, uma conferência sobre a Constituição e as autoridades
administrativas independentes.

17. No seminário de Direito Processual Constitucional, realizado em 24, 25
e 26 de Janeiro de 2006, proferiu uma lição sobre as tendências do Direito pro-
cessual constitucional.

18. No curso de pós-graduação de Direito das Autarquias Locais, proferiu,
em 3 de Fevereiro de 2006, a lição inaugural sobre o enquadramento constitu-
cional do poder local.

19. No seminário de Direito da Nacionalidade e da Cidadania, realizado
em 16 e 17 de Fevereiro de 2006, proferiu uma lição sobre a nacionalidade nas
Constituições portuguesas.

20. No II Curso Jurídico de Regulação Económica, proferiu, em 15 de
Dezembro de 2006, uma intervenção sobre Constituição e regulação económica.

21. No seminário internacional “O juiz na tradição ocidental”, realizado
em 23 e 24 de Novembro de 2007, proferiu uma intervenção sobre as Consti-
tuições democráticas e o papel dos juízes.
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2. Reuniões científicas na Universidade Católica Portuguesa

1. Proferiu, em 13 de Janeiro de 2003, no curso de Direito do Porto, a lição
inaugural do curso de pós-graduação de Direito do Ambiente.

2. Proferiu, em 4 de Julho de 2003, no curso de Direito e Imigração, uma
lição sobre o princípio da equiparação entre portugueses e não portugueses.

3. Participou, em 10 de Julho de 2003, no III Encontro Luso-Brasileiro de
Direito Constitucional, organizado pela Associação Portuguesa de Direito Cons-
titucional, e dedicado a imunidades parlamentares, fazendo uma intervenção.

4. No curso de Direito e Imigração, proferiu, em 30 de Abril de 2004, uma
lição intitulada “O princípio constitucional da equiparação de direitos e a cons-
trução de uma comunidade constitucional inclusiva. O princípio da equiparação
também se aplica aos imigrantes ilegais? Reciprocidade ou retaliação?”.

5. No colóquio sobre a nova Concordata, realizado em 24 de Maio de 2004,
proferiu uma intervenção sobre a Concordata e o sistema constitucional por-
tuguês.

6. No curso de pós-graduação de Direito da Saúde, proferiu, em 19
de Junho de 2004, uma lição sobre objecção de consciência.

7. Participou no 6.º colóquio luso-espanhol de Direito Administrativo, rea-
lizado em 3 de Dezembro de 2004, como moderador da mesa-redonda sobre
concessões de obras públicas e empreitadas.

8. Participou, como moderador de uma das sessões, na conferência inter-
nacional sobre o Tribunal Penal Internacional e as transformações de Direito
Internacional, realizada em 24 e 25 de Março de 2006.

3. Reuniões científicas noutras sedes

1. Proferiu, em 10 de Abril de 2003, na Faculdade de Direito da Univer-
sidade Católica de Lovaina (Louvain-la-neuve), uma conferência sobre estatuto
dos partidos políticos.

2. Proferiu, em 30 de Maio de 2003, na Escola Superior de Magistratura
do Estado do Ceará, uma palestra sobre a dimensão objectiva dos direitos fun-
damentais.

3. No IV Forum Brasil de Direito, realizado em Salvador, por iniciativa de
PODIUM e das Faculdades Jorge Amado, proferiu, em 31 de Maio de 2003, uma
conferência sobre inconstitucionalidade e responsabilidade por actos legislativos.

4. Proferiu, em 3 de Junho de 2003, na Universidade do Vale do Rio dos
Sinos, em São Leopoldo, uma conferência sobre Constituição e Direito interna-
cional.

5. Participou no Simpósio Europeu “Universidade e Igreja na Europa”,
por ocasião do VII Centenário da Universidade de Roma La Sapienza, fazendo,
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em 18 de Julho de 2003, uma comunicação sobre democracia e participação
política.

6. Participou na mesa-redonda internacional sobre Constituição e eleições,
promovida pela Grupo de Estudos e de Pesquisas sobre Justiça Constitucional da
Universidade de Aix-en-Provence — Marselha e realizada em 12 e 13 de Setem-
bro de 2003, apresentando uma comunicação sobre o Direito eleitoral português.

7. Proferiu, em 17 de Outubro de 2003, na Universidade da Madeira, uma
conferência sobre o projecto de “Constituição europeia”.

8. Proferiu, em 6 de Novembro de 2003, na delegação do Porto do Insti-
tuto de Defesa Nacional, uma conferência sobre Estado e democracia.

9. Participou no VIII Congresso Ibero-Americano de Direito Constitucio-
nal, realizado de 3 a 5 de Dezembro de 2003, em Sevilha, proferindo uma
comunicação sobre mutações constitucionais e transformações políticas.

10. Participou no 6.º Congresso Mundial da Associação Internacional de
Direito Constitucional, realizado de 12 a 16 de Janeiro de 2004 em Santiago do
Chile, tendo sido um dos presidentes da sessão sobre “constrangimentos inter-
nacionais das Constituições” e proferido, na altura, uma intervenção.

11. Participou no seminário “Democracia e sociedade civil na Europa”
organizado pelo Instituto Vittorio Bachelet em Roma, em 13 de Fevereiro de 2004,
tendo proferido uma conferência sobre Estado social e direitos fundamentais.

12. Proferiu, em 16 de Abril de 2004, a lição inaugural do curso de pós-
-graduação de Direito Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade do Porto,
dando uma aula sobre a Constituição fiscal portuguesa.

14. Participou no seminário “A constituição europeia: mito e realidade”,
organizado pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, em 22 e 23 de Abril
de 2004, tendo proferido uma intervenção sobre o desenvolvimento das instituições
e as relações de poder.

14. Participou, em 14 de Maio de 2004, no colóquio “A Constituição euro-
peia — questões jurídicas fundamentais”, realizada na Faculdade de Direito da
Universidade do Porto, proferindo uma intervenção sobre o novo tratado euro-
peu e a revisão constitucional de 2004.

15. Participou no seminário “Família e educação: que relação para o futuro”,
promovido, em 27 de Maio de 2004, pelo Conselho Nacional de Educação, pro-
ferindo uma conferência sobre a família e a educação na Constituição.

16. Proferiu, em 21 de Junho de 2004, na Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos (Estado de São Paulo),
uma conferência sobre o paralelismo da evolução político-constitucional no Bra-
sil e em Portugal.

17. Proferiu, em 22 de Junho de 2004, na Faculdade de Direito da Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo, uma conferência sobre Constituição e
integração.
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18. E proferiu, nesse mesmo dia, uma conferência sobre esse mesmo tema
no Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, em São Paulo.

19. Proferiu, em 23 de Junho de 2004, no Conselho de Justiça Federal, em
Brasília, no Seminário sobre Direito da Educação, uma conferência sobre a
Constituição e o direito à educação.

20. Proferiu, em 24 de Junho de 2004, em Brasília, na Faculdade de Direito
do Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), uma conferência ainda sobre
o tema da integração.

21. Também nesse dia, perante os assessores dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, fez uma palestra sobre o controlo da constitucionalidade em Por-
tugal e os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

22. Participou no 13.º Encontro de Direito Constitucional, promovido pela
Associação Brasileira de Constitucionalistas — Instituto Pimenta Bueno, de 19
a 20 de Agosto de 2004, apresentando uma comunicação sobre protecção inter-
nacional dos direitos do homem.

23. Regeu, em 16 de Setembro de 2004, no XVI Curso Internacional de Jus-
tiça Constitucional promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de
Aix-en-Provence — Marselha, um seminário sobre o controlo e os limites da revi-
são constitucional.

24. Participou, em 17 e 18 de Setembro de 2004, na mesa-redonda inter-
nacional promovida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas de Justiça Constitucio-
nal sobre o tema “Justiça constitucional, justiça ordinária e justiça supranacio-
nal: a quem cabe a protecção dos direitos fundamentais na Europa?”.

25. Proferiu, em 6 de Outubro de 2004, no Centro de Estudos Judiciários,
uma conferência sobre os Conselhos Superiores da Magistratura como órgãos de
legitimação, de auto-administração ou governo das magistraturas.

26. Participou, em 15 e 16 de Outubro de 2004, na mesa-redonda inter-
nacional sobre interpretação da Constituição, promovida pela Associação Inter-
nacional de Direito Constitucional, na Faculdade de Direito da Universidade
Montesquieu — Bordeus IV.

27. Proferiu, em 10 de Março de 2005, na Faculdade de Direito da Uni-
versidade Agostinho Neto, em Luanda, uma conferência sobre a fiscalização da
constitucionalidade em Direito comparado.

28. Participou, de 12 a 14 de Maio de 2005, na Faculdade de Direito da
Universidade de Atenas, no colóquio in memoriam do Professor Louis Favoreau
dedicado ao tema “Tribunais nacionais supremos e tribunais europeus: concor-
rência ou colaboração?”, apresentando uma comunicação.

29. Proferiu, em 15 de Junho de 2005, na sessão comemorativa dos 30 anos
da V Comissão Nacional de Eleições, realizada na Assembleia da República, uma
conferência sobre referendo.
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30. Participou, em 1 e 2 de Julho de 2005, no Simpósio “O trabalho na
Europa”, realizado na Pontifícia Universidade Lateranense, de Roma, fazendo
uma intervenção acerca dos direitos dos trabalhadores na Constituição portu-
guesa.

31. No Encontro Internacional de Direito Público, promovido pela Asso-
ciação de Estudos Científicos do Rio Grande do Norte, proferiu, em 22 de Julho
de 2005, em Natal, uma conferência sobre os reflexos da globalização na teo-
ria da Constituição.

32. Participou, em 9 e 10 de Setembro de 2005, na mesa-redonda inter-
nacional sobre Constituições nacionais e Constituição europeia, promovida pelo
Grupo de Estudos e Pesquisas de Justiça Constitucional na Faculdade de Direito
da Universidade de Aix-en-Provence — Marselha, tendo apresentado, em cola-
boração com a Professora Maria Luisa Duarte, o relatório nacional português.

33. Proferiu, em 26 de Setembro de 2005, no Tribunal Regional Federal da
4ª Região, em Porto Alegre, uma conferência sobre Constituição, justiça cons-
titucional e direitos fundamentais.

34. Proferiu, em 27 de Setembro de 2005, na Universidade do Vale do
Rio dos Sinos, em São Leopoldo, uma conferência sobre a integração europeia
e os seus tratados constitutivos.

35. Proferiu, em 29 de Setembro de 2005, no Centro de Ciências Jurídicas
da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, uma conferência
sobre o controlo da constitucionalidade em Direito comparado e, em especial, no
Direito português.

36. Proferiu, em 30 de Setembro de 2005, no IX Congresso Brasileiro de
Processo Civil e Trabalhista, realizado em Natal, uma conferência sobre processo
constitucional.

37. Proferiu, em 1 de Outubro de 2005, no I Congresso de Direito Público
da Universidade Católica de Pernambuco, em Recife, uma conferência sobre os
procedimentos eleitorais como procedimentos constitucionais.

38. Proferiu, em 14 de Outubro de 2005, no 1.º Congresso da Associação
Portuguesa de Direito da Educação, realizado em Lisboa, uma conferência sobre
liberdade de ensino e qualidade de ensino.

39. Participou, em 2 de Novembro de 2005, no Centro de Estudos Políti-
cos e Constitucionais de Madrid, na mesa-redonda sobre o constitucionalismo
latino-americano, fazendo uma intervenção acerca do Brasil.

40. Proferiu, em 25 de Novembro de 2005, na Faculdade de Direito da Uni-
versidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, uma conferência sobre pressupostos
e condicionamentos da interpretação constitucional.

41. Proferiu, em 26 de Novembro de 2005, na Faculdade de Direito da Uni-
versidade Estácio de Sá, uma conferência sobre o sistema de direitos funda-
mentais nas Constituições portuguesa e brasileira.
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42. Proferiu, em 28 de Novembro de 2005, no I Congresso Internacional
de Direito Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro, uma conferência sobre
o papel do Tribunal Constitucional na democracia portuguesa.

43. Proferiu, em 24 de Janeiro de 2006, no Centro de Estudos Políticos e
Constitucionais de Madrid, uma conferência sobre o paralelismo das experiên-
cias político-constitucionais espanhola e portuguesa.

44. Na conferência internacional sobre a Constituição portuguesa promovida
pela Associação Portuguesa de Direito Constitucional em 26 de Abril de 2006,
apresentou uma comunicação sobre as características da Constituição de 1976.

45. No II Congresso dos Quadros da Administração Pública, realizado
em 26 de Maio de 2006, proferiu uma conferência sobre a democracia, a Cons-
tituição e a Administração pública.

46. Proferiu, em 16 de Outubro de 2006, na Escola de Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro, uma conferência sobre Teoria da Constituição.

47. No seminário internacional sobre sociedade inclusiva, promovido pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, proferiu,
em 17 de Outubro de 2006, uma conferência sobre concretização e regime dos
direitos sociais.

48. Em 19 de Outubro de 2006, proferiu na Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro, uma palestra sobre estrutura das normas
de direitos fundamentais.

49. Proferiu, em 21 de Outubro de 2006, no Seminário Luso-Brasileiro
de Direito Constitucional, organizado pela Universidade Estácio de Sá, uma
lição sobre enquadramento jurídico-constitucional das eleições e do eleitorado.

50. Proferiu, em 6 de Novembro de 2006, no seminário “Os trinta anos da
Constituição portuguesa”, realizado na Faculdade de Direito da Universidade
de Bolonha, uma lição de introdução ao Direito Constitucional Português.

51. Foi moderador, em 20 de Novembro de 2006, de uma das sessões da
Conferência Comemorativa do XXX aniversário da Constituição, promovida
pelo Tribunal Constitucional.

52. No IV Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura, profe-
riu, em 25 de Novembro de 2006, uma intervenção sobre o processo de Bolo-
nha e o acesso à magistratura judicial.

53. Participou, como moderador, numa das sessões do VII Congresso Luso-
-Espanhol de Direito Administrativo, realizado em Sevilha em 1 e 2 de Dezem-
bro de 2006 e dedicado a “Meio ambiente e ordenamento do território nas zonas
fronteiriças”.

54. Participou nas Jornadas comemorativas do 10.º aniversário da licen-
ciatura em Ciência Política e Relações Internacionais da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, proferindo uma palestra
sobre Direito e justiça constitucional.
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55. Proferiu, em 8 de Março de 2007, na Universidade do Minho, em
Braga, uma conferência sobre o poder local na Constituição.

56. Em 29 de Março de 2007, proferiu, na Universidade Eduardo Mondlane,
em Maputo, uma conferência sobre inconstitucionalidade por omissão, directa e
indirecta.

57. Participou no Congresso “Grandes Nomes”, promovido pela Associa-
ção Goiana do Ministério Público, proferindo, em 11 de Maio de 2007, em
Goiânia, uma conferência sobre a democracia representativa, os seus princípios
e os seus valores.

58. Participou, em 14 e 15 de Setembro de 2007, na mesa-redonda inter-
nacional promovida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas de Justiça Constitucio-
nal da Universidade de Aix-en-Provence — Marselha, dedicada a Constituição
e liberdade de expressão, apresentando o relatório nacional português.

59. Proferiu, em 13 de Outubro de 2007, no curso de Direito das Faculdades
Integradas do Brasil (UNIBRASIL), em Curitiba, uma conferência sobre demo-
cracia e direitos fundamentais no Estado nacional e no Direito internacional.

60. Proferiu, em 17 de Outubro de 2007, a conferência de abertura do
VII Seminário de Direito Militar, organizado pelo Supremo Tribunal Militar do
Brasil, falando sobre o Direito Constitucional das Forças Armadas.

61. No encontro de juízes brasileiros e portugueses, realizado em Brasília,
de 17 a 19 de Outubro de 2007, por ocasião das comemorações do Bicentená-
rio do Poder Judiciário Independente do Brasil, proferiu uma conferência sobre
formas de Estado e sistemas de governo e a realidade democrática no Brasil e
em Portugal.

62. No seminário “Portugal e o Direito internacional humanitário”, orga-
nizado pela Cruz Vermelha Portuguesa na Assembleia da República, proferiu,
em 12 de Novembro de 2007, uma conferência sobre a distinção de conceitos de
direitos humanos e direitos humanitários.

IV — INSTITUIÇÕES E REVISTAS CIENTÍFICAS

1. Instituições científicas portuguesas

É sócio de:

— Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa;
— Associação Portuguesa de Direito Constitucional (de que foi presidente
até 2000);

— Associação Portuguesa de Ciência Política;
— Associação Portuguesa para o Direito do Ambiente.
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2. Instituições científicas estrangeiras e internacionais
1. É membro de:
— Academia Europae, com sede em Londres;
— Societas Iuris Publici Europae, com sede em Potsdam;
— Instituto dos Advogados Brasileiros, com sede no Rio de Janeiro, como
membro correspondente;

— Instituto Pimenta Bueno — Associação Brasileira de Constitucionalistas,
com sede em São Paulo (de que é um dos presidente honorários);

— Groupe Européen de Droit Public, com sede em Atenas e Paris;
— Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, com sede em
Porto Alegre, como membro honorário;

— Sociedade Brasileira de Direito Constitucional, com sede em Salvador.
2. De 2004 a 2007 foi membro do conselho executivo da Associação

Internacional de Direito Constitucional.

3. Revistas científicas e enciclopédias
1. É um dos directores-adjuntos de O Direito.
2. É membro dos conselhos científicos ou equivalentes de:
— Legislação — Cadernos de Ciência da Legislação;
— Estado e Direito;
— EPISTEME — Revista Multidisciplinar da Universidade Técnica de
Lisboa;

— Direito Regional e Local.
3. Assim como de:
— Annuaire Internationale de Justice Constitutionnelle;
— Revue Européenne de droit public; European Review of Public Law;
— Revue française de droit constitutionnel;
— Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional;
— Questiones Constitucionales — Revista Mexicana de Derecho Constitu-
cional;

— Revista Peruana de Derecho Publico;
— Justitia — Revista do Ministério Público de São Paulo.
— Notícias do Direito Brasileiro (da Universidade de Brasília).

4. É um dos directores de Verbo — Enciclopédia Luso-Brasileira de
Cultura.
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V — DISTINÇÕES HONORÍFICAS

1. Distinções académicas

1. Recebeu, em 10 de Abril de 2003, o grau de doutor honoris causa pela
Universidade Católica de Lovaina.

2. Recebeu, em 29 de Maio de 2003, o título de professor honorário da Uni-
versidade Federal do Ceará.

3. Recebeu, em 6 de Outubro de 2005, o grau de doutor honoris causa pela
Universidade do Porto.

4. Recebeu em 2006 a medalha da Associação Brasileira de Direito Pro-
cessual.

5. Recebeu, em 13 de Outubro de 2007, o grau de doutor honoris causa
pelas Faculdades Integradas do Brasil (UNIBRASIL) de Curitiba.

2. Laudationes

1. Fez as laudationes dos Professores Giuseppe De Vergottini e Peter
Häberle, aquando do conferimento do grau de doutor honoris causa em Direito
pela Universidade de Lisboa em 13 de Março de 2003 e 7 de Novembro de 2007,
respectivamente.

2. Fez a laudatio do Professor Rui Machete, aquando do conferimento do
grau de doutor honoris causa em Direito pela Universidade Católica Portuguesa
no Dia da Universidade Católica em Fevereiro de 2007.

3. Condecorações

Foi condecorado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem
do Infante D. Henrique em 10 de Junho de 2003.

VI — ACTIVIDADES EXTRA-CIENTÍFICAS RELEVANTES

1. Reuniões e palestras

1. Proferiu, em 8 de Fevereiro de 2003, no Museu Castro Guimarães, em
Cascais, uma conferência sobre a reforma do sistema político.

2. Participou no I Encontro Nacional de Estudantes de Ciência Política, con-
sagrado à reforma do sistema político português e realizado, em 22 e 23 de Maio
de 2003, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, apresentando uma comunicação.
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3. Participou, em 28 de Abril de 2003, no Ministério dos Negócios Estran-
geiros, no seminário sobre participação e cidadania promovido pela Secretaria de
Estado das Comunidades Portuguesas.

4. Participou, em 9 de Maio de 2003, no seminário sobre a governação das
Universidades, realizado na Fundação Calouste Gulbenkian.

5. Participou nos IX Encontros Internacionais de Sintra, promovidos pela
SEDES, fazendo, em 11 de Outubro de 2003, uma intervenção sobre modelos
de organização para a Europa política.

6. Participou no seminário “A Assembleia da República no século XXI”,
realizado em 16 de Outubro de 2003 no Palácio de São Bento, proferindo uma
intervenção sobre Parlamento e cidadania.

7. Participou, em 27 de Novembro de 2003, em Coimbra, no seminário
internacional “Europa — futuro do passado”, promovido pela Fundação Bis-
saya Barreto, proferindo uma comunicação sobre “Europa: modelo político-ins-
titucional”.

8. Participou no seminário “Que Portugal na Europa?”, organizado pelo
Conselho Económico e Social, em 27 de Fevereiro de 2004, tendo apresentado
uma comunicação intitulada “Arquitectura institucional europeia: o papel dos
pequenos países”.

9. Proferiu, em 22 de Março de 2004, no Dia da Universidade do Porto e
por ocasião da inauguração das novas instalações da sua Faculdade de Direito,
uma conferência sobre problemas actuais da Universidade portuguesa.

10. Participou na mesa-redonda “25 de Abril: que revolução no ensino
superior?”, realizada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fazendo
uma intervenção.

11. Participou, como moderador, no colóquio promovido, em 22 de Abril
de 2004, pelo Gabinete de Planeamento do Ministério da Justiça sobre o novo
regime legal do comércio electrónico.

12. Participou no seminário “A Constituição europeia: mitos e realidades”,
organizado pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado em 22 e 23 de Abril
de 2004, tendo proferido uma conferência sobre a evolução do desenho das ins-
tituições e das relações de poder.

13. Participou, em 20 de Setembro de 2004, na Fundação Calouste Gul-
benkian, no colóquio promovido pela Comissão Nacional para as Comemorações
dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, intitulado “Os direi-
tos humanos e o 25 de Abril — 30 anos depois o que foi feito? O que falta
fazer?”, proferindo uma intervenção sobre Estado de Direito e separação de
poderes.

14. Participou, em 28 de Outubro de 2004, no seminário sobre a escrava-
tura e a sua abolição, promovido pela Fundação Pro Dignitate, fazendo uma
conferência sobre a dignidade da pessoa humana no terceiro milénio.
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15. Proferiu, em 20 de Novembro de 2004, em Vila Nova de Famalicão,
nos “Encontros de Outono”, promovidos pela Câmara Municipal e pelo Museu
Bernardino Machado, uma conferência intitulada “Constituição europeia e refe-
rendo europeu”.

16. Proferiu, em 9 de Fevereiro de 2005, na Presidência da República, a
conferência inaugural do ciclo “Cidadania e construção europeia”, falando sobre
a Constituição portuguesa em face da construção europeia.

17. Proferiu, em 12 de Fevereiro de 2005, na Universidade dos Açores, uma
conferência sobre a reforma do sistema eleitoral da Assembleia Legislativa
Regional dos Açores.

18. Participou como convidado na XIX Conferência Nacional de Advogados
do Brasil, realizada em Florianópolis, fazendo, em 28 de Setembro de 2005,
uma palestra sobre Constituição e informação.

19. Proferiu, em 25 de Outubro de 2005, na Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro, em Vila Real, uma conferência sobre a crise da “Constituição
europeia e as perspectivas da União”.

20. Em 12 de Fevereiro de 2006, participou no seminário promovido pelo
Conselho Nacional de Educação dedicado a políticas de ensino superior, apre-
sentando uma comunicação sobre governo da Universidade.

21. No colóquio sobre os 30 anos da Constituição portuguesa, realizado na
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em 4 e 5 de Abril de 2006,
proferiu uma palestra sobre a afirmação do princípio democrático no debate
constituinte.

22. No colóquio “Ética e Política”, promovido pela Assembleia da Repú-
blica, em 11 de Abril de 2006, fez uma intervenção no painel sobre a natureza
e o exercício do mandato parlamentar.

23. Participou na “Convenção da Universidade de Lisboa”, realizado na sua
Reitoria, em 21 e 22 de Junho de 2007, a propósito do novo regime jurídico das
instituições de ensino superior, presidindo ao debate sobre autonomia e esta-
tuto jurídico.

24. Presidiu, em 29 de Junho de 2007, a uma das sessões da Conferência
Internacional “A Europa e os desafios do século XXI — No limiar da presidência
europeia da União Europeia”, realizado na Fundação Calouste Gulbenkian.

25. Foi um dos participantes do “Forum Educação para a Cidadania”,
de iniciativa da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério da Edu-
cação.

2. Estudos legislativos

Presidiu à Comissão nomeada pelo Governo, em 2005, para a reforma do
estatuto do gestor público.
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VII — OBRAS PUBLICADAS
A) Livros
1. Livros científicos
1. Manual de Direito Constitucional:
— tomo I, 7.ª edição, Coimbra, 2003;
— tomo II, 5.ª e 6.ª edições, 2004 e 2007;
— tomo III, 5.ª edição, 2004;
— tomo V, 3.ª edição, 2004;
— tomo VI, 2.ª edição, 2005;
— tomo VII, 1.ª edição, 2007.
2. Curso de Direito Internacional Público, 2.ª e 3.ª edições, 2004 e 2006.
3. Direito Constitucional — III — Direito Eleitoral e Parlamentar, 2003.
4. Constituição Portuguesa Anotada (com o Prof. Doutor Rui Medeiros):
— tomo I, 2005;
— tomo II, 2006;
— tomo III, 2007.
5. Escritos vários sobre direitos fundamentais, 2006.
6. Formas e sistemas de governo, 2007.

2. Livro sobre questões universitárias
Propostas sucessivas sobre o plano de estudos de Direito, 2006.

3. Livro político
Constituição e Cidadania, 2003.

4. Colectânea de textos
As Constituições Portuguesas (com um estudo preliminar), 5.ª edição, 2004.

B) Artigos e outros escritos
1. Principais artigos
1. Os tipos de decisão na fiscalização da constitucionalidade, in Interesse

Público, de Porto Alegre, n.º 18, 2003;
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2. A “Constituição europeia” e a ordem jurídica portuguesa, in O Direito,
2002-2003; Anuário Português de Direito Constitucional, vol. III, 2003; Coló-
quio Ibérico: Constituição Europeia. Homenagem ao Doutor Francisco Lucas
Pires, obra colectiva, Coimbra, 2005; e De Jure — Revista Jurídica do Minstério
Público de Minas Gerais, Janeiro-Junho de 2006;

3. Momentos constitucionais e mudança política, in Direito e Cidadania,
n.º 16-17, Setembro de 2002-Abril de 2003; e Derecho Constitucional para el
siglo XXI, obra colectiva, Elcano (Navarra), 2006;

4. Sobre o poder constituinte, in Visión iberoamericana del tema consti-
tucional, obra colectiva, Caracas, 2003;

5. Eleições e candidaturas, in Estudos em homenagem ao Conselheiro
José Manuel Cardoso da Costa, obra colectiva, Coimbra, 2003;

6. Para uma teoria dos sujeitos de Direito internacional, in Estudos de
Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva, obra colectiva,
São Paulo, 2003;

7. Recenseamento eleitoral, in Revista da Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Porto, I, 2004;

8. Notas sobre a renúncia do Presidente da República, in Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2004;

9. Os problemas políticos fundamentais e as formas de governo mode-
nas, in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Armando Marques Guedes,
obra colectiva, Coimbra, 2004;

10. Le contrôle des limites de révision de la Constitution, in Annuaire
International de Justice Constitutionnelle, 2004;

11. Grupos de sociedades e princípio da igualdade, in Estudos em home-
nagem ao Professor Doutor António Marques dos Santos, II, obra colectiva,
Coimbra, 2005;

12. Povo, democracia, participação política, in Per un nuovo umanesimo
in Europa, obra colectiva, Roma, 2005;

13. A autonomia legislativa das regiões autónomas após a revisão cons-
titucional de 2004, in Scientia Juridica, n.º 302, Abril-Junho de 2005;

14. Direitos fundamentais e ordem social (na Constituição de 1933), in
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2005;

15. Os juízes têm direito à greve?, in Homenagem ao Prof. Doutor André
Gonçalves Pereira, obra colectiva, Coimbra, 2006; e Revista do Instituto dos
Advogados de Minas Gerais, n.º 13, 2007;

16. Notas sobre cultura, Constituição e direitos culturais, in O Direito,
2006; e Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006;

17. A originalidade e as principais características da Constituição portu-
guesa, in I trent’anni della Costituzione portoghese, Bolonha, 2006;
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18. Os direitos políticos dos cidadãos na Constituição portuguesa, in
Revista de Direito Constitucional e Internacional (Porto Alegre), n.º 60, Julho-
-Setembro de 2007.

2. Outros artigos e notas várias

1. Controle de constitucionalidade e direitos fundamentais, in Revista
da EMERJ — Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, vol. 6,
n.º 21, 2003;

2. Conflitos internacionais, in Revista da Escola Superior de Magistratura
do Estado de Alagoas, ano I, n.º 2, Janeiro-Julho de 2003;

3. O Tribunal Constitucional português em 2002, in Anuario Iberoameri-
cano de Justicia Constitucional, n.º 7, 2003, e in O Direito, 2004 (e em francês,
in Annuaire International de Justice Constitutionnel, 2003);

4. As Constituições portuguesa e espanhola — Breve síntese compara-
tiva, in La Constitución española en el contexto constitucional europeo, obra
colectiva, Madrid, 2003;

5. Uma perspectiva constitucional da reforma do contencioso adminis-
trativo, in Estudos em homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles,
V, obra colectiva, Coimbra, 2003;

6. Os direitos dos trabalhadores na Constituição portuguesa, in Estudos
em homenagem ao Prof. Doutor Raúl Ventura, obra colectiva, Coimbra, 2003;

7. O Parlamento de Portugal, in Revista Latino-Americana de Estudos
Constitucionais, 2003; e Revista de Informação Legislativa, Julho-Setembro
de 2003; e Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro, 21, Julho-Dezem-
bro de 2005;

8. Direito constitucional e Direito internacional, in Revista do Advogado,
n.º 73, Novembro de 2003; e Estudos de Direito Constitucional em homenagem
a Celso Ribeiro Bastos, obra colectiva, São Paulo, 2003;

9. A democracia e o empenhamento dos cristãos, in João Paulo II e o
Direito, obra, colectiva, S. João do Estoril, 2003;

10. Parecer sobre a reforma do sistema eleitoral relativo à Assembleia
Legislativa Regional dos Açores, in Revista da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, 2003;

11. Os direitos fundamentais e o terrorismo: os fins nunca justificam os
meios, nem para um lado, nem para o outro, ibidem;

12. Francisco Salgado Zenha, in Liber Amicorum — Francisco Salgado
Zenha, obra colectiva, Coimbra, 2003;

13. Constitution et intégration européenne, in Mouvement du droit public
— Mélanges l’honneur de Franck Moderne, obra colectiva, Paris, 2004;

14. A unicidade do Provedor de Justiça, in O Direito, 2004;
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15. Crise da lei ou crise do Estado, ibidem;
16. O Tribunal Constitucional em 2003, in O Direito, 2004, e in Anuario

Iberoamericano de Justicia Constitucional, 2004, e, em francês, in Annuaire
International de Justice Constitutionnel, 2004;

17. Constituição e Constituições perante a integração europeia, in Uma
Constituição para a Europa, obra colectiva, Coimbra, 2004;

18. Sobre el proyecto de tratado “que instituy una Constitución para
Europa”, in Revista Peruana de Derecho Publico, 2004;

19. Constitutions et élections (Portugal), in Annuaire International de Jus-
tice Constitutionnel, 2004;

20. A Constituição portuguesa de 1822, in La Constitución de Cádiz
de 1812 — Hacia las origenes del constitucionalismo iberoamericano y latino,
obra colectiva, Caracas, 2004;

21. O Tribunal Constitucional em 2004, in O Direito, 2005, e in Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional, 2005, e, em francês, in Annuaire
International de Justice Constitutionnel, 2005;

22. A Constituição da República Portuguesa no horizonte da construção
europeia, in Cidadania e Construção Europeia, obra colectiva, Lisboa, 2005;

23. Constituição e democracia em Portugal, in Juris Plenum, de Porto
Alegre, ano I, n.° 4, Julho de 2005;

24. Educação e família no quadro constitucional português, in Educação
e família, obra colectiva, Lisboa (Conselho Nacional de Educação), 2005;

25. Estado social e direitos fundamentais, in Doutrina — Superior Tribu-
nal de Justiça — Edição Comemorativa — 15 anos, obra colectiva, Brasília,
2005;

26. Constituição e integração, in A União Europeia e Portugal: a actua-
lidade e o futuro, obra colectiva, Coimbra, 2005;

27. A Constituição da República Portuguesa no horizonte da Constitui-
ção europeia, in Cidadania e Constituição europeia, obra colectiva, Lisboa, 2005;

28. Introdução a Carta de guia para eleitores de Almeida Garrett (edição
de 2005, Lisboa);

29. O difícil referendo sobre a “Constituição europeia”, in O Direito,
2005;

30. Constituições do Brasil, in Dicionário Temático da Lusofonia, Lis-
boa, 2005;

31. Constituições de Portugal, ibidem;
32. Constituições dos países lusófonos africanos, ibidem.
33. Princípio da igualdade e tributação dos ministros de culto, in Estudos

em homenagem ao Professor Doutor Joaquim Moreira da Silva Cunha, obra
colectiva, Coimbra, 2005; e ARGUMENTARIUM — Revista das Faculdades
Maristas de Direito do Recife, 2006;
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34. A Constituição fiscal portuguesa, in Revista da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, 2005, n.º 1;

35. O referendo local, ibidem;
36. O Supremo Tribunal Federal e as questões políticas, in Notícias de

Direito Brasileiro (Brasília), nova série, n.º 11, Janeiro-Junho de 2005;
37. Pensões no sector bancário e direito à segurança social, in Jurispru-

dência Constitucional, n.º 7, Julho-Setembro de 2005;
38. Constitutions nationales et Constitution européenne (com a Prof.ª Dou-

tora Maria Luísa Duarte), in Annuaire Internationale de Justice Constitutionnelle,
2005, e in Estudos Europeus, n.º 2, 2007;

39. Educação e família no quadro constitucional português, in Conse-
lho Nacional de Educação — Seminários e Colóquios, obra colectiva, Lis-
boa, 2005;

40. A Constituição e a democracia portuguesa, in Crítica Jurídica
(da UNIBRASIL), n.º 24, 2005;

41. O Tribunal Constitucional em 2005, in O Direito, 2006, e in Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional, 2006, e, em francês, in Annuaire
Internationale de Justice Constitutionnelle, 2006;

42. As instituições políticas portuguesas, in La Constitución portuguesa
de 1976, obra colectiva, Madrid, 2006;

43. As regiões autónomas portuguesas, ibidem;
44. A fiscalização da constitucionalidade em Direito Comparado, in Pro-

cesso nos Tribunais Supremos, obra colectiva, São Paulo, 2006;
45. O sistema judiciário português, in Revista do Ministério Público (Rio

de Janeiro), n.º 21, Julho-Dezembro de 2005;
46. A liberdade de ensino nas Constituições portuguesas, in Pastoral Cate-

quética, Setembro-Dezembro de 2006;
47. A afirmação do princípio democrático no processo constituinte, in

Themis, 2006 (edição especial dos 30 anos da Constituição);
48. Função legislativa e tutela da confiança — O caso dos notários, in

O Direito, 2007;
49. Sobre o Tribunal Penal Internacional, in Revista da Academia Mineira

de Letras Jurídicas, n.º 1, 2007;
50. O Tribunal Constitucional português, in Renouveau du Droit Cons-

titutionnel — Mélanges en l’honneur de Louis Favoreau, obra colectiva,
Paris, 2007;

51. Démocratie, division de pouvoir er partis politiques — Brèves notes,
in En hommage à Francis Delpérée — Itinèraire d’un constitutionnaliste, obra
colectiva, Paris, 2007;

52. Democracia e partidos hoje, in Revista do Mestrado em Direito
— UNIFIEO — Centro Universitário FIEO, Osasco (São Paulo), 2007, n.º 2;
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53. O Tribunal Constitucional em 2006, in O Direito, 2007, e in Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional, 2007; e, em francês, in Annuaire
Internationale de Justice Constitutionnelle, 2007;

54. Estatutos das regiões autónomas e lei das finanças regionais, in
O Direito, 2007;

55. A liberdade de expressão no Direito constitucional português, in Cader-
nos da Escola de Direito e Relações Internacionais da UNIBRASIL (Curi-
tiba), 2007.

3. Textos universitários

1. No doutoramento honoris causa do Prof. Doutor Giuseppe De Ver-
gottini, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2003;

2. Relatório da actividade pedagógica e científica no período de 1998
a 2002, ibidem;

3. Resumo da apreciação oral do relatório sobre o programa, os conteúdos
e os métodos do ensino de Direito Constitucional — II (Direitos Fundamen-
tais), apresentado, em provas para obtenção do título de agregado pelo Dou-
tor Paulo Ferreira da Cunha, ibidem;

4. Na atribuição do grau de Doutor honoris causa pela Universidade de
Lovaina, ibidem;

5. Apreciação da dissertação de doutoramento do Mestre Nuno Piçarra
intitulado O inquérito parlamentar e os seus modelos constitucionais — O caso
português, ibidem;

6. Parecer sobre o relatório da actividade científica e pedagógica do Dou-
tor Vasco Manuel Pascoal Dias Pereira da Silva respeitante ao quinquénio de 1999
a 2004, ibidem;

7. Parecer sobre o relatório da actividade científica e pedagógica da Dou-
tora Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia respeitante ao quinquénio de 1999
a 2004, ibidem;

8. No doutoramento honoris causa do Prof. Doutor Louis Favoreau,
ibidem;

9. Na atribuição do título de Professor Honorário da Faculdade de Direito
da Universidade do Ceará, ibidem;

10. Problemas actuais das Universidades portuguesas, ibidem;
11. Sobre a aplicação da “Declaração de Bolonha” às Faculdades de Direito,

ibidem;
12. Na homenagem ao Prof. Doutor Armando Marques Guedes, ibidem;
13. António de Sousa Franco, ibidem;
14. António de Sousa Franco — o professor, o universitário, in In Memo-

riam Sousa Franco, obra colectiva, Lisboa, 2005;
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15. Apreciação da dissertação de doutoramento da Mestra Maria Benedita
Malaquias Pires Urbano, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, 2005, n.º 1;

16. Apreciação do relatório sobre o programa, o conteúdo e os métodos de
uma disciplina de Direito Constitucional Penal apresentado pela Prof.ª Dou-
tora Maria Fernanda Palma a provas de agregação, ibidem;

17. Homenagem ao Prof. Doutor José Dias Marques, ibidem;
18. Parecer sobre a actividade científica do Doutor Manuel Jorge Mayer de

Almeida Ribeiro, ibidem, 2005, n.º 2;
19. Parecer sobre a actividade pedagógica e científica do Doutor António

Cândido Macedo de Oliveira, ibidem;
20. Homenagem a Raúl Machado Horta, in Revista do Instituto dos Advo-

gados de Minas Gerais, 2005;
21. Parecer do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universi-

dade de Lisboa sobre o anteprojecto do decreto-lei relativo a graus académicos
e diplomas do ensino superior, in Revista da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa, 2006;

22. Na homenagem ao Prof. Doutor Ruy de Albuquerque, ibidem;
23. Discurso no doutoramento honoris causa pela Universidade do Porto,

ibidem;
24. Discurso no lançamento da obra colectiva de homenagem ao Prof.

Doutor André Gonçalves Pereira, ibidem;
25. Apreciação do relatório sobre o programa, o conteúdo e os métodos de

uma disciplina de Direito Internacional Público (processo no Tribunal Interna-
cional de Justiça) apresentado pelo Prof. Doutor José Manuel Sérvulo Correia a
provas de agregação, ibidem;

26. Parecer sobre o relatório do Prof. Doutor Carlos Blanco de Morais
sobre a actividade pedagógica e científica respeitante ao quinquénio de 2001
a 2006, ibidem;

27. Proposta relativa à Comissão Coordenadora do Conselho Científico,
ibidem;

28. Proposta de criação da Comissão Coordenadora do Conselho Científico,
ibidem;

29. Homenagem ao Prof. Doutor Martim de Albuquerque, ibidem;
30. Arguição do currículo do Prof. Doutor Carlos Blanco de Morais em pro-

vas para a obtenção do título de agregado;
31. Arguição da dissertação de doutoramento do Mestre José de Melo Ale-

xandrino, intitulada “A estrutura do sistema de direitos, liberdades e garantias na
Constituição portuguesa”, ibidem;

32. Parecer sobre o relatório com o programa, os conteúdos e os méto-
dos de ensino da disciplina de Direito Internacional Público e Europeu apre-
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sentado, em concurso para professor associado, pelo Doutor Jónatas Machado,
ibidem;

33. Discurso na homenagem ao Prof. Doutor Marcello Caetano no cente-
nário do seu nascimento;

34. A estrutura do curso de Direito em face do “processo de Bolonha” e
das alterações à lei de bases do sistema educativo (Lei n.º 49/2005, de 30
de Agosto), in Financiamento do sistema judicial e desenvolvimento económico
— Sistema de recrutamento e formação de magistrados — balanço da expe-
riência portuguesa e modelos alternativos, obra colectiva, Coimbra, 2007;

35. Coerência e aprofundamento da democracia, in Cidadania — Uma
visão para portugal, obra colectiva, Lisboa, 2007.

VIII — COORDENAÇÃO DE OBRAS COLECTIVAS

1. Estudos de Direito de Polícia, 2 volumes, Lisboa, 2003;
2. Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Armando Marques Guedes,

Coimbra, 2004;
3. Estudos em memória do Prof. Doutor António Marques dos Santos,

2 volumes (com os Profs. Doutores Luís de Lima Pinheiro e Dário Moura
Vicente), Coimbra, 2005;

4. Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Joaquim Moreira da Silva
Cunha, Coimbra, 2005;

5. Portugal e o tratado “que estabelece uma Constituição para a Europa”,
número especial de O Direito, 2005;

6. Homenagem ao Prof. Doutor André Gonçalves Pereira, Coimbra, 2006;
7. Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Marcello Caetano no cente-

nário do seu nascimento, 2 volumes, Coimbra, 2006.
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COMISSÃO DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS
DO CONSELHO CIENTÍFICO

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
RELATIVO AO PERÍODO DE 2006-2007

Tendo decorrido aproximadamente um ano sobre a designação da actual
equipa de coordenação da Comissão de Estudos Pós-Graduados pelo Conselho
Científico, é oportuna a comunicação aos membros do Conselho dos aspectos
essenciais relativos à situação e às actividades do Gabinete de Estudos Pós-Gra-
duados, ao longo deste período, e à semelhança do que se fez no final do período
anterior.

Esta informação refere-se os seguintes pontos, que são melhor ilustrados pelos
documentos em anexo:

1. Cursos de Doutoramento e de Mestrado em curso
2. Cursos de Pós-Graduação no ano lectivo em curso
3. Marcação de provas, designação de júris e de professores orienta-

dores das dissertações
4. Preparação do próximo ano lectivo
5. Regulamento dos Cursos Pós-Graduados da Faculdade
6. Informatização do Gabinete

1. CURSOS DE DOUTORAMENTO E DE MESTRADO EM CURSO

1.1. Cursos de Doutoramento

Com referência a estes Cursos, o Anexo 1 a este Relatório contém dados
relativos ao número de alunos inscritos pela primeira vez no ano lectivo de
2006/2007 para frequentar a parte escolar do Curso, ao número total de diplo-
mados no Doutoramento em 2006, e ao número de alunos a preparar o douto-
ramento na Faculdade (incluindo fase escolar, preparação da dissertação ou
aguardando provas).

Relativamente ao ano anterior, observa-se um acentuado aumento do número
de alunos em todas as rubricas.
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1.2. Cursos de Mestrado

Quanto a estes Cursos, o Anexo 2 a este Relatório permite confrontar os
dados relativos ao número de alunos inscritos pela primeira vez no Curso de Mes-
trado, ao número total de diplomados no Mestrado em 2006, e ao número total
de alunos a preparar o Mestrado na Faculdade (incluindo fase escolar, prepara-
ção da dissertação ou aguardando provas). Todos estes dados evidenciam um
aumento relevante do número de alunos em relação ao ano anterior e em espe-
cial o número total de alunos em programas de mestrado (485 alunos) eviden-
cia o peso significativo que os alunos de Mestrado tem actualmente no con-
junto dos alunos da Faculdade.

2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO ANO LECTIVO EM
CURSO

Dos nove Cursos de Pós-Graduação organizados pela Faculdade e previs-
tos inicialmente, dois não se realizaram por falta de inscrições, mas os restan-
tes já se realizaram, estão a decorrer ou estão em período de inscrições (infor-
mações mais detalhadas sobre estes cursos constam do Anexo 3).

Alguns destes Cursos justificaram mesmo uma 2.ª edição, por se terem
rapidamente esgotado as inscrições na 1.ª edição (caso das Jornadas de Arren-
damento Urbano, que terá uma 2.ª edição no mês de Maio). Para além destes
Cursos, decorrem ainda diversos outros cursos, organizados pelos Institutos da
Faculdade.

3. MARCAÇÃO DE PROVAS, DESIGNAÇÃO DE JÚRIS E DE
PROFESSORES ORIENTADORES DAS DISSERTAÇÕES

As diligências relativas a este pontos tem sido efectuadas regularmente.
Apenas se verificam ainda alguns atrasos na marcação de provas, que estão a ser
corrigidos.

Relativamente aos Cursos de Mestrado e Doutoramento do ano lectivo
2004-2005, o empenhamento dos Professores no cumprimento dos prazos de
correcção dos Relatórios da parte escolar permitiu a mais rápida designação dos
Professores orientadores das dissertações e, por consequência, a antecipação do
prazo de entrega das mesmas. Esta evolução, feita sem prejuízo dos alunos, tem
ganhos evidentes de racionalização e calendarização das tarefas no Gabinete de
Mestrados.
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Relativamente aos Cursos de Mestrado e Doutoramento do ano lectivo
2005-2006, já foram entregues e publicadas as classificações da parte escolar,
tendo sido designados os Professores orientadores das dissertações na presente
sessão do Conselho Científico. Conseguir-se-á assim manter o objectivo de
maior racionalidade atingido no ano anterior.

4. PREPARAÇÃO DO PRÓXIMO ANO LECTIVO

4.1. Cursos de Mestrado e Doutoramento

Quanto aos Cursos de Mestrado e Doutoramento para o ano lectivo
2007/2008, entende-se que são de sublinhar os seguintes pontos:

a) Para que os serviços possam publicitar e organizar todos os Cursos
solicita-se ao Conselho Científico que diligencie, com a brevidade pos-
sível, a distribuição do serviço docente no Mestrado e Doutoramento para
o próximo ano lectivo, nas menções em que tal distribuição ainda não
foi feita.

Nesta distribuição devem ser contempladas as duas modalidades
de Mestrado aprovadas («antigos mestrados» e «mestrados de Bolo-
nha»).

Foram já publicitados no sítio da Faculdade os Cursos já aprovados
pelo Conselho Científico.

b) Chama-se a atenção do Conselho Científico e do Conselho Directivo para
a incapacidade de gestão administrativa dos Cursos de Mestrado de
Bolonha pelo Gabinete de Mestrados, pelo menos com os recursos
humanos escassos de que dispõe neste momento, que são sobejamente
conhecidos.

Uma solução para este problema deve ser procurada com a máxima
urgência.

4.2. Cursos de Pós-Graduação

No que se refere aos Cursos de Pós-Graduação previstos para os Institutos
no próximo ano lectivo, aguarda-se o envio da informação respectiva pelos Pre-
sidentes dos Institutos ao Gabinete de Mestrados, em resposta a uma carta que
lhes foi enviada pela Coordenação com essa solicitação.

Entretanto, vem sendo publicitada a oferta destes Cursos em moldes gerais
no sítio da Faculdade.
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5. REGULAMENTO DOS CURSOS PÓS-GRADUADOS DA FACUL-
DADE

Com a aprovação do novo Regulamento dos Cursos Pós-Graduados da Uni-
versidade de Lisboa e em consonância com o novo regime legal na matéria, é
necessário proceder à alteração do Regulamento de Estudos Pós-Graduados da
nossa Faculdade.

Neste sentido, a Comissão de Estudos Pós-Graduados, através do seu Coor-
denador, da Vice-Coordenadora e ainda com a colaboração do Prof. Doutor José
de Melo Alexandrino, que passou, entretanto, a integrar a equipa de coordena-
ção, elaboraram um Projecto de Regulamento Geral que poderá ser presente ao
Conselho Científico quando tal for julgado oportuno.

6. INFORMATIZAÇÃO DO GABINETE

Continuou, durante este ano, a proceder-se à informatização dos dados mais
relevantes relativos aos alunos dos Curso Pós-Graduados.

Neste momento, a informatização (que foi orientada dos anos mais recen-
tes para os mais antigos) está completa até ao ano lectivo de 2001/2002. As
actuais exigências de serviço não tem permitido maiores progressos no processo
de informatização relativo aos antigos alunos.

A este nível, destaca-se ainda a informação contida no sítio da Faculdade,
que cobre a situação dos alunos dos Cursos Pós-Graduados, bem como as ofer-
tas destes Cursos e a sua regulamentação.

Faculdade de Direito de Lisboa, 18 de Abril de 2007

O coordenador executivo da Comissão de Estudos Pós-Graduados
(Prof. Doutor António de Menezes Cordeiro)

A vice-coordenadora executiva da Comissão de Estudos Pós-Graduados
(Prof.ª Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho)

VIDA UNIVERSITÁRIA
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ANEXO 4

CURSOS PÓS-GRADUADOS E OUTROS CURSOS
REALIZADOS NO ANO LECTIVO 2006-2007

Serviço de Estudos Pós-Graduados

— IV Curso de Pós-Graduado de Aperfeiçoamento em Direito Comercial
Internacional “Operações Financeiras Internacionais”

— V Curso Pós-Graduado de Aperfeiçoamento em Arrendamento Urbano
— VI Curso Pós-Graduado de Actualização — “Curso de Formação para

o Acesso ao Notariado”
— VII Curso Pós-Graduado de Actualização — “Curso de Formação para

o Acesso ao Notariado”
— Jornadas sobre Arrendamento Urbano — 8 e 9 de Fevereiro de 2007
— Jornadas sobre Arrendamento Urbano — 2.ª Edição — 10 e 11 de Maio

de 2007

Instituto Europeu

Curso de Pós-graduação de Especialização em Estudos Europeus Cursos
Temáticos:

— A União Europeia e as suas perspectivas de evolução
— A acção externa da União Europeia
— O Direito Económico Comunitário e a Intervenção Pública na Econo-

mia

Instituto de Valores Mobiliários

Curso de Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários — A Reforma
do Direito dos Valores Mobiliários

Instituto de Direito do Trabalho

Curso de Pós-graduação em Direito do Trabalho — O Código do Trabalho
e a Legislação Especial

Instituto de Direito do Consumo

Curso de Pós-graduação de Aperfeiçoamento em Direito do Consumo
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Instituto de Ciencias Jurídico-Políticas

Curso de Verão sobre O Direito dos Contratos Públicos em Tempo de
Mudança

Curso de Pós-graduação de Especialização em Ciências Jurídico-Adminis-
trativas

Curso de Pós-graduação de Especialização em Ciências Jurídico-Urbanísti-
cas e Ambientais

Curso de Pós-graduação de Actualização em Direito das Autarquias Locais
Curso de Pós-graduação de Actualização em Legística e Ciência da Legis-

lação
Curso de Pós-graduação de Actualização em Direito da Energia
Curso de Verão sobre Direito do Desporto

Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal

Curso de Pós-graduação Avançada em Direito Fiscal
Curso de Pós-graduação em Direito da Concorrência e da Regulação
Curso de Pós-graduação em Direito Fiscal
Curso de Pós-graduação em Finanças e Gestão do Sector Público
Conferência Internacional — Competitividade e Concorrência Fiscal (em par-

ceria com a Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas)
Jornadas Fiscais em Homenagem ao Professor José Guilherme Xavier de

Basto — Vinte anos de Imposto sobre o Valor Acrescentado em Portugal (em
parceria com a Associação Fiscal Portuguesa)

VIDA UNIVERSITÁRIA



ALGUNS DADOS QUANTITATIVOS SOBRE A ACTIVIDADE
DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA

DA FACULDADE DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA EM 2007

A. Alunos que beneficiaram directamente da leccionação pela Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa no estrangeiro, no âmbito da Coope-
ração Jurídica, em 2007:

— Cursos de Licenciatura — 796 alunos
— Cursos de Pós-Graduação — 270 alunos
— Cursos de Mestrado — 123 alunos

Total — 1189 alunos
Angola Cabo-Verde Guiné-Bissau Moçambique Timor-Leste Total

Mestrado 37 — — 86 — 123
Pós-Graduação 74 80 91 25 — 270
Licenciatura — — 397 360 39 796
Total 111 80 488 471 39 1189

Angola — 111 alunos

37 alunos nos Cursos de Mestrado:

— O III Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, na Faculdade
Direito da Universidade Agostinho Neto (FDUAN), em Luanda, ini-
ciado em 2007, é leccionado por Professores da FDUL, e tem 15 alunos
inscritos.

— O Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Civis e o Curso de Mes-
trado em Ciências Jurídico-Económicas, na FDUAN, no Lubango, ini-
ciados em 2005, são leccionados por Professores da FDUL, e têm actual-
mente 11 alunos inscritos, que se encontram a ultimar as respectivas
dissertações de Mestrado.
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— O II Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, na FDUAN, em
Luanda, iniciado em 2006, é leccionado por Professores da FDUL, e
tem actualmente 6 alunos inscritos.

— O I Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, na FDUAN, em
Luanda, iniciado em 2005, é leccionado por Professores da FDUL, e
tem actualmente 5 alunos inscritos, que se encontram a ultimar as res-
pectivas dissertações de Mestrado.

74 alunos no Curso de Pós-Graduação:

— O Curso de Pós-Graduação em Direito Bancário, na FDUAN, em
Luanda, leccionado em 2007 por Professores da FDUL, teve 74 alunos
inscritos.

Cabo Verde — 80 alunos

80 alunos nos Cursos de Pós-Graduação:

— Curso de Pós-Graduação em Direito Fiscal: 37 alunos;
— Curso de Pós-Graduação em Direito Processual Penal: 24 alunos;
— Curso de Pós-Graduação em Direito da Informação: 19 alunos.

Guiné-Bissau — 488 alunos

397 alunos no Curso de Licenciatura:

A FDUL assegura a coordenação científica da Faculdade de Direito
de Bissau (FDB), através de um Assessor Científico, Professor da FDUL,
que desempenha funções de supervisão científica e pedagógica sobre o con-
junto da actividade lectiva da FDB, e a regência, através de três Assisten-
tes seus, de várias disciplinas da Licenciatura em Direito.

91 alunos nos Cursos de Pós-Graduação:

— Curso de Pós-Graduação em Direito Processual Penal: 29 alunos;
— Curso de Pós-Graduação em Direito Bancário: 62 alunos.

Cursos de Pós-Graduação leccionados na FDB em 2007 por Professores e
Assistentes da FDUL.
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Moçambique — 425 alunos
360 alunos no Curso de Licenciatura:

A FDUL assegurou em 2007 a leccionação de 5 cadeiras anuais e 4
cadeiras semestrais na Licenciatura em Direito da Universidade Eduardo
Mondlane (FDUEM), na Beira, através de três assistentes seus.

86 alunos nos Cursos de Mestrado:

— O II Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, iniciado em 2007
na FDUEM, em Maputo, é leccionado por Professores da FDUL, e tem
26 alunos inscritos.

— O II Curso de Mestrado em Ciências Jurídicas, iniciado em 2006 na
FDUEM, em Maputo, é leccionado por Professores da FDUL, e tem
23 alunos inscritos.

— O II Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Económicas, iniciado em
2005 na FDUEM, em Maputo, é leccionado por Professores da FDUL,
e tem 21 alunos inscritos, que se encontram a preparar as respectivas dis-
sertações de Mestrado.

— O I Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, iniciado em 2005
na FDUEM, em Maputo, é leccionado por Professores da FDUL, e tem
16 alunos inscritos, que se encontram a preparar as respectivas dissertações
de Mestrado.

25 alunos no Curso de Pós-Graduação:

O Curso de Pós-Graduação em Direito do Comércio Internacional, lec-
cionado em 2007 na FDUEM, em Maputo, por Professores da FDUL, teve
25 alunos inscritos.

Timor-Leste — 39 alunos
39 alunos no Curso de Licenciatura:

A FDUL assegurou, através de um Assistente seu, a regência de duas
disciplinas semestrais do Curso de Direito da Universidade Nacional de
Timor-Leste no Ano Lectivo de 2006/2007.

B. Docentes envolvidos nas actividade de Cooperação Jurídica desenvol-
vidas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa no ano de 2007:

Número total — 54

VIDA UNIVERSITÁRIA



712

Docentes da FDUL — 41
— Professores Jubilados: 2
— Professores Catedráticos: 10
— Professores Associados: 8
— Professores Auxiliares: 14
— Assistentes: 6
— Assistentes Convidados: 1

Docentes contratados pela FDUL exclusivamente para o exercício de
actividades docentes no âmbito da Cooperação Jurídica — 7

— Na Faculdade de Direito de Bissau: 4
— Na Universidade Eduardo Mondlane (Beira): 3

Antigos docentes da FDUL — 6
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
DE ACTUALIZAÇÃO DE DIREITO DA ENERGIA

Coordenação: Professores Doutores Jorge Miranda
e Carla Amado Gomes

Programa

20 de Abril 2007
1.ª Aula

Prof. Doutor Vasco Pereira da Silva — Energia, Ambiente e Direito

2.ª Aula

Prof. Doutor Fernando Araújo — Energia e Economia

27 de Abril
1.ª Aula

Prof. Doutor Filipe Duarte Santos — O Protocolo de Quioto e as alterações
climáticas

2.ª Aula

Mestra Rute Saraiva — Energia e desenvolvimento sustentável

4 de Maio
1.ª Aula

Mestre José Mário Ferreira de Almeida — Energia e Conservação da
Natureza

2.ª Aula

Mestra Ana Raquel Moniz — Energia e utilização de recursos hídricos
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11 de Maio
1.ª Aula
Prof. Doutor Fausto de Quadros — Os serviços de interesse geral à luz do

Direito da União Europeia

2.ª Aula
Mestra Suzana Tavares da Silva — O mercado interno da energia e o

MIBEL
18 de Maio

1.ª Aula
Prof. Doutor Luis Morais — A regulação do sector energético

2.ª Aula
Mestre João Miranda — O regime jurídico do acesso às actividades de

produção e comercialização no sector energético nacional

25 de Maio
1.ª Aula
Mestra Alexandra Leitao — O regime especial da contratação pública apli-

cável ao sector energético

2.ª Aula
Dr. José Ribeiro — O regime jurídico do sistema petrolífero nacional

1 de Junho
1.ª Aula
Prof.ª Doutora Carla Amado Gomes — O regime jurídico das energias

renováveis

2.ª Aula
Dr. Tiago Antunes — O comércio das licenças de emissão de gases poluentes

8 de Junho
1.ª Aula
Prof. Doutor Fernando Loureiro Bastos — O mar como fonte de energia
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2.ª Aula
Prof.ª Doutora Alexandra de Aragão — Energia e gestão de resíduos

15 de Junho
1.ª Aula
Prof. Doutor Pedro Gonçalves — As concessões de serviço público no sec-

tor da electricidade

2.ª Aula
Mestre Cláudio Monteiro — As concessões do serviço público no sector do

gás natural

22 de Junho
1.ª Aula
Mestre António Duarte de Almeida — As servidões administrativas de

electricidade e de gás natural

2.ª Aula
Mestre José Eduardo Figueiredo Dias — A certificação e a eficiência ener-

gética dos edifícios

29 de Junho
1.ª Aula
Mestre Carlos Lobo — A tributação da energia e as ecotaxas

2.ª Aula
Mestra Rita Leandro Vasconcelos — O controlo de concentrações no sec-

tor energético
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REUNIÃO DOS PROFESSORES DE DIREITO PÚBLICO
DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS

1. Por iniciativa, a título individual, de Jorge Miranda, realizou-se no
dia 14 de Fevereiro de 2007, pelas 15h45m, uma reunião — a primeira — dos
professores de Direito Público das Universidades Portuguesas.

2. Estiveram presentes:

Da Universidade de Coimbra:

— Cardoso da Costa
— Alves Correia
— Vieira de Andrade
— Casalta Nabais
— João Loureiro
— Pedro Gonçalves

Da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa:

— Jorge Miranda
— Vasco Pereira da Silva
— Maria da Glória Garcia
— Maria João Estorninho
— Rui Machete

Da Universidade de Lisboa:

— Marcelo Rebelo de Sousa
— Fausto de Quadros
— Paulo Otero
— Maria Luísa Duarte
— Ana Maria Martins
— Margarida Salema d’Oliveira Martins
— Correia Baptista
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— Jorge Novais
— Maria José Rangel Mesquita
— Loureiro Bastos
— David Duarte
— José Alexandrino
— Carla Gomes

Da Universidade Católica Portuguesa:

— Manuel Afonso Vaz
— Rui Medeiros

Da Universidade do Minho:

— Alessandra Silveira
— Sofia Oliveira

Da Universidade Nova de Lisboa:
— João Caupers
— Maria Lúcia Amaral
— Jorge Bacelar Gouveia
— Tiago Duarte

Da Universidade do Porto:
— Cristina Queiroz
— Luísa Neto
— João Pacheco de Amorim

Da Universidade Lusíada:
— Afonso d’Oliveira Martins

3. Os presentes deliberaram promover no próximo ano de 2008, em Janeiro
e em Coimbra, um 1.º Encontro de Professores de Direito Público portugueses,
em que será versado o tema Estado social de Direito, hoje?

4. Esse Encontro terá uma comissão científica organizadora formada por
Jorge Miranda, Vieira de Andrade e Luísa Neto, assim como uma comissão de
professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para efeitos
logísticos.
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5. Nesse encontro será debatida, tendo em conta a experiência entretanto
adquirida, a possibilidade de criação de uma Revista Portuguesa e (ou) de uma
Associação Portuguesa de Direito Público.

6. O Encontro, terá intervenções de fundo de professores, podendo ser
convidados professores de outros países, e será aberto, designadamente, a assis-
tentes e a alunos de mestrado e de doutoramento.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007
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