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E DI TOR I A L
No volume VI da sua História de Portugal, recentemente publicado (“Da Restauração ao Ouro
do Brasil”), António Borges Coelho chama a
atenção para o Sermão de Santo António, do
Padre António Vieira, que este pregou na Igreja
das Chagas de Lisboa aos catorze de Setembro de
1642.
O Sermão está a fls. 190 e segs. do volume X das
“Obras Escolhidas”, da Colecção de Clássicos Sá
da Costa, com prefácios e notas de António Sérgio
e Hernâni Cidade, e teve o seguinte conteúdo
histórico, explicado pelos referidos anotadores:
“O Rei convocara as Cortes para Setembro de
1642, e esperava-se que elas o habilitassem com o
que se julgava indispensável para prosseguir na
luta com Espanha – dois milhões e quatrocentos
mil cruzados, para sustentar os quatro mil cavalos
e os vinte mil infantes necessários à defesa da
fronteira.
Concordaram os três estados em que as décimas
seriam o melhor processo de percepção daquela
quantia, mas os procuradores do povo insistiam
por que a sua parte fosse paga em separado, «para
que se soubesse o que cada um dos três (estados)
dispendia e não viesse a cair no povo, como menos
poderoso, o maior peso.» Clero
e nobreza não aceitaram a proposta e só pôs termo à divergência uma ordem real, para que o
pagamento se efectuasse sem
separação, – e deu o próprio Rei

o exemplo, pagando os novecentos mil cruzados,
obtidos com o património real e as consignações
que lhe pertenciam.”
Vieira, no referido sermão, faz um apelo às Cortes,
que iriam reunir no dia seguinte, no sentido de os
três estados superarem as suas divergências relativamente ao modo de imposição daquele tributo.
Em primeiro lugar, alegava o Padre António
Vieira ser do interesse de todos a conservação da
pátria, recentemente restaurada: “os intentos de
Castela são recuperar o perdido; os intentos de
Portugal são conservar o recuperado”.
Para conservar o recuperado, eram necessários
pesados sacrifícios, a distribuir por todos. “Pescou
Portugal o seu Reino, pescou Portugal a sua
Coroa; advirta agora Portugal que não a pescou
para a comer, senão para a conservar. Foi
pescador, seja sal”.
Vos estis sal terrae, é a epígrafe que o pregador
toma de um alegado discurso de Santo António:
“vós sois sal da terra. Quem diz sal, diz conservação”.
Este tema da conservação e defesa de uma determinada ordem política (seja a independência
da pátria, seja o sistema
político e social aí implantado) é da maior actualidade
– diremos mesmo, intemporal.
“Conservar o que se pudera
perder” – era então, segundo
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o grande clássico, aquilo de que haveria necessidade.
Transpondo estas formulações oratórias para os
tempos de hoje, com as necessárias precauções
comparativas, poderemos começar por dizer que,
num caso e noutro (em 1642, como na actualidade) a questão essencial colocada à consideração
dos responsáveis políticos era, e é, a da independência nacional. Em 1642, as ameaças provinham de Castela, que queria recuperar o reino
perdido dois anos antes – sendo necessário defender as nossas fronteiras (com os tais quatro mil
cavalos e vinte mil infantes, que importariam um
dispêndio de dois milhões e quatrocentos mil
cruzados). Na actualidade, a mesma independência recuperada pelos restauradores de 1640, e
mantida ininterruptamente desde então, tem
vindo a ser progressivamente dissolvida pelo advento dos poderes fácticos e políticos do capitalismo global, na sua faceta neo-liberalista. Em
países periféricos (como o nosso) a independência
nacional é hoje uma realidade menor, submetida,
como está, à hegemonia das grandes potências,
dos organismos e agências internacionais e das
centrais financeiras que exploram e governam o
mundo.

soubesse o que cada um dos três (estados) despendia e não viesse a cair no povo, como menos
poderoso, o maior peso”. Na actualidade, é também sobre o povo trabalhador que recaem os sacrifícios mais pesados – ele, que vê as seus impostos
logo descontados e retidos no recibo dos salários;
que não goza de incentivos fiscais; que continua
a suportar o custo principal das crises sistémicas
do capitalismo.
A conservação da independência nacional, neste
condicionalismo, é uma tarefa fundamental do
Estado e do povo português, da maior actualidade – e que deverá constituir uma plataforma de
diálogo e entendimento entre as forças políticas
que constituem a actual maioria parlamentar (as
quais não têm, sobre o assunto, posições coincidentes – mas poderão aproximar-se relativamente
a certos objectivos concretos, como sejam, p. ex.,
a luta pelo alívio de encargos e a reestruturação
da dívida pública, estritamente necessários para
o fortalecimento da economia nacional e melhoria
das políticas de distribuição de rendimentos).
Cremos que os eleitores de todas essas forças
políticas estarão interessados no aprofundamento
dos acordos subsistentes – que têm potenciado resultados globalmente positivos.
Desde logo, deve creditar-se à solução política
vigente o bem essencial do afastamento da direita
do exercício do poder – que tem constituído, nesta
experiência de mais de um ano, uma singular higienização da vida pública (resultante, desde logo,
do respeito pela vontade popular, traduzida numa
maioria de deputados que tem assegurado os
acordos políticos firmados). Tal solução de entendimento entre o PS e os partidos à sua esquerda, com a actual ou outra formulação,
assente em objectivos mínimos pactuados,
passíveis de aperfeiçoamentos e aprofundamentos
contínuos, é uma realidade que importa conservar
e fortalecer – como sal “que não remedeia o que
se perdeu, mas conserva o que se poderá perder”.

Por outro lado, constata-se, num caso e noutro,
a grande acuidade das questões financeiras – que
são uma das principais causas de perda de independência (como hoje se vê pelo domínio das instâncias financeiras internacionais; a hegemonia
do Banco Central Europeu; e a perda de poder do
Estado nacional em matérias tão decisivas como
o sistema financeiro, as funções e poderes dos bancos centrais nacionais, a emissão de moeda, as
políticas cambiais e a própria aprovação dos orçamentos nacionais). A imposição de uma moeda
forte a economias frágeis tem sido uma forma disfarçada, mas eficaz, de dominação política.
E quem paga a principal factura – hoje, como
ontem – é a maioria da população, o povo português (todos quantos subsistem com os seus
salários e os seus modestos rendimentos).. Em Por outro lado, o decurso da legislatura e a
1642, os procuradores do povo pretendiam que a solução política maioritária vigente, trouxeramsua parte fosse paga em separado “para que se nos a todos (os que não pretendemos “recuperar
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o perdido”) uma vivência positiva de maior
cidadania, como que obliterada desde há vários
anos, por força da crise sistémica e do domínio
então avassalador das forças da direita. E essa intervenção como sujeitos políticos (não apenas no
âmbito dos sufrágios, mas também – e sobretudo
– no exercício quotidiano da cidadania) é outro
bem essencial do qual não poderemos prescindir.
Por fim, deve salientar-se a questão fundamental
da reversão de direitos e rendimentos que haviam
sido confiscados e que, estando longe do que seria
possível com maior justiça distributiva, apontam
no entanto para a viabilidade de desenvolvimentos futuros, mais favoráveis aos trabalhadores e à
generalidade do povo português (incluindo, necessariamente, uma política de redução dos impostos que recaem sobre as classes trabalhadoras, em
ordem a obter maior justiça fiscal).
Para conservar esses (e outros) benefícios da tal
“higienização” ou moralização da vida pública, é
necessário pagar algum tributo. Revertendo novamente ao sermão do Padre António Vieira: “O
maior jugo de um reino, a mais pesada carga de
uma república são os imoderados tributos. Se
queremos que sejam leves, se queremos que sejam
suaves, repartam-se por todos. Não há tributo
mais pesado que o da morte, e contudo todos o
pagam, e ninguém se queixa, porque é tributo de
todos (. . .); ninguém toma pesadamente o peso
que se lhe distribuiu com igualdade”.
Neste caso dos acordos políticos, podemos figurar como tributo a medida de transigência de cada

uma das partes relativamente às suas próprias
posições e propostas – aquilo que se dá ou concede, em ordem à obtenção de um determinado
consenso.
E para haver justiça nessa repartição de “encargos”, as partes envolvidas terão de saber medir as
exigências e virtualidades de cada momento
histórico; estabelecendo uma distinção criteriosa
entre os seus objectivos programáticos derradeiros (que implicam circunstâncias históricas
futuras) e a situação política imediata; assim viabilizando os acordos necessários em torno de
questões prioritárias (como a aprovação de orçamentos, e a concordância mínima relativamente
às políticas aí estabelecidas).
É certo que não se pode fazer tudo num dia –
mas importa definir tudo o que se está disposto a
fazer (e como); clarificando, implicitamente, a
linha política geral e o âmbito das novas medidas
a pactuar.
O prolongamento dos acordos, para além da actual legislatura, pressupõe a capacidade e vontade
de proceder ao respectivo aprofundamento, com
respostas adequadas às questões centrais que
afectam a vida dos portugueses; e identificandose correctamente o sentido geral da vontade dos
eleitores (na qual, segundo acima referimos,
parece poder incluir-se um grande grau de convergência relativamente à conservação e desenvolvimento do que já foi recuperado).
Summus sal terrae?
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PLANO DE ACTIVIDADES DA APJD PARA O BIÉNIO 2017/2018
Reuniu no passado dia 11 de Março de 2017, na
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
a Assembleia Geral da Associação Portuguesa de
Juristas Democratas (APJD), para apreciação e
votação das contas e relatório de actividades da
associação referentes ao exercício de 2016, e
eleição dos órgãos sociais para o biénio 2017/2018.
Estiveram presentes 34 associados – e outros dez
fizeram-se representar por alguns dos sócios que
compareceram.
A direcção cessante começou por apresentar o
relatório de actividades realizadas em 2016; de
entre as quais se destacou como evento mais significativo a Conferência Internacional sobre o 50º
Aniversário dos Pactos Internacionais de Direitos
Humanos da ONU – que, pela sua dimensão,
qualidade e resultados obtidos, foi considerada
um sucesso quer nacional quer internacionalmente, tendo também permitido o estreitar de relações com as organizações internacionais
congéneres da APJD.
Para além da aprovação do relatório e contas
apresentados pela direcção cessante, e eleição de
novos corpos sociais (de que se dará conta em
notícia separada) a Assembleia Geral concedeu ao
associado Dr. Levy Baptista, presidente daquela
direcção cessante, a qualidade de membro honorário e Presidente Honorário da APJD.
A nova direcção reuniu já nos dias 6 de Abril e
4 de Maio, tendo designadamente aprovado um
plano de actividades para o seu mandato, de que
se destacam os seguintes pontos:
As actividades a desenvolver pela APJD têm de
inserir-se nos seus objectivos próprios, consignados no artigo 2º dos respectivos estatutos – de
entre os quais se destacam: a) a defesa da ordem
constitucional e da legalidade democrática; b) a
promoção dos direitos humanos; c) os contactos e
intercâmbio de ideias e experiências com a Asso-

ciação Internacional de Juristas Democratas
(AIJD); com as secções desta associação em cada
país; e, em geral, com os juristas de todo o mundo.
Nessa perspectiva, e para concretização de tais
objectivos, foram programadas as seguintes actividades:
a) Realização de colóquios, conferências e outras
sessões públicas tendentes à divulgação e defesa
da ordem constitucional do nosso país; bem como,
ao aperfeiçoamento do respectivo ordenamento
jurídico; e bom funcionamento das suas instituições democráticas;
b) Assegurar contactos regulares com instituições académicas (Faculdades de Direito); com associações representativas de sectores profissionais
da área da justiça; com estruturas sindicais; com
autarquias locais – para prossecução de eventuais
actividades comuns relacionadas com os objectivos da APJD.;
c) Desenvolver e aperfeiçoar os órgãos permanentes de comunicação social desta associação
(Boletim digital, e site);
d) Alargar a rede de associados, à escala nacional, e promover o seu empenhamento “na realização dos objectivos da APJD” (como se diz no
artigo 11º, b) dos estatutos);
e) Assegurar, por forma sistemática, as relações
com a AIJD e secções dessa associação internacional nos diversos países.
No conjunto dessas potenciais actividades deverão privilegiar-se, ao longo deste mandato, as
que directamente digam respeito ao nosso próprio
país – como o alargamento da rede de associados;
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deveremos participar: estabelecendo contactos
para angariação de novos associados; criando possíveis núcleos locais de apoio; enviando notícias e
artigos de opinião para o Boletim digital da instituição; promovendo a difusão deste órgão através
das redes informáticas pessoais; enfim, dispenÉ esse, nas suas linhas gerais, o programa de tra- sando ao projecto consubstanciado nesta pessoa
balho para estes dois anos – em torno do qual se colectiva alguma parte do nosso tempo e das nosdeverão mobilizar todos os associados e amigos sas atenções.
desta instituição.
É isso que a direcção pede e espera dos Senhores
A APJD, como toda e qualquer associação, é um Associados – uma presença efectiva, também
conjunto de vontades, em que todos poderemos e aqui, na construção do futuro.
os contactos com instituições nacionais; e a
prossecução de acções concretas tendentes à defesa da ordem constitucional e da legalidade
democrática, e que contribuam para o reforço da
acção social e visibilidade da APJD.

ÓRGÃOS SOCIAIS DA APJD PARA O BIÉNIO 2017/2018
Eleitos em Assembleia Geral, realizada no dia 11/03/2017
Mesa da Assembleia Geral
Presidente
Secretária
Secretário

Guilherme Frederico Dias Pereira da Fonseca
(juiz conselheiro jubilado – Lisboa)
Alcinda Márcia Oliveira Guedes da Silva (advogada – Porto)
Mário Cunha (advogado – Faro)

Conselho Fiscal
Presidente
Vogal
Vogal
Suplentes

Luis Corceiro (advogado – Lisboa)
Vanda Cristina dos Santos Silva (advogada – Coimbra)
Renata Sofia Delgado Gomes da Costa (advogada – Aveiro)
António Negrão (advogado – Lisboa)
João Ferreira (advogado – Porto)

Direcção
Presidente
Vice-Presidente
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Suplentes

Maria Madalena Marques dos Santos
(jurista, docente universitária – Lisboa)
Isabel Maria Almeida Baptista (juíza – Caldas da Rainha)
Helena Amador Casqueiro (advogada – Lisboa)
José Pinheiro Lopes de Almeida (advogado – Lisboa)
Dulce Octávia dos Reis (advogada – Barreiro)
Joel Moriano (advogado – Lisboa)
José António Rodrigues Alexandre (jurista – Palmela)
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ADVOGADOS PORTUGUESES NOS TRIBUNAIS PLENÁRIOS DO FASCISMO
Um discurso de MÁRIO DE CARVALHO

Proferido, como antigo preso político, na sessão de homenagem aos advogados portugueses que defenderam presos políticos nos tribunais plenários do fascismo português, realizada
na Sala do Senado da Assembleia da República, no dia 28/1/2014, por iniciativa do movimento
Não Apaguem a Memória
Gostaria de encontrar a maneira que conseguisse transmitir a intensidade da minha comoção pela intervenção nesta cerimónia,
intervenção que muito me honra e responsabiliza.
Depois daqueles anos aviltantes
que arrastaram um encadeamento
de injustiças, torvo e espesso, é
esta homenagem uma forma de se
fazer alguma justiça. Se ela não
pode remover o lastro dos tempos
de ignomínia, vem, ao menos,
manifestar um reconhecimento aos
profissionais do foro que pela
primeira vez, ao que creio, alcança
a expressão pública. Para mais, e
ainda bem, com esta elevação.
Estive no tribunal plenário de
Lisboa, naquela belíssima sala azulejada da BoaHora, por três vezes, em razão de matérias desse
mesmo tribunal.
A primeira foi no julgamento do meu pai, na sequência de um dos episódios que mais me marcou
na vida, uma laceração traumática que perdura e
não deixa de ressurgir: a prisão do pai, a incerteza
da incomunicabilidade, a notícia dos curros e da
privação do sono, as sórdidas condições do Aljube,
o desconsolo de Caxias, a imponderabilidade de
tudo. A culminar a via-sacra, o pretenso julgamento. Tive ocasião, aos meus 15 anos, de confirmar o apertado controlo da sala e o seu quase
total preenchimento com agentes da polícia
política, em detrimento de família e amigos, de
maneira a frustrar o mais possível o princípio
processual da publicidade das audiências. Mesmo
nestes aspectos menores – quase ridículos – de encenação, o regime optava pelo logro, pelo golpe
baixo, pelo cinismo.

A segunda vez que estive no tribunal plenário
foi para acompanhar aquela que viria a ser minha
mulher, no julgamento do seu irmão e de outros
estudantes, presos em razoável número. Nessa
ocasião fui expulso da sala por um
graduado de serviço, da PSP, que
entendeu que a minha atitude perante o tribunasl não era tão respeitosa como ele apreciaria.
Na terceira vez, fui conduzido por
outra porta, devidamente escoltado,
e sentaram-me no banco dos réus.
Competia-me aí algum protagonismo, como réu acusado e defendente, sério candidato à condenação.
Foram estas as experiências directas, em que tive oportunidade de presenciar o trabalho e o desassombro dos advogados que naquele
tribunal especial representavam os réus, com sacrifício pessoal, com riscos e com a frustração de se
verem confrontados por uma farsa judicial que os
obrigava a descer aos entrechos amesquinhadores
e atrabiliários das conveniências repressivas.
Tenho gosto em sublinhar que, tratando-se de
juristas de diversas gerações, com diferentes
ideários políticos, em várias fases das suas carreiras, convergiam nestes momentos num ponto
indiscutível de solidariedade humana firmado
numa coragem desinteressada. É importante que
se saiba que estes juristas – que dignificaram a
sua profissão de advogados – aplicaram aqui o seu
tempo, o seu saber e os seus recursos, sem cobrar
um tostão, antes pagando, quantas vezes, do seu
bolso, deslocações e outras despesas e
morigerando por sua conta, conforme as circunstâncias e os rasgos imaginativos de cada um, as
situações mais penosas com que deparavam. Só
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quem saiba como pode ser intensa,
preenchida e obsidiante a vida da
advocacia poderá estar em
condições de apreciar o que este
apoio aos presos políticos, nas suas
diversas formas e expressões, representou sempre, em termos de
disponibilidade e tempo de trabalho.
É que, se em cima do estrado, assistíamos ao espectáculo deprimente de juízes que se demitiam
das suas funções de julgadores e da
sua própria dignidade de homens e para quem o
direito e a justiça, naquela sala, pouco contavam,
na teia presenciávamos exactamente o inverso.
Foram inúmeros os exemplos de coragem e desassombro dos advogados, com a denúncia possível
dos maus-tratos, privações e sevícias a que os presos eram sujeitos, bem como das suas condições
carcerárias, em alguns casos degradantes e subhumanas.
Mas mesmo para além destes aspectos de relevo
político e social – que aproveitando a própria
farsa legislada e instituída pelo regime, procediam
à sua denúncia e descrédito, com a repercussão possível – há
um outro traço que
gostaria de assinalar a
afirmação de cidadania, o primado do direito sobre a força, o
exemplo do jurista que
se bate por uma ideia
de justiça, incorporando ali, naquela sala
da
Boa-Hora,
a
própria noção de ideal,
ou de causa, que se sobrepôs à rotina cabisbaixa dos serventuários.
Nestes tempos que por aí correm de horizontes
acinzentados e baixos bom é que se lembrem
aqueles que se bateram por princípios e que souberam preservar os valores insubstituíveis e não

negociáveis, da cidadania e
da dignidade humana.
A democracia é por natureza frágil e vulnerável,
porque se quer elevar acima
dum lastro de instintos
básicos e primários que
fazem muito peso. Sentimola hoje em perigo, um
pouco por todo o lado.
Latet anguis in herba. Os
paradoxos da História, ao
longo de muitos séculos, deviam assombrar-nos e acautelar-nos. Mas é como
se uma qualquer aura sinistra e ameaçadora apostasse no esquecimento e na desprevenção. Não é
improvável que estejam já a forjar-se outros tempos de ignomínia. Ressurgem sinais de nazi-fascismo nas sociedades europeias, não somente no
âmbito institucional, mas – o que é mais assustador – no plano dos relacionamentos sociais. Utilizo a expressão “nazi-fascismo” porque é a que
está no meu horizonte geracional. Trata-se de
uma revivescência com outras características,
que, se calhar, vai exigir uma crítica e uma terminologia renovadas.
A complacência, a
indiferença e o
descaso vão alimentando o monstro.
Oxalá eu esteja
enganado. Uma já
larga experiência
de
vida
desabituou-me de
optimismos mais
ou menos oficiosos.
Mas seja como for,
nos momentos em
que a generosidade e o espírito solidário vêm ao
de cima e são relembrados, sentimo-nos mais confiantes em que o exemplo destas afirmações de
humanidade, permaneça através de todos os
desvios, sobressaltos e percalços.
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De l'importance des Pactes des Nations Unies sur les Droits de L'Homme*
Roland Weyl, advogado (Paris)

On peut penser que la célébration du 50ème anniversaire des deux Pactes des Nations Unies sur
les Droits Humains va être principalement un
long inventaire de l'état désastreux de ces droits
dans le Monde. On en conclura les Pactes sont en
échec.
Il faudrait plutôt s'interroger se demander
porquoi ils ne sont pas appliqués et comment faire
pour qu'ils le soient.
Certes, il a été créé des organes internationaux
spécialisés, mais on mesure la confiance qu'on
peut avoir en elles quand on sait les places qui y
ont été données dans la dernière période à des
pays comme l'Arabie Saoudite, où l'on ne sait que
trop ce qu'il en est des libertés et droits fondamentaux, ou même la Corée du Sud où
les libertés individuelles et publiques
sont déniées par la loi dite de sécurité
nationale.
Une autre voie serait le recours à des
juridictions judiciaires internationales. C'est alors la redoutable illusion du gouvernement des juges.
C'est ne pas tenir compte de la subjectivité du juge qui peut être juridiquement indépendant, mais dont
la conscience est dépendante de ses
opinions personnelles. Le recours au juge est inévitable quand le droit est en échec, mais la bonne
santé du droit rend sans objet le recours au juge,
et notre ambition doit être que le droit soit respecté et appliqué sans qu'il soit besoin de recourir au juge.
Juristes, nous savons que le bon droit n'est pas
le même pour l'opprimé et son oppresseur, et qu'il
faut un combat pour obtenir la proclamation du
bon droit, mais aussi qu'il ne suffit pas que le droit
soit écrit pour qu'il soit appliqué et que cette application est aussi un combat.
C'est pour cela que les deux Pactes ont un même
article 1er, qui rappelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Le fait qu'il y ait deux Pactes est une avancée historique considérable. En effet, jusque là, on ne
connaissait que les droits civils et politiques. Ils
sont alors devenus les droits dits «de la première
génération», et la deuxième «génération», celle
des droits économiques et sociaux, est venue
quand il est devenu incontestable que sans ces
droits il est difficile d'exercer ceux de la première
génération.
Mais la réciproque est vraie: pour exercer les
droits économiques et sociaux, il faut les faire respecter, ce qui suppose le plein exercice des droits
civils et politiques.
Et cela nous amène à une autre mise au point essentielle: quand on parle des «droits fondamentaux», on les conçoit souvent
comme étant des protections à l'égard d'un pouvoir supérieur, une
sorte de protection de l'animal humain. L'article 1er des deux
pactes, qui fait du droit souverain
des peuples le socle de ces droits
rappelle heureusement que les libertés et droits qui y sont
proclamés sont les garanties des
moyens du plein exercice de la personnalité citoyenne.
Lorsque les pactes ont été adoptés, il y avait déjà
la Déclaration Universelle, qu'ils reprennent en la
détaillant. La différence juridique est que la Déclaration était seulement proclamatoire, alors que
les Pactes ont valeur de contrat, par lequel,les
Etats s'engagent. Il faut alors donner tout son
sens à leur article 1er, qui constitue un rappel de
ce que la Charte des Nations Unies fonde le droit
sur la souveraineté des peuples dont les Etats sont
les instruments d'exercice de cette souveraineté.
Dès lors, c'est aux peuples, et donc aux citoyens
qui les composent, d'imposer à leurs Etats de respecter les droits fondamentaux et chaque citoyen
en est responsable envers tous les autres.
Nous avons donc tous une responsabilité solidaire
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dans la nécessité de faire que les Pactes soient respectés. La difficulté est que si la Charte donne
aux peuples le pouvoir politique, les occidentaux
se sont réservé le pouvoir économique par la signature, quelques semaines plus tôt, des accords
de Bretton Woods qui ont créé les Institutions Financières Internationales, hors les Nations Unies,
et hors les principes d'égalité et d'universalité de
la légalité que la Charte instituait. Et les puissances financières confisquent aus peuples le pouvoir sur leurs Etats dont elles font leurs
instruments pour imposer aux peuples, à leur
profit, des politiques d'austérité.
Or, c'est précisément cette politique d'austérité
que condamnent tous les articles du Pacte sur les
Droits Economiques, Sociaux et Culturels. Le
pacte devrait être invoqué par toutes les organisations sociales qui se battent pour de meilleures
conditions de vie.
Et si ce doit être un combat quotidien qui ne se
limite pas au recours au juge, il est vrai également
que quand un tribunal est saisi d'un conflit d'ordre
social, le pacte doit être invoqué. En France, la
Cour de Cassation en a fait application en 2008
dans un conflit du travail, où une clause défavorable au salarié n'était pas interdite par le droit national, mais où elle l'a déclarée contraire à l'article
8 du Pacte.
Hélas ce n'est qu'un exemple isolé. C'est dans
tous les domaines qu'il faudrait arguer de ce qu'en
signant le Pacte les Etats ont pris l'engagement
de l'appliquer, et que cela constitue pour eux une
obligation. Et pour cela, un article du Pacte est
plus important que tous les autres, car à lui seul

il est une déclaration de guerre à la misère. C'est
l'article 11, qui dit que «les Etats parties au Pacte
reconnaissent le droit de toute personne et sa
famille à un niveau de vie suffisant comportant
nourriture, vêtement et logement et s'engagent à
prendre les mesures nécessaires».
Il devrait y avoir dans tous les pays une campagne «article 11!». Cependant, cette campagne
se heurte à un obstacle majeur: si son article 1er
rappelle le droit des peuples à disposer d'euxmêmes, c'est dans la logique de la Charte des Nations Unies qui fonde le droit international sur la
souveraineté des peuples, dont les Etats sont les
intruments d'exercice de cette souveraineté.
Mais la Charte ne donne aux peuples que le pouvoir politique, parce que, avant sa signature, les
Occidentaux avaient signé les accords de Bretton
Woods par lesquels ils se réservaient le pouvoir
économique, par les Institutions Financières Internationales, qui ne sont ni universelles, ni égalitaires, ni sous le pouvoir des peuples. Or ces
puissances financières usent de leur pouvoir
économique pour imposer aux États des politiques leur assurant leur profit, notamment par
l'austérité.
La bataille pour le respect des Pactes doit donc
aussi comporter celle pour faire entrer la gestion
économique du monde dans les principes fondamentaux du droit international édicté par la
Charte.
* Comunicação proferida na 1º Comissão da Conferência
Internacional no 50º aniversário da aprovação pela ONU
dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos, Lisboa,
6.11.2016 .
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SOBRE O SIGNIFICADO HISTÓRICO, ALCANCE JURÍDICO E POLÍTICO E VICISSITUDES
DOS PACTOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS APROVADOS PELA ONU
EM 16/12/1968 - PIDESC E PIDCP *
José Lopes de Almeida, advogado (Lisboa)
I - Sobre o enquadramento histórico dos Pactos
1. Os dois Pactos (PIDESC e PIDCP), com a
DUDH que os precedeu, constituem o corpo
essencial do direito internacional dos direitos humanos.
2. E tiveram como antecedente próximo a
hecatombe sangrenta da 2ª Grande Guerra
Mundial.
3. Significando a vontade dos representantes dos
povos então reunidos na ONU de dar corpo a um
documento solene que proclamasse um conjunto
de direitos fundamentais da pessoa humana e dos
povos, um “bill of rights” contra a
guerra, contra o racismo, contra
todos os tipos de discriminação.
4. Mas, apesar de tal intenção, logo
se verificaram as primeiras divisões
no seio da Comissão de Direitos Humanos encarregada de preparar a
Declaração Universal (pois. . . “a
guerra fria já havia começado”).
5. Assim, a DUDH veio a ser
aprovada pela Assembleia Geral da
ONU em 10/12/1948; mas os dois
Pactos vinculativos só o foram 18
anos depois (em 16/12/1966); e apenas entraram
em vigor após a respectiva ratificação por 35 Estados (o PIDESC, em 1/1/1976 e o PIDCP em
23/3/1976). Actualmente, o PIDCP está ratificado
por 167 Estados e o PIDESC por 160 Estados.
II - Significado jurídico e político
1. Pela 1ª vez na história da Humanidade foi possível aprovar uma carta internacional de direitos
humanos, tão ampla, centrada no reconhecimento e proclamação da dignidade da pessoa humana; e

2. Visando a realização integral das pessoas – na
sua dimensão subjectiva, existencial (como seres
humanos abertos à fruição das potencialidades da
vida), e no plano social (como sujeitos no relacionamento de umas com as outras).
3. E tudo isso, naquela época, tentando conciliar,
em torno desses temas, países com regimes sociais
e políticos diversos (e até opostos).
III - Duas categorias principais
de direitos humanos
1. Dois Pactos – duas categorias principais de direitos – significando, como salientou a Professora Julia Ruiloba
Alvariño, num seu estudo sobre o
tema, “o triunfo conjunto de duas
teses opostas: a dos Estados ocidentais, partidários de um pacto
referido unicamente aos direitos
civis e políticos e a dos Estados socialistas, que concediam uma
grande importância aos direitos
económicos, sociais e culturais”.
2. Efectivamente, o PIDCP consagra um catálogo de direitos de
liberdade (direitos civis e políticos) e o PIDESC
um catálogo de direitos de socialidade.
3. Na sua implantação e desenvolvimento
histórico os direitos económicos, sociais e culturais (que designaremos, genericamente, por direitos sociais) foram sempre objecto de críticas
provindas de alguns sectores doutrinários – críticas essas de natureza histórica, filosófica, conceptual (todas impregnadas do mesmo intuito de
desvalorizar e desqualificar os direitos sociais;
como pretensos direitos de “segunda linha”, de
“segunda geração”: os direitos sociais seriam direitos historicamente menos significativos; seriam
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direitos menos relevantes do ponto de vista filosófico; e com maiores dificuldades de tutela).
4. Tais críticas provêem dos sectores ideológicos
mais reaccionários do sistema político dominante
(identificados com os privilégios da grande
riqueza e dos conglomerados financeiros que mandam no mundo).
5. Importa contrapor a essa visão redutora uma
interpretação alternativa dos direitos sociais, assente na respectiva valorização, e na defesa de
condições estruturais para o seu incremento futuro.
6. Porque, a fragilização dos direitos humanos
resulta “das desigualdades materiais de poder existentes nas sociedades actuais” (Gerardo Pisarello).
7. E sendo também certo que “a globalização
neo-liberal tem vindo a acentuar a natureza do
capitalismo como “civilização das desigualdades”” (António Avelãs Nunes).
IV - Proclamação dos direitos
e sua fruição efectiva
1. Continua a verificar-se uma grande clivagem
entre as declarações de direitos e a sua concretização prática.
2. Efectivamente, uma coisa é a retórica argumentativa em torno dos direitos humanos; outra,
muito diferente, a da realidade nua e crua com
que os povos se têm confrontado ao longo dos últimos 50 anos.
3. Tal realidade desmente a proclamada universalidade dos direitos humanos – já que mais de
dois terços da humanidade está confrontada com
a sua estrita negação (como se vê pelas guerras;
genocídios; ingerências e agressões; pobreza extrema; fomes; toda a sorte de violências e devastações – tudo isso a que Noam Chomsky e Andre
Vltchek chamaram “terrorismo ocidental”).
4. Uma larga maioria da humanidade vive, pois,
numa situação de absoluta exclusão social – aqueles milhões de pessoas que “não contam para o sistema”; que “é como se não existissem” (António
Avelãs Nunes); as “impessoas” (como diz Noam
Chomsky).

5. Só com uma mudança radical do tipo de sociedade e sistema político em que estamos inseridos será possível um reconhecimento cabal e
efectivo dos direitos sociais, e a eliminação (ou,
pelo menos, diminuição substancial) das desigualdades existentes.
V - Defesa e garantia dos direitos
1. A defesa dos direitos humanos incumbe, em
primeira linha, aos respectivos titulares: é preciso
que todos lutemos por eles.
2. E é indispensável potenciar os espaços de intervenção e pressão em defesa dos direitos das pessoas e dos povos.
3. Por outro lado, no plano interno dos estados,
a garantia dos direitos humanos assenta necessariamente na sua constitucionalização – em termos que assegurem a respectiva implementação
a vários níveis, e os defendam de quaisquer maiorias conjunturais que se formem;
4. Respeitando os princípios da universalidade e
da indivisibilidade desses direitos.
5. No plano internacional, temos dúvidas quanto
à eficácia e justeza da pretendida e tão apregoada
maximização do direito supranacional dos direitos humanos – e interrogamo-nos sobre se não
deverá antes privilegiar-se “um direito supranacional mínimo”, sob consideração, designadamente (como vemos num estudo do italiano
Danilo Zolo), de que “só o Estado nacional pode
garantir uma relação óptima entre extensão
geopolítica e lealdade dos cidadãos”; e ainda pela
questão suscitada por Jürgen Habermas de saber
“se é possível uma democracia para além dos limites do Estado nacional”.
VI - Direitos humanos e emancipação humana
1. Uma última palavra, para relembrar a crítica
de Marx à teoria dos direitos humanos, entendida
como “emancipação política” – que é sem dúvida
“um grande progresso”, mas não “a última forma
de emancipação humana no interior da ordem do
mundo até aqui”(Marx, “Para a questão judaica”).
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2. Citemos, em comentário a este ponto, o filó- 3. São esses “dispositivos” infraestruturais; esses
“caboucos onde a produção do viver começa masofo José Barata-Moura:
terialmente por se determinar” (José Barata“à emancipação política não cabe a derradeira, ou Moura), que importa primordialmente remover.
a primordial palavra. Porque a esfera do
“político” – com o seu admirável céu estrelado de Um dia, certamente.
“direitos humanos”, em abstracto proclamados
para todos, mas sem real contrapartida vivida * Síntese (para o tempo de intervenção oral concedido) de
para a esmagadora maioria dos interessados – se comunicação apresentada na 1ª Comissão da Conferência
Internacional no 50º Aniversário dos Pactos de Direitos Huencontra ela própria montada sobre um conjunto manos da ONU, realizada na Faculdade de Direito de Lisde dispositivos que economicamente a estruturam boa nos dias 10 a 12 de Novembro de 2016, organizada pela
e comandam”.
APJD e pela AIJD..

Regulamentar a prostituição como profissão
ou descriminalizar o lenocínio e liberalizar o tráfico?
Lúcia Gomes, advogada (Lisboa)
O debate está lançado em todo o mundo e vários
países europeus têm dado uma resposta inequívoca a esta pergunta: a luz vermelha tem que
ser apagada, urgentemente (1). As ligações entre
o negócio prostitucional – que envolve proxeneta,
o cliente-prostituidor e a pessoa prostituída, são
cada vez mais claras aos olhos da
lei e da sociedade e cresce o número
de países que legisla não no sentido
de regulamentar a exploração mas
de agir directamente sobre a
procura, criminalizando-a ou tornando-a uma contra-ordenação,
devidamente acompanhada de
políticas sociais de combate às
causas da prostituição.
Suécia, Irlanda, Finlândia, França são países
que deram uma resposta não só coincidente com
o espírito das Convenções das Nações Unidas contra o tráfico e exploração sexual de mulheres e raparigas mas também com as conclusões a que
inúmeros relatórios e Recomendações do Parlamento Europeu e do Conselho incorporaram e
produziram (cfr. Convenção das Nações Unidas
para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Ex-

ploração da Prostituição de Outrem, a Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), a Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação da
violência contra as mulheres, o Protocolo de
Palermo, de 2000,a Convenção n.º 29 da OIT
sobre trabalho forçado ou obrigatório, a Recomendação n.º R 11
de 2000 sobre o tráfico de seres humanos para efeitos de exploração
sexual, Recomendação n.º R 5 de
2002 sobre a protecção das mulheres
contra a violência e Recomendação
1545, de 2002, relativa a campanhas
de luta contra o tráfico de mulheres,
a Convenção do Conselho da Europa
relativa à Luta contra o Tráfico de
Seres Humanos e muitos outros – todos instrumentos legais taxativos taxativos na consideração
da prostituição como uma forma de violação dos
direitos humanos de mulheres e raparigas, bem
como na determinação da não valorização do consentimento em matéria de tráfico, pelo que uma
absoluta contradição a qualificação – seja
política, seja legal – da prostituição ou do alegado
trabalho sexual como consentido ou não consen-
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tido. Seria o mesmo que considerar a violência cionalidade austríaca.(4) Como razões para que
doméstica ou de género como consentida ou não não se registem voluntariamente indicam que não
consentida e, como tal, legal.)
querem pagar impostos, querem anonimato e não
querem submeter-se a exames de saúde. Por sua
Então, qual a razão da existência de regimes ju- vez, os dados oficiais registados sobre tráfico de
rídicos tão distintos na Europa e de um movi- seres humanos indicam que 73% dos casos são
mento tão forte, particularmente em Portugal, para fins de exploração sexual, a maior parte das
que apela à consideração da prostituição como mulheres são oriundas da Roménia e Hungria. É
uma profissão, «igual a qualquer outra»?
praticamente uma proporção tirada a papel
Nos países onde a regulamentação existe, veja- químico: prostituídas registadas e pessoas trafise a Alemanha, a Áustria, a Nova Zelândia, a cadas, o que significa o óbvio: regulamentar é leHolanda, entre outros, não só o primeiro passo galizar o tráfico de pessoas. Em termos de prova,
para a sua existência jurídica foi a descriminal- num quadro de existência de um regime de uma
ização do lenocínio – se a actividade é legal, nat- actividade económica legal, será virtualmente imuralmente o proxenetismo, enquanto angariação possível provar a existência de tráfico de pessoas.
de clientes, perde o seu carácter ilícito, legitiA igual conclusão chegou o estudo Does Legal
mando-se a exploração – seguido da tributação Prostitution Increase Trafficking?(5), cruzando
das prostituídas (e não dos proxenetas e propri- os dados de 150 países e analisando, nomeadaetários e bordéis), da instituição de multas caso mente, os países que regulamentaram a prostituestas não cumpram as normas de higiene e segu- ição antes e depois da entrada em vigor de tais
rança, a matrícula obrigatória das prostituídas regimes: a regulamentação fomentou e tornou
com exames de saúde regulares (veja-se o caso da mais difícil de penalizar o tráfico de seres huÁustria, com exames mensais apenas para as manos.
prostituídas e nunca para os clientes). Também a
alegada protecção social através de descontos
Em Portugal, a prostituição é legal. Não existe
para a Segurança Social é usada como argumento, qualquer lei que penalize quem seja prostituído.
contudo, como a maioria das poucas mulheres que Aliás, quem quiser pode fazê-lo profissionalmente
aceita registar-se fá-lo como «trabalhadora inde- enquanto trabalhador independente, registandopendente», todos os encargos são seus.
se como tal na Autoridade Tributária na categoria
Mas o modelo falha quando olhamos para a re- de «outras prestações de serviços» e assim fazer
alidade. Das cerca de 125 a 150 mil prostituídas os respectivos descontos para a Segurança Social.
registadas na Holanda, apenas 5% estão inscritas Também em termos de IRS todo o rendimento é
na Segurança Social e a maioria não paga quais- tributado, desde que declarado, mesmo não se inquer impostos.(2) Os bordéis licenciados são pro- dicando a sua origem. Além do que a todos os
priedade de apenas 4 «empresários do sexo» - ou cidadãos é garantido o acesso ao SNS, não poseja, proxenetas. Das cerca de 50 000 prostituídas dendo o mesmo ser recusado a ninguém.
nas janelas do Red Light District estima-se que
Portanto, a regulamentação é apenas uma
mais de 75% sejam oriundas de países es- questão de descriminalização do lenocínio e legaltrangeiros.(3)
ização do negócio da prostituição. Que tem conNo caso da Áustria existem, registadas, 8000 sequências dramáticas no que tange ao respeito
pes soas prostituídas, apenas 2% são homens. pelos direitos humanos e no longo caminho da
95% são estrangeiras, oriundas designadamente igualdade entre mulheres e homens.
da Roménia, Hungria e Bulgária. Existem 800
A prostituição é um fenómeno feminizado de dibordéis licenciados. Entre 3000 a 4000 são pessoas mensão global, envolvendo cerca de 40 a 42 milprostituídas ilegalmente, maioritariamente de na- hões de pessoas em todo o mundo, com uma vasta
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ciedade e na percepção das suas relações mútuas e na sua sexualidade.
Funciona como um negócio e cria
um mercado, com diferentes actores
interligados,
onde
proxenetas
planeiam e actuam para assegurar
ou aumentar os seus mercados e
maximizar os seus lucros e onde os
compradores de sexo têm um papel
chave uma vez que mantêm a
procura neste mercado. Reduzem-se todos os
actos de intimidade a valores comerciais e o valor
do ser humano a mercadoria ou a um objecto para
ser usado pelo cliente.
Regulamentar a prostituição é banalizar a violência contra as mulheres e esconde-la entre quatro paredes. Protege proxenetas e clientes
prostituidores. Violenta mulheres e raparigas. Aumenta e banaliza a violência sexual contra elas.
Aumenta a exploração e é uma das faces mais violentas do capitalismo: a materialização de que
tudo está à venda. Incluindo os seres humanos.
NOTAS
(1)
http://www.turnofftheredlight.ie/
(2)
A majority of the interviewed prostitutes (more
than 60%) indicates not to pay tax over the income earned

by their prostitution work. (…) The main argument for tax evasion is that prostitutes
think they already earn very little. Related
to this, some consider their work not to be a
steady profession, or think they cannot work
enough hours. (…) Finally, there is another
important reason why prostitutes refuse to
pay tax. Different prostitutes and business
owners state that a large part of the prostitutes receives social security; they do not
want their extra income to become known to
the Social Services or the Employee Insurance Implementing Body. (Prostitution in the Netherlands
since the lifting of the brothel ban , 2007, A.L. Daalder)
(3)
Galiana, Carmen. “Trafficking in Women”, Directorate General for Research, European Parliament, Brussels,
March
2000.
Working
Paper
em
http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/pdf/109
_en.pdf
(4)
Dr Elisabeth Tichy-Fisslberger, Ambassador, National Coordinator on Combating Human Trafficking, Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign
Affairs, Vienna no Seminário Demand reduction in relation
to trafficking in human beings for sexual exploitation,
Thessaloniki, Abril 2017
(5)
Seo-Young Cho (German Institute for Economic
Research-DIW Berlim), Axel Dreher (Heidelberg University, University of Goettingen, CESifo, IZA, KOF Swiss
Economic Institute) e Eric Neumayer (London School of
Economics and Political Science, UK) in World Development Vol. 41, pp. 67–82, 2013

Documentos da instituição

Sob a epígrafe supra é criada uma nova secção do “Boletim” destinada a publicar documentos
relacionados com as principais actividades da instituição, designadamente moções e peças
análogas aprovadas em assembleias gerais. Assim, no presente número, publicam-se a moção
sobre o 40º aniversário da Constituição da República Portuguesa, aprovada pela Assembleia
Geral da APJD na sua reunião de 23/4/2016; a moção sobre a Conferência Internacional realizada em Lisboa nos dias 10 a 12 de Novembro de 2016, aprovada pela Assembleia Geral na sua
reunião de 11/3/2017; e a deliberação, aprovada também na mesma reunião de Assembleia
Geral, por unanimidade e aclamação, que concedeu ao associado Dr. Levy Baptista a qualidade
de membro honorário e Presidente Honorário da APJD. Finalmente publica-se uma nota à comunicação social, da Direcção da APJD, sobre o acesso por parte dos serviços de informações a
metadados.
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MOÇÃO
Sobre o 40º aniversário da Constituição da República Portuguesa
(Aprovada pela Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Juristas Democratas (A.P.J.D.),
na sua reunião do dia 23 de Abril de 2016)
A Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD), reunida em assembleia geral no dia
23 de Abril de 2016, na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, associa-se às celebrações
que têm ocorrido por todo o país neste 40º aniversário da promulgação da Constituição da
República Portuguesa, texto fundamental do
regime democrático saído da Revolução de Abril
de 1974 – e que, decorrido todo este tempo e não
obstante as suas sete revisões, mantém o seu
carácter progressista,
assente na caracterização da República Portuguesa como Estado de
direito
democrático,
visando a realização da
democracia económica,
social e cultural e o
aprofundamento
da
democracia participativa; na proclamação de
um vasto catálogo de direitos e deveres fundamentais (de natureza
pessoal, de participação
política, de carácter
económico, social e cultural); um posicionamento avançado no
plano das relações internacionais (incluindo o
reconhecimento
do
princípio da não ingerência nos assuntos internos
dos outros Estados e da cooperação com todos os
outros povos para a emancipação e o progresso da
humanidade); a separação e interdependência de
poderes do Estado; a consagração do poder local
democrático; e um sistema de fiscalização da constitucionalidade das leis, em que avulta o papel
cimeiro de um Tribunal Constitucional.

A Constituição continua a ser, assim, o estatuto
jurídico-normativo do nosso ordenamento
político – as suas disposições assumem-se como
normas superiores do direito interno, com força
vinculativa própria, inclusive quanto aos direitos
económicos, sociais e culturais (concebidos como
direitos concretos dos cidadãos – e não meras intenções programáticas).
É, em suma, o texto básico de
protecção dos cidadãos contra
os abusos das maiorias, contra
as tentativas de negação e subversão dos direitos fundamentais conquistados ao longo de
tantas lutas populares e agora
consagrados naquela nossa lei
fundamental.
Neste momento histórico de
celebração dos 40 anos da Constituição, a Associação Portuguesa
de
Juristas
Democratas (APJD), fiel ao
seu compromisso estatutário
de defender a ordem constitucional
e
a
legalidade
democrática, congratula-se
pela permanência das linhas
mestras da Constituição de
1976 (que, com os seus ajustamentos e retrocessos conjunturais, é ainda assim o texto constitucional mais
duradouro da nossa história); e espera que ela
possa continuar a ser o quadro normativo básico
do nosso ordenamento político; a nossa carta de
direitos; traço de ligação entre gerações; rosto
visível de um país independente e soberano, empenhado na construção de uma sociedade livre,
justa e solidária.
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Sobre a Conferência Internacional realizada em Lisboa nos dias 10 a 12 de Novembro de 2016
(Aprovada pela Assembleia Geral da APJD na sua reunião de 11/03/2017)
1. A Conferência Internacional para assinalar
o 50º Aniversário da aprovação pela Organização
das Nações Unidas do Pacto Internacional sobre
os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e do Pacto Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos (PIDCP), realizada em Lisboa
nos dias 10 a 12 de Novembro de 2016, organizada
pela Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD) e pela Associação Internacional de
Juristas Democratas (IADL), revestiu-se de um
assinalável êxito, muito particularmente junto
das várias associações jurídicas de muitos países
que nela se fizeram representar, e dos participantes no evento.
2. Em torno do tema central da Conferência –
“Os Pactos Internacionais de direitos humanos
(PIDESC e PIDCP) aprovados pela ONU em 16
de Dezembro de 1966: significado histórico; alcance político e jurídico; vicissitudes” – foi possível um encontro fraterno entre tantos juristas e
não juristas, provindos de geografias diversas,
unidos pelo mesmo ideal do ser humano livre, liberto do medo e da miséria (como se diz nos dois
Pactos); e uma ampla discussão em torno de
temas tão relevantes para a vida dos povos e das
nações – como estes dos direitos humanos, do seu
alcance jurídico e político e das suas vicissitudes
.
3. Tivemos ocasião de sublinhar, designadamente no nº 6 do Boletim da APJD, que “a
história dos direitos humanos não é
apenas a do seu reconhecimento internacional – mas também a da sua
clamorosa e sistemática violação” –
salientando que “uma coisa é a
retórica argumentativa em torno
dos direitos humanos (a sua proclamação nos textos de direito interno
e internacional; no discurso dos
agentes políticos; no pensamento

crítico de filósofos e juristas); outra, muito diversa, a da realidade nua e crua com que os povos
se têm confrontado ao longo dos últimos 50 anos”.
E idêntica constatação esteve presente na generalidade das comunicações apresentadas à Conferência, e nas conclusões desta – evidenciando a
preocupação de todos pela espécie de “apartheid
global” (na expressão de um jurista espanhol) que
é o da divisão entre aqueles poucos que têm muito
e a esmagadora maioria dos deserdados e oprimidos desta “civilização das desigualdades” que é o
capitalismo global.
4. Assim, a Assembleia Geral da APJD, reunida
no dia 11 de Março de 2017, congratula-se com a
realização do referido evento, e expressa a
propósito do mesmo o seguinte:
I - A Conferência Internacional sobre os Pactos
de Direitos Humanos da ONU, realizada em Lisboa nos dias 10 a 12 de Novembro de 2016, sob
iniciativa da APJD e da IADL., revestiu-se de um
assinalável êxito – quer pelo número de participantes inscritos (mais de 250); associações internacionais e nacionais representadas; entidades
envolvidas; natureza e qualidade das comunicações apresentadas; e teor geral das conclusões
aprovadas nas três Mesas da Conferência;
II - Designadamente, ficou bem saliente: a) que
o conteúdo básico dos dois Pactos continua incumprido na maioria dos países (apesar do esforço
das organizações progressistas do
mundo, entre as quais se incluem a
IADL e as suas co-associadas nacionais); b) que essa fragilização dos
direitos humanos resulta das desigualdades materiais de poder existentes
nas sociedades, pelo que a sua efectivação implica uma profunda transformação das estruturas económicas e
sociais que a condicionam e limitam;
c) e que se impõe – hoje, e sempre –
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uma luta pela efectivação dos dois Pactos; uma
luta de todos, pela constitucionalização dos direitos humanos; pela aprovação de legislação que os
promova; por mecanismos judiciais que os façam
cumprir; mas também, por políticas que, no exercício dos poderes soberanos dos povos consagrados na Carta das Nações Unidas, conduzam a
economia e a política de acordo com os princípios
e valores consagrados nos Pactos Internacionais
dos Direitos Humanos;
III - Neste condicionalismo, a Assembleia
Geral da APJD reafirma o seu compromisso de
participação na luta global pelos direitos hu-

manos, numa perspectiva emancipadora, universal e multicultural, em estreita colaboração com
a IADL e com as associações nacionais nela representadas, para o aprofundamento de iniciativas
comuns pela defesa e concretização dos direitos
humanos – dando-se assim continuidade ao espírito da Conferência Internacional de Lisboa, e
ao empenhamento dos seus promotores e participantes nos valores fundamentais da paz mundial
e da emancipação humana (para que se cumpra,
o mais possível, e no mais curto tempo possível,
“o ideal do ser humano livre, liberto do medo e da
miséria”).

PROPOSTA
Aprovada pela Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD),
na sua reunião de 11/03/2017
1. Por razões de ordem pessoal, o Associado Dr.
Levy Baptista entendeu não continuar a fazer
parte dos órgãos sociais da APJD – instituição de
que foi fundador em 3/2/1977 (conjuntamente
com os advogados Dr. Fernando de Abranches
Ferrão, Dr. Manuel João da Palma Carlos e Dr.
Inácio Fiadeiro – entretanto já falecidos).
2. Desde muito antes da constituição formal da
associação, que apenas foi possível após a Revolução do 25 de Abril de 1974, já o Dr. Levy Baptista participava nas actividades de resistência à
ditadura fascista de Salazar e Caetano, tendo-se
salientado na defesa de presos políticos no Tribunal Plenário de Lisboa, e também na Comissão
Nacional de Socorro aos Presos Políticos (de que
foi um dos principais responsáveis e dinamizadores, nas condições tão adversas que
sabemos).
3. Ao longo da existência legal da APJD, o Dr.
Levy Baptista participou sempre nas suas principais iniciativas; e, mais recentemente, promoveu
as formalidades jurídicas necessárias para a actualização dos estatutos, reinscrição de associados e
convocação da Assembleia Geral “refundadora”
que se realizou no dia 4 de Julho de 2015; tendo
presidido à direcção então eleita, cujo mandato
terminou em 31 de Dezembro de 2016.

4. Ao longo de toda a sua vida – como advogado;
como resistente ao fascismo; como defensor de
presos políticos; como deputado à Assembleia
Constituinte que elaborou a Constituição de 1976;
como director da revista Seara Nova; e em múltiplas outras actividades de relevo – o Dr. Levy
Baptista afirmou-se e prestigiou-se como personalidade pública sempre empenhada na defesa dos
direitos humanos, designadamente os consagrados na Declaração Universal dos Direitos do
Homem; e na promoção e salvaguarda da ordem
constitucional e legalidade democrática.
5. Pelo que tão sumariamente se deixa exposto,
por todo o seu percurso de vida, de combate pelas
liberdades democráticas; e pelo contributo tão relevante que deu para a realização dos objectivos
da APJD; propõe-se a esta Assembleia Geral:
a) Que se digne conceder ao Dr. Levy Baptista,
ao abrigo do nº 2 do artigo 4º dos estatutos, a
qualidade de membro honorário da APJD;
b) E, simultaneamente, que o mesmo Associado
passe a ser considerado também Presidente Honorário desta associação (situação a ratificar a
quando de uma futura revisão estatutária que
possa contemplar formalmente a existência desse
cargo).
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A APJD E O ACESSO POR PARTE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES A METADADOS
1- A Associação Portuguesa dos Juristas Democratas (APJD) face a intenções vindas a
público com o objectivo de propiciar o acesso por
parte dos serviços de informações a Metadados,
entende chamar à atenção para os princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa, princípios estes já afirmados a seu tempo
pelo Tribunal Constitucional considerando inconstitucional tal acesso.
2- A APJD considera oportuno aclarar, dada a
existência de notícias pouco precisas, que os
Serviços de Informações (SIS e o SIED) são
serviços administrativos não policiais e muito
menos órgãos de polícia criminal.
3- É bom significar que não está em causa a necessidade ou a existência de um Serviço de Informações. Não há seguramente um único país que
o dispense. No entanto há duas grandezas que se
entrecruzam: por um lado, o sentido de Democracia, que todos os países dizem professar; por
outro, a equidade da balança dicotómica – Liberdade e Segurança (até que ponto a liberdade pode
ser sacrificada em nome de segurança; até que

Noticiário
APJD presente na Festa Final das Olisipíadas
A APJD esteve presente na Festa Final das
Olisipíadas, nos dias 3 e 4 de Junho, no Estádio
Universitário de Lisboa, organizada pela Câmara
Municipal de Lisboa em conjunto com as Juntas
de Freguesia.
No pavilhão da APJD, os participantes visitaram uma exposição sobre a história da Associação, tendo sido distribuída às crianças e jovens
uma Banda Desenhada sobre a Declaração dos
Direitos da Criança, publicada para o efeito pela
APJD, com desenhos de Neto Raúl Camões..

ponto o valor de segurança se deve sobrelevar ao
da liberdade?).
4- A APJD chama à atenção de que no quadro
legislativo em vigor e enquadramentos decorrentes, foi possível constatar, através do denominado «julgamento dos espiões», que foram usados
métodos não conformes com a lei. O caminho da
adaptação da Lei a tais métodos só pode conduzir,
na opinião da APJD, ao alargamento das possibilidades discricionárias desses serviços pondo em
causa os direitos e liberdades constitucionalmente
protegidas.
5- Para a APJD, como a vida bem demonstra,
os problemas do terrorismo não deixaram de existir em países onde não só tais limitações legais
não existem, como o conjunto de medidas de natureza securitária que se abatem sobre os
cidadãos são enormes, tendo sido postos em causa
e cerceados direitos e liberdades fundamentais dos
cidadãos.
Lisboa, 2 de Maio 2017
A Direcção da APJD
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Peniche:
Museu Nacional dedicado à resistência anti-fascista
Em reunião realizada no passado dia 27 de Abril na Fortaleza de Peniche, o Conselho de Ministros
deliberou aí instalar um museu nacional dedicado à resistência anti-fascista. Nesse dia assinalavamse os 43 anos da libertação dos últimos presos políticos encarcerados nessa prisão fascista.
Esta importante decisão surge na sequência de uma ampla contestação popular que conseguiu reverter o anterior propósito governamental que visava integrar o Forte de Peniche numa lista de monumentos a concessionar a privados e a sua transformação em unidade hoteleira de luxo.
A criação deste núcleo museológico num local tão simbólico revela-se da maior importância para a
preservação e divulgação da memória histórica do que representou o fascismo em Portugal.

Livro da URAP «Forte de Peniche, memória, resistência e luta»
No dia 4 de Maio teve lugar, na sede da Fundação José Saramago, a sessão
de apresentação do livro lançado pela União dos Resistentes Anti-Fascistas
Portugueses (URAP) sobre o Forte de Peniche.
A obra reune os diversos documentos da contestação à intenção incial do
Governo de privatização, inclui uma breve história da fortaleza e das
condições prisionais, excertos de obras e depoimentos relativos às fugas,
documentos relacionados com a libertação dos presos políticos em Abril de
1974 e uma relação dos 2494 presos de Peniche.

CPPC edita livro «Décadas de Luta pela Paz»
Assinalando os 40 anos da sua formalização jurídica (Abril de 1976), o Conselho Português para a Paz e Cooperação lançou o livro «Décadas de Luta
pela Paz», no passado dia 22 de Abril.
A obra, com prefácio da presidente do CPPC, Dra.Ilda Figueiredo, traça o
percurso do movimento da Paz em Portugal a partir de testemunhos, registos
documentais, sendo profusamente ilustrado com reprodução de documentos,
elementos iconográficos e fotográficos.
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A representação permanente da Associação Internacional
de
Juristas
Democratas (AIJD) junto
das Nações Unidas em Genebra fez já, este ano, diversas
declarações cujo texto integral pode ser consultado no
site da Associação (http://www.iadllaw.org/newsite/).
Em Janeiro fez uma declaração sobre a preocupante
situação dos refugiados na Europa. Problema cuja actualidade se mantem e agravou; segundo dados das
Nações Unidas, de Janeiro de 2017 até ao passado dia
7 de Maio chegaram à Europa, via marítima, cerca de
50 mil pessoas, tendo morrido 1309.
Em Março foram efectuadas intervenções e declarações sobre: as acções de vigilância ilegal da CIA e a
situação de Julian Assange (10/03); os atrasos e incumprimentos dos acordos de paz na Colômbia
(15/03); o impacto dos pesticidas nos direitos humanos
(18/03); a situação dos direitos humanos na Palestina
e territórios árabes ocupados, nomeadamente condenando a exigência do secretário-geral das Nações

Unidas da retirada dum relatório da Comissão das NU
para a Ásia Ocidental sobre as práticas de Israel
quanto ao povo palestino e a questão do apartheid,
expressando solidariedade para com a secretária-executiva dessa comissão, sra.Rima Khalaf,que se demitiu em protesto, e ainda pedindo o restabelecimento
do Comité Especial e do Centro da ONU contra o
Apartheid (20/03); a situação dos direitos humanos no
Haiti (21/03); saudando o povo e o governo da
Venezuela e pelos esforços e sucessos alcançados na
promoção e progresso dos direitos humanos nesse
país(16/03).
Foi também publicado, em 16 de Fevereiro, o relatório dos observadores da AIJD ao julgamento da
advogada Barkim Timtik, detida na Turquia, em
Dezembro de 2016, com mais 25 pessoas. Depois da
instauração do estado de emergência, em Julho de
2016, estima-se que foram detidas cerca de 45 mil pessoas, das quais 3800 magistrados e 300 advogados.
Conforme demos notícia neste boletim, os nossos colegas turcos que participaram na Conferência de Lisboa
em Novembro de 2016 foram detidos no aeroporto à
chegada à Turquia, continuando ainda presos.

Solidariedade com os Presos Políticos Palestinos
Mais de duas centenas de juristas, estudantes de direito, trabalhadores da área da justiça, organizações jurídicas e de juristas (entre as quais a Associação Europeia de Juristas pela Democracia e Direitos Humanos)
enviaram uma carta de apoio aos cerca de 1700 presos políticos palestinos presos nas prisões israelitas, e que
tinham iniciado uma greve de fome no passado dia 17 de Abril. Protestam contra as detenções arbitrárias, as
condições de encarceramento desumanas e degradantes a que estão sujeitos, a tortura, os julgamentos farsa
pelos tribunais militares. Exigem a aplicação das convenções internacionais de direitos humanos e leis humanitárias, nomeadamente as convenções de Genebra, o pacto dos direitos políticos e civis, a convenção dos direitos
das crianças. Todos os anos são presas cerca de 700 crianças palestinas, detidas e julgadas nos tribunais militares, a maioria sem acesso a advogado nos interrogatórios e sem poderem contactar com as suas famílias.
Mais de 500 palestinos encontram-se sob «detenção administrativa», sem qualquer acusação por períodos indefinidos, e com base em «provas» secretas.poderem contactar com as suas famílias. Mais de 500 palestinos
encontram-se sob «detenção administrativa», sem qualquer acusação por períodos indefinidos, e com base em
«provas» secretas.
O conteúdo integral da Carta está disponível em: http://www.eldh.eu/publications/publication/letter-ofsupport-or-palestinian-hunger-strikers-from-lawyers-legal-workers-law-students-and-legal-organizations-270/.
O Centro da Palestina para os Direitos Humanos (membro da AIJD) tem mais informação em:
http://pchrgaza.org/en/.
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