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E D I T O R I A L

Um dos temas centrais da vida pública por-
tuguesa nos últimos meses foi a questão do orça-
mento – envolta em apreciações críticas,
provindas dos vários quadrantes políticos, selec-
tivamente propaladas nos meios de comunicação
social.

Não obstante as contingências e limitações da
circulação de ideias no espaço público, algo se
falou em torno das matérias orçamentais – e mal
foi que não se tivesse ido mais longe nesse exercí-
cio do direito constitucional de livre expressão do
pensamento pela palavra, imagem ou qualquer
outro meio.
Para além de relativamente escassa, a discussão

das questões orçamentais
(bem como de outros assun-
tos da vida pública) aparece
normalmente desen-
quadrada de bases informa-
tivas e teóricas suficientes e
convincentes. Salvo poucas
e honrosas excepções, a
maioria dos preopinantes
“orçamentais” fala desses

temas sem esclarecer devidamente, como lhes
cumpria, o enquadramento jurídico e ideológico
das suas críticas e das opiniões que propugnam.
Falar do orçamento é falar de uma lei que contém
“a discriminação das receitas e despesas do Es-
tado (. . .)” – artº105º, nº1, a) da CRP; “elabo-
rada,organizada,votada e executada anualmente”
(artº106º, nº1); segundo o princípio de que as re-
ceitas previstas devem ser “as necessárias para co-
brir as despesas” (artº105º, nº4).
O orçamento tem de ser elaborado de harmonia

com as opções do plano nacional anual (um e
outro – orçamento e plano – da competência da
Assembleia da República (artº161º, g) da CRP).

Tudo isto para salientar
que o volume de receitas a
prever no orçamento de-
penderá naturalmente do
montante das despesas que
o Estado pretende e pode
realizar.
O que tudo implica o es-
clarecimento prévio de
duas questões essenciais:

N e s t e  n ú m e r o

-
- Para que serve a Europa a Portugal? (por Guilherme Fonseca)

- A condição do advogado trabalhador: desafios do século XXI (por João Ferreira)
- A Revolução de Outubro, património da Humanidade (por Levy Baptista)

- A Websummit e o mundo (por António Bernardo Colaço)
- Iniciativas da APJD: Conferência do Professor Doutor António Manuel Hespanha

- Documentos da APJD. Forum APJD sobre direitos humanos
- Noticiário



Pag. 2 BOLETIM

saber que bens e serviços o Estado
se propõe adquirir no âmbito e ex-
ercício das suas tarefas fundamen-
tais; e qual o modo de repartição
dos encargos respectivos pelo uni-
verso dos contribuintes – já que o
grosso das receitas públicas
provirá dos impostos, que visam
precisamente “a satisfação das ne-
cessidades financeiras do Estado e outras enti-
dades públicas (. . .)” – artº103º, nº1 da CRP).

O orçamento do Estado traduz, assim, o con-
junto das políticas públicas que irão ser imple-
mentadas e executadas ao longo do ano.

Desde logo, no que se refere à natureza dessas
políticas: importa saber quais os campos especí-
ficos da actividade do Estado que deverão ser pri-
mordialmente desenvolvidos durante o período de
tempo a que o orçamento respeita.

E, por outro lado, há que definir a medida desse
comprometimento – qual a maior ou menor afec-
tação de recursos públicos a cada uma das áreas
da actividade governativa; e respectivo impacto
no conjunto da população.

Na sua essência, o orçamento do Estado traduz
e quantifica um programa de acção governativa,
aprovado pela Assembleia da República sob pro-
posta do Governo (artº161º, g) da CRP) – sendo
bom ou mau consoante os pontos de vista do ob-
servador relativamente às políticas nele desen-
volvidas; e são estas, efectivamente, que importa
escrutinar, antes e para além da fria realidade dos
números.

Os orçamentos – como as leis em geral – não são
neutrais: espelham um conjunto de interesses
colectivos diversificados e antagónicos; visam pre-
cisamente satisfazer, coarctar ou, eventualmente,
tentar articular as pretensões dos diversos grupos
sociais ou classes existentes no seio da República.
Essas opções políticas constantes do orçamento
do Estado não podem deixar de enquadrar-se nos
parâmetros traçados pela nossa lei fundamental.
Assim, as despesas do Estado devem ser as
necessárias (e possíveis) para “promover o bem-
estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade
real entre os portugueses, bem como a efectivação

dos direitos económicos, sociais,
culturais e ambientais, mediante a
transformação e modernização das
estruturas económicas e sociais”
(artº9º, d) da CRP); e, quanto às
receitas, não pode esquecer-se que
o imposto sobre o rendimento pes-
soal “visa a diminuição das de-
sigualdades e será único e

progressivo (. . .)”; que a tributação do
património “deve contribuir para a igualdade
entre os cidadãos”; e que a tributação do consumo
obedece à consideração das “necessidades do de-
senvolvimento económico e da justiça social”
(artº104º, nºs 1, 3 e 4 da CRP).

Bem sabemos como e até que ponto os orçamen-
tos dos últimos anos (particularmente, os do
tempo da anterior maioria PSD/CDS) estiveram
distanciados daqueles comandos constitucionais.
Com a actual solução política, pactuada entre o
PS e os partidos à sua esquerda, foram dados pas-
sos muito importantes no sentido da reposição de
direitos e rendimentos dos trabalhadores e pen-
sionistas, e de introdução de algumas medidas de
justiça fiscal (que poderiam ter sido mais expres-
sivas) – assim favorecendo os sectores mais caren-
ciados e desprotegidos da população (no
seguimento do que já se verificara no orçamento
para 2017). Essas medidas rectificativas são bem
conhecidas da generalidade dos cidadãos, porque
sentidas e assumidas pelas famílias nas suas vidas
quotidianas – e significam um esforço para in-
verter o agravamento da exploração e do empo-
brecimento; se o PSD e o CDS tivessem
continuado no Governo, as opções teriam sido
contrárias, como estava aliás anunciado (haveria
manutenção dos cortes salariais até 2019; contin-
uação das privatizações de empresas; manutenção
do IVA de 23% na restauração; maiores benefícios
fiscais para o grande capital; despedimentos na
função pública; agravamento das leis laborais;
etc.).
De qualquer modo, não obstante as medidas orça-
mentais tendentes a permitir melhorias nas políti-
cas de distribuição de rendimentos e maior justiça
fiscal, os portugueses continuam a confrontar-se
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com graves constrangimentos financeiros e políti-
cos que limitam significativamente a concretiza-
ção do objectivo constitucional de eliminação das
desigualdades sociais subsistentes.

Desde logo, os decorrentes do peso da dívida
pública, que implica o pagamento anual de cerca
de € 7.000.000.000 (sete mil milhões de euros) de
juros (o chamado “serviço da dívida”) – precisa-
mente o dobro do que se prevê despender em in-
vestimento público. Trata-se de uma situação
asfixiante – que inviabiliza a possibilidade de
crescimento económico e desenvolvimento social
nos próximos decénios.
Torna-se imprescindível, por conseguinte, a rene-

gociação da dívida pública portuguesa, em termos
que permitam a libertação de capitais para acel-
erar o investimento público, com o respectivo im-
pacto positivo na economia nacional.
De outro modo, não será possível libertarmo-nos

tão cedo do ciclo da pobreza e da estagnação.
A renegociação é, aliás, um procedimento normal
na vida das pessoas e das empresas, bem con-
hecido e utilizado pela generalidade dos agentes
económicos – significando, por parte do devedor,
uma vontade real de cumprir os compromissos as-
sumidos. Neste contexto, não pode compreender-
se que os grandes conglomerados financeiros
internacionais, e os seus comanditados internos,
queiram e possam demarcar-se tão facilmente das
regras normais de relacionamento negocial entre
pessoas de bem.

Outros graves constrangimentos resultam da
subsistência de encargos provindos já do anterior
Governo, como seja o caso dos con-
tratos “swap”, que se revelaram ru-
inosos para o Governo português; e os
consideráveis “benefícios fiscais” con-
cedidos aos grandes grupos económi-
cos nacionais e estrangeiros (sem
negociação clara e rigorosa de signi-
ficativas contrapartidas sociais e lab-
orais que pudessem de algum modo
justificar esse tipo de benesses); tudo
em termos que deixam o Estado por-
tuguês à mercê da voracidade e rap-
ina desses interesses económicos.

Neste condicionalismo, a recusa da União Eu-
ropeia e instituições financeiras internacionais
quanto a uma renegociação dos prazos e
condições da dívida portuguesa provoca um es-
trangulamento da nossa economia e limita con-
sideravelmente as possibilidades de
desenvolvimento económico do país.

A tudo isto acresce a posição do PS quanto à
questão de fundo – e que consiste, se bem o en-
tendemos, em reenviá-la para um momento fu-
turo e incerto (assim se furtando ao
enfrentamento imediato, ainda que dúctil, com os
credores e instâncias internacionais, quanto a
questões como a da (i)legitimidade da dívida; con-
strangimentos dos respectivos prazos e mais
condições; e necessidade da sua renegociação).
Para além das imposições internacionais, que
traduzem uma clara ingerência nos assuntos in-
ternos de um país independente, o PS não é imune
às pressões internas que vão desde o discurso da
direita mais radical, vociferado em “full-time”
nos meios radiofónicos e televisivos, às sugestões
e até uns quantos safanões verbais, de várias in-
stâncias, no sentido de tentar inverter o quadro
da solução política vigente (1).

Devendo referir-se, por fim, as hesitações ide-
ológicas do PS quanto ao alcance das transfor-
mações sociais desejáveis – uma vez que o seu
compromisso básico é afinal com o Estado capi-
talista (no convencimento da possível compatibi-
lização entre o capitalismo como forma de
produção e o crescimento do bem-estar social). Só
que, como a história tem demonstrado, essa com-

patibilização é inteiramente inviável
– dada a natureza predadora do sis-
tema capitalista, os seus “guetos”
de violência e miséria, exploração
desenfreada dos povos e confisco da
democracia.

Qualquer mudança social ver-
dadeiramente transformadora exige
e pressupõe a superação do capital-
ismo como sistema económico e so-
cial e o advento de outra era de
cidadania.
Tudo isto se refere para partilhar
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moção do bem-estar, qualidade de vida e igual-
dade real entre os portugueses; e salvaguarda da
independência nacional (artºs 1º, 9º, d); e 7º, nº1,
todos da CRP). Com os meios limitados ao al-
cance da instituição; mas fortalecidos pelo con-
junto das lutas sociais que irão desenvolver-se em
Portugal e no mundo ao longo de 2018. Bom ano
para todos (quantos escolhem partilhar os trilhos
emancipatórios dos povos).

Notas:

(1) Falam da pretensa necessidade de libertar o P.S. do
que dizem ser uma asfixia do PCP e do BE; de “pactos de
regime”; das virtualidades de um novo “bloco central”. O
objectivo claro dessas “lancinantes advertências” é o de ten-
tar empurrar novamente o PS para os braços da direita (o
que lhe seria fatal, como procurámos explicar no editorial
do último número deste Boletim). 

com os estimados leitores o sentimento das difi-
culdades que se perfilam no nosso horizonte colec-
tivo.

Importa saber quais as opções que o PS irá
tomar num futuro próximo, e qual a evolução das
complexas questões internacionais que condi-
cionam a vida dos povos (designadamente,
quanto à possibilidade de formação de um bloco
internacional apostado em fazer frente ao capi-
talismo financeiro e criar melhores condições para
a protecção e desenvolvimento dos direitos hu-
manos).

É responsabilidade da APJD. continuar a lutar
pela defesa da ordem constitucional e da legali-
dade democrática, no sentido da construção de
uma sociedade livre, justa e democrática; pro-

PARA QUE SERVE A EUROPA A PORTUGAL?
Rreve reflexão, com incidência constitucional

Guilherme Fonseca
Juiz-Conselheiro jubilado

Quando se enuncia de modo interrogativo a
questão – “Para que serve a Europa a Portugal?”
-, pretende-se chamar a atenção para um assunto
actual, pois estamos a assistir ao confronto entre
o Reino Unido e a União Europeia (EU), com
risco da separação, aliás, consumada com o resul-
tado do referendo BREXIT e é indiscutível o seu
significado para o continente europeu, na situ-
ação de crise que atravessa a EU, nestes últimos
anos, reflectida actualmente, além do mais, com
a problemática dos refugiados/migrantes.

E pretende-se ainda, e de modo provocatório,
buscar uma resposta que nos elucide sobre o ver-
dadeiro contributo da Europa para o desenvolvi-
mento/modernidade do nosso País, que todos
qualificam como país da periferia do continente
europeu, com índices económico-financeiros e
sócio-culturais de baixo valor ou de baixo relevo,
sendo poucas as excepções (sirvam de exemplo
marcante, no plano de saúde, a diminuta percent-
agem da mortalidade infantil e alguns dados in-
teressantes em certas áreas tecnológicas e

científicas, no plano económico, a procura do tur-
ismo e o aumento das exportações, no plano
sócio-cultural, alguns resultados em certas modal-
idades desportivas, um prémio Nobel da liter-
atura, a eleição de um português para
secretário-geral das Nações Unidas).

Ora, Portugal tem mais de oito séculos de ex-
istência, como país soberano, atravessou já mo-
mentos difíceis de crise na sua história, como em
1383, até perdeu a independência com a invasão
da Espanha, um vizinho que constantemente in-
comodou o nosso País. Mas soube sempre resolvê-
los ou ultrapassá-los, nunca, porém, com
ajuda/apoio ou solidariedade da Europa, com
ressalva de pontuais, ajudas de natureza militar.
Pelo contrário, a Europa envolveu muitas vezes o
nosso País em situações que sempre nos preju-
dicaram. Se observarmos os últimos 150 anos (e
sem esquecer a maior ou menor dependência da
Inglaterra, a partir da II Dinastia), podemos,
entre o mais, registar: o Ultimatum inglês de
1890, (1) a propósito do mapa cor de rosa, arras-
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tando a perda de possessões
portuguesas na África, e a
crise financeira que se
seguiu, o envolvimento na
1ª Grande Guerra de
1914/1918, (2), a guerra
mundial que se estendeu às
colónias portuguesas de
Angola e Moçambique,
com uma economia de
guerra que subjugou  Por-
tugal, as crises financeiras
do final do século XIX e ao
longo do século XX, com
implicações no nível de
vida dos portugueses, como
aconteceu em 1983

E a Europa sempre maltratou o nosso País.
E a adesão à EU, em 1985, com assinatura em 12
de Junho, também se inscreve ou não nesse pata-
mar histórico negativo acabado de registar? 

Mesmo admitindo que nos primeiros anos dessa
adesão Portugal obteve ou conseguiu ajudas co-
munitárias, em dinheiro, mas que por vezes são
postas em risco, e que permitiram um aparente
beneficio público (é o caso dos investimentos
públicos) e uma aparente melhoria do bem-estar
e do nível de vida da sociedade civil, o certo é que,
em pouco tempo, tudo passou a evoluir negativa-
mente, com a entrada de Portugal na zona euro,
em 1999 apesar de todos os promessas de êxito. A
progressiva submissão aos desígnios europeus,
como membro fundador da União Económica e
Monetária, e a circulação da nova moeda, a partir
de 2002, precipitaram a situação no século XXI,
numa envolvência negativa que chegou aos nossos
dias, com os resultados que todos conhecem e
sofrem.

Ora, os compromissos com a Europa e a EU pas-
saram a constar da Constituição da República
Portuguesa (CRP), através de sucessivas revisões
constitucionais, implicando o enfraquecimento ou
até a perda da soberania nacional.
Assim, a porta abriu-se para a EU com a revisão
constitucional de 1989, uma das mais nefastas
para o texto originário da CRP, que até então

apontava nas normas dos artºs 7º e 8º para um
relacionamento internacional de cariz positivo,
numa cumplicidade com os outros Estados, no
bom sentido. Aí se encontra a “igualdade entre os
Estado”, a “solução pacífica”, a “não ingerência
nos assuntos internos” a “cooperação”, a
“abolição de todas as formas de imperialismo,
colonialismo e agressão”, o “desarmamento”, a
“dissolução dos blocos político-militares”, ex-
pressões que se encontram naquelas normas e que
hoje parecem ser de outros quadrantes, que não
o nosso.

É partir dessa revisão que a linguagem da CRP,
no que aqui nos interessa, muda e passa a falar-
se no “reforço da identidade europeia”, no “fort-
alecimento da acção dos Estados Europeus” (artº
7, nº5) e referem-se as ”normas emanadas dos
órgãos competentes das organizações interna-
cionais de que Portugal seja Parte” (artº8º, nº3),
agravando-se o panorama com a revisão de 1992,
quando se acrescenta o nº6 à norma do artº7º,
onde se prevê que Portugal pode “convencionar o
exercício em comum dos poderes necessários à
constituição da união europeia”.

Mas é com o texto actual da CRP, resultando
ainda de revisões constitucionais, posteriores que
tudo se consumou e para pior. Assim, aquele nº6
do artº7º alterou-se para “convencionar o exercí-
cio, em comum, em cooperação ou pelas institu-
ições da União, dos poderes necessários à
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constituição e aprofundamento da união eu-
ropeia” e, perigosamente, acrescentou-se um nº4
à norma do artº8, em que se amarra o País à EU,
porque as disposições dos tratados que regem a
União e “as normas emanadas das suas institu-
ições, no exercício da suas competências, são
aplicáveis na ordem interna nos termos definidos
pelo direito da União, com respeito pelos princí-
pios fundamentais do Estado de direito
democrático”. Assim mesmo, “nos termos
definidos pelo direito da União”, significando
uma prevalência absoluta desse direito (e são
muitos os exemplos, como seja, o recente tratado
de Estabilidade, Coordenação e Governação,
chamado Tratado Orçamental, que Portugal se
apressou a aprovar/ratificar na Assembleia da
República, a par das regras de disciplina orça-
mental que constam dos chamados Six-Pack
eTwo Pack).

Tudo isto mencionando ou determinando os in-
strumentos legislativos com incidência orçamen-
tal, e não só, que passam ma Assembleia da
República.

Enfim, a coberto da CRP, desfigurada, de certo
modo, com as revisões constitucionais, que
tiveram sempre o beneplácito dos Partidos
chamados do arco da governação, a EU instalou-
se em Portugal, a governar o País e transfor-
mando-o num “protetorado” - e até expressão de
governantes, como o ex-Ministro Paulo Portas,
sem que, aliás, tivesse sido dada aos portugueses
oportunidade para se pronunciarem, em refer-
endo, e que está previsto na norma do artº295º da
CRP.

E instalou-se, sem um fim à vista, de pé firme,
com a aceitação do nosso País, em 2011, do Mem-
orando de Entendimento sobre Condicionalidades
de Politica Económica, assinado com a troika, em
permanente revisão, com sucessivas avaliações, de
tal modo que verdadeiramente nunca se soube no
momento, o que a troika queria, mas sabendo-se
que sacrifícios os portugueses suportaram no quo-
tidiano da sua vida, com os múltiplos compromis-
sos e imposições, até de natureza orçamental, o
que durou até ao resgate já consumado.

Instalação essa facilitada pela moeda própria, o

Euro, e também pelas regras próprias de ordem
financeira e orçamental, tendo em vista a propal-
ada consolidação orçamental que nos é imposta,
e implicando, entre o mais, o seguinte rol de con-
sequências: o enfraquecimento da soberania na-
cional, colidindo com símbolos nacionais, como
sejam, a moeda (o escudo) e o orçamento do Es-
tado - um programa de receitas e despesas que
deixou de ser só nosso - , ou mesmo a perda da
soberania nacional, à medida do avanço do pro-
jecto da federalização da Europa, que pode ter,
pelo menos, reflexos na representação externa do
País e no modelo das forças armadas.

Tudo isto, sem perder de vista os malefícios que
a EU, aliada ao FMI, nos tem provocado, a partir
de 2011, e que ainda se notam, como sejam, a con-
solidação orçamental já referida, a austeridade
que foi sempre mais agravada, arrastando o em-
pobrecimento, e levando a um brutal aumento da
taxa de risco da pobreza, o desemprego e a pre-
cariedade no mercado do trabalho, afectando a
sustentabilidade da Segurança Social, a emi-
gração em subida constante, os cortes, sobretudo,
à custa dos salários/remunerações, das pensões/re-
formas e das prestações sociais, também os cortes
nos serviços públicos, com afectação da sua ca-
pacidade financeira e dos quadros dos seus trabal-
hadores, a corrupção generalizada e transversal
(e na base está a divida soberana, em montante
indesejável, submetida ao pagamento de juros
usurários aos nossos credores).

Factores que só agora, com o XXI Governo Con-
stitucional, apelidado de “geringonça”, parece
que vão inflectir com a viragem da página que o
governo iniciou e aliviou um tanto aqueles male-
fícios.

Tudo visto, em CONCLUSÃO, considerando
todo este quadro, a resposta à questão posta ab
initio, só pode ser uma: não tem havido, ao longo
da nossa história, e não há, um contributo ver-
dadeiramente favorável por parte da Europa, a
servir o desenvolvimento/modernidade do País,
devendo gritar-se bem alto que é chegado o mo-
mento de reconquistar a soberania nacional plena
desprendendo-nos das amarras, ou, pelo menos,
das piores amarras que nos prendem à EU e, para
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o efeito, apagando ou, então, es-
quecendo os comandos constitu-
cionais atrás referidos e que nos
comprometem com a EU.

Que não mais sejam impostas
a Portugal condicionalidades de
politica económica – é a ex-
pressão do citado Memorando –
vindas do exterior e que pos-
samos caminhar para um futuro
democrático e desenvolvido de
crescimento económico e de em-
prego, com os projectos do ver-
dadeiro 25 de Abril de 1974, e
que parece serem ainda os 3D, mas actualizados:
Democratizar cada vez mais, Desenvolver inten-
samente e Descolonizar, agora no sentido de
deixarmos de ser colonizados por outros.

Notas:

() Ultimatum inglês de 1890, a propósito do mapa cor de
rosa, com um projecto de fundação da África meridional
portuguesa, a que se opôs a Inglaterra, e a que se seguiu um
tratado humilhante assinado com a Inglaterra, com a perda

de possessões portuguesas naquele continente, E com o ar-
rastamento de medidas para o saneamento financeiro do
nosso País, em princípios de 1892 (e no final do séc.XIX
havia uma divida pública astronómica, com um agrava-
mento significativo do nível de vida dos portugueses)

(2) A guerra estendeu-se às colónias de Angola e Moçam-
bique, e até começou aí para nós, portugueses, com o envio
de tropas para fazer frente às hostilidades abertas pelos
alemães na África, situação que gerou em Portugal uma
economia de guerra.

A CONDIÇÃO DO ADVOGADO TRABALHADOR
Desafios do século XXI

João Ferreira

Advogado estagiário, Porto

1.Introdução

Neste pequeno texto irei lançar algumas pistas
de reflexão sobre as condições em que parte sub-
stancial dos advogados portugueses exerce actual-
mente a sua profissão. Não se trata aqui de referir
a imagem que os advogados, como um todo, imag-
inam de si mas, por outro lado, aquilo que grande
parte dos advogados é.
Deste modo, começo por abordar as transfor-
mações a que a profissão foi sujeita, enquad-
rando-a no movimento vasto de assalariamento
de largas camadas de profissões intelectuais que
surge com advento de novas tecnologias na econo-
mia, juntamente com a maior concentração de
riqueza nas mãos de uma minoria e da mercan-

tilização dos serviços.
De seguida, contrariar a crença na homogenei-
dade da classe, fortalecida essencialmente pela
Ordem dos Advogados. Demonstrar o surgimento
de uma pluralidade de situações e interesses, cuja
natureza, na maioria das vezes, é antagónica. Por
último, a tomada de consciência por parte dos ad-
vogados-trabalhadores do condicionalismo em
que tem de exercer a sua actividade, bem como
da realidade fáctica irreversível que define a sua
situação de classe.

2. Transformação da profissão

A advocacia, como um todo, sempre teve na sua
génese várias contradições. Por um lado, está su-
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jeita a deveres de busca da “justiça”
e do bem comum, onde imperam
noções éticas de integridade, inde-
pendência, igualdade, probidade,
por outro, em sentido contrário, é di-
rigida pela economia de mercado, ac-
tuando, em conluio com os aparelhos
ideológicos hegemónicos, na con-
strução de todo um aparato de legit-
imação da sua actuação.

Nas últimas décadas, com a evolução da profis-
são, fruto do fenómeno da globalização, da inte-
gração na União Europeia e consequente
mercantilização da justiça, surgem contradições
internas, dentro da própria classe da advocacia.
Às tradicionais formas liberais, escritório individ-
ual ou partilhado com outros colegas, germi-
naram no ramo da advocacia grandes estruturas,
segmentadas por especialidades, fortemente hier-
arquizadas, de natureza predominantemente em-
presarial, em que aos sócios se juntaram outros
colegas, vulgarmente e impropriamente designa-
dos por “associados”. Sobre o tema, retractando
a realidade portuguesa, explicam CHAVES e
NUNES (2012, p.121 a 123) (1):

“Com particular destaque na região de Lisboa,
a advocacia portuguesa sofreu transformações
mais profundas e céleres nos últimos 20 anos do
que ao longo de todo o século XX. Tais alterações
são em tudo semelhantes às que tiveram lugar an-
tecipadamente noutros países, com realce para os
EUA, onde remontam aos inícios do século XX.
Sinteticamente, poderíamos descrevê-las como o
resultado da aproximação da profissão ao sistema
económico capitalista[...]as mudanças que se
fizeram sentir no campo da advocacia tiveram
como efeito o fim da hegemonia da forma liberal
de exercício da profissão. Com o advento do mod-
elo societário - institucionalizado sob a forma de
médias ou grandes sociedades de advogados - o
exercício da profissão é permeado pela lógica da
empresa capitalista.

Nesses loci societários, a prática da advocacia
afasta-se significativamente do protótipo liberal.”

Ora, os advogados, que não eram proprietários

dos meios sociais de produção e, portanto, não se
apropriavam dos excedentes do trabalho, vêem-
se agora detentores de capital e a gerir grandes e
complexas sociedades, contratando outros colegas
de profissão cuja especialização, necessária a uma
maior complexidade do Direito e da
sociedade, lhes assegure maior competitividade e
lucro. Por sua vez os advogados que não estavam
reduzidos à condição de pura necessidade con-
hecida entre os trabalhadores, no presente
mundo, mercantilizado em todas as suas esferas,
juntamente com todos os outros trabalhadores in-
telectuais destituídos de capital, transformam-se
em trabalhadores assalariados. Desse modo, a ne-
cessidade do advogado-trabalhador prestar
serviços para sobreviver é aproveitada pelo advo-
gado-sócio que lhe oferece remuneração e outros
instrumentos de trabalho. Assim, a advocacia,
mais do que nunca, encontra-se sujeita a uma
tendência de mercantilização, em que os próprios
profissionais de direito são objecto de “trocas
comerciais”.
O advogado inserido numa sociedade de advoga-

dos é hoje uma realidade profundamente en-
raizada, verificando-se a existência de uma
relação de dependência económica e funcional de
uns advogados em relação a outros. Não só esta
dependência é hoje notória, como o aviltante
domínio das sociedades de advogados tem vindo
a institucionalizar modelos de precarização con-
hecidos, vingando a exploração de mão-
de-obra barata e qualificada.

Tal realidade é hoje mais abrangente, não se
situando somente em Lisboa, mas também no
Porto, Braga, Coimbra, Guimarães, Faro, ou seja,
em grandes centros urbanos. Aí, os escritórios de
advocacia são, como acima se refere, estruturados
como verdadeiras empresas, onde no seu topo
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estão os sócios e na base os advogados-
trabalhadores ou advogados associados.

3. Classe dos advogados-trabalhadores

Atento o exposto, é notório o antagonismo
entre os interesses de advogados-patrões e advo-
gados-trabalhadores. Perante um universo em
que o advogado é explorado por outro advo-
gado, surge a criação de “classes” dentro da
própria advocacia.

O assalariamento impõe ao advogado condições
de trabalho muito diferentes doparadigma lib-
eral. Entre tais condições destacam-se as
seguintes, cuja verificação cumulativa não é
exigida para que a relação se substancie como
laboral:

a) Existência de horário de trabalho e controlo
de horário, habitualmente definido pela 
sociedade.

b) Remuneração fixa ou vinculada à produção,
a qual pode prever prémios salariais.

c) Actividade exclusivamente concentrada em
processos de clientes do
escritório do qual é “associado”.
d) Inserção na estrutura organizativa da so-

ciedade.
e) Distribuição de tarefas, bem como a concessão

de instrumentos de trabalho
sujeitos, muitas vezes, a monitoramento e con-
trolo.

f) Supervisão, correcção ou orientação do tra-
balho, seja das peças processuais,
seja do andamento das audiências, além da con-
sequente prestação de contas de audiências e
diligências.

g) Código de conduta do escritório, com cumpri
mento de tarefas e obediência a ordens e modos
de vestir.
h) Ordens directas, cobranças, repreensões, tare-

fas ou orientações dadas pessoalmente ou via cor-
reio electrónico.

i)A avaliação anual e a existência de metas a
serem atingidas.

Estas práticas encontram-se já entrincheiradas

e salvaguardadas na relação entre
sócios e “associados”. A estas acrescem, ainda,
outras que indiciam a existência de uma
relação de subordinação. Assim, ao advogado “as-
sociado” são atribuídas obrigações de
um advogado-trabalhador. Porém, perante este
estado que apenas pode ser equiparado a
uma relação de trabalho, entre os “associados” e
a sociedade é estabelecida uma verdadeira fraude,
uma fuga ao direito do trabalho, sendo acordada,
habitualmente, uma relação de falsos recibos
verdes. Nesta condição, apenas goza o “associ-
ado” dos deveres inerentes ao trabalhador e não
dos direitos.

Como prova do que foi referido, atente-se, por
exemplo, às próprias recomendações da Associ-
ação das Sociedades de Advogados de Portugal
(ASAP), plasmadas no seu código de boas práti-
cas do ano de 2013 (2). Sob o capítulo “relações
com os advogados associados”, sugere-se que as
sociedades de advogados possibilitem aos advoga-
dos associados um período de férias, justificação
de faltas ao (trabalho) por motivo de assistência
à família, e gozo de licenças para efeitos de mater-
nidade e casamento. Embora tais direitos sejam
de índole laboral, as restantes recomendações
procuram reforçar a natureza civilística da re-
lação, nomeadamente de prestação de
serviços. Exemplo disso é o regime de cessação do
contrato, que pode acontecer a
qualquer momento, por iniciativa de qualquer das
partes, desde que seja respeitado um
pré-aviso de sessenta dias. Outro exemplo, este
mais inusitado, são os motivos pelos
quais pode o contrato ser resolvido por qualquer
uma das partes, nomeadamente a
resolução por perda de confiança fundamentada.
O que representa um conceito bastante
alargado, legitimador de despedimentos sem justa
causa encapotados, que não garante
qualquer protecção à parte mais fraca da relação.
Acresce que, embora o contrato seja resolvido, é

recomendado que as sociedades exijam ao advo-
gado associado o acompanhamento de qualquer
processo ou acção, ou a realização de qualquer
diligência nos três meses posteriores ao da data de
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cessação da relação contratual, independente-
mente da causa da cessação do contrato, ou seja,
mesmo perante a resolução por justa causa do
contrato por parte do “associado”. O que
pode resultar na prestação de trabalho por parte
do “associado” à sociedade mesmo quando já não
é trabalhador da mesma.

Não obstante tais considerações e recomen-
dações, a realidade demonstra que embora su-
jeitos a uma relação laboral, grande parte dos
advogados estão desprotegidos no que respeita a
uma duração mínima do contrato, uma remuner-
ação mínima, protecção em caso de doença, inca-
pacidade ou maternidade, o respeito por um
horário de trabalho e o pagamento de horas ex-
traordinárias, o direito a férias, o acesso a
protecção no desemprego, o impedimento do des-
pedimento sem justa causa, entre outros direitos
garantidos pela lei laboral.
Ao estarem desprotegidos, são cada vez mais su-

jeitos a cargas de trabalho e a metas de facturação
cada vez mais excessivas, o que não permite con-
ciliar a profissão com outras actividades,
nomeadamente com as responsabilidades famil-
iares. O que não lhes permite, também, desen-
volver uma clientela pessoal, dificultando a sua
instalação e acomodação independente. Tudo o
que sustenta e aprofunda sua condição precária.

Esta situação tem gerado nos últimos anos dis-
cussão e debate, sendo reafirmado
constantemente que os advogados-trabalhadores
enfrentam um vazio legal que é aproveitado pelos
seus empregadores ou, por outro lado, que os
princípios deontológicos são violados com o exer-
cício da profissão em subordinação jurídica.
Ora, tais concepções incorrem em erros de análise.
Em primeiro lugar, é verdade que não existe qual-
quer diploma próprio que regule a relação entre
sócios e “associados” como acontece em Espanha
ou França. Porém, tal não significa que exista
um vazio legal, perante a relação laboral o advo-
gado-trabalhador e a sua entidade empregadora
estão sujeitos aos direitos, deveres e protecções
que decorram das leis do trabalho. São esses dire-
itos que devem ser exercidos, contrariando o cam-
inho de precarização que numa toada sem fim

procura consagrar-se como o “novo normal”.
Acresce que, quer o Estatuto da Ordem dos Ad-

vogados, no seu artº73º, quer o Código do Tra-
balho, artº116º, afirmam que não existe
incompatibilidade entre a subordinação e o exer-
cício da profissão, nos termos das regras deon-
tológicas aplicáveis.
Embora a discussão se tenha intensificado nos úl-
timos anos, as questões acima referidas não são
esclarecidas por parte da Ordem dos Advogados.
Perante esta realidade dilacerada por antagonis-
mos e contradições, caracterizada por uma estru-
tura de domínio e subordinação, a Ordem
aparenta lidar apenas com uma comunidade
orgânica, definida por interesses mútuos e co-
muns. Ao fechar os olhos a esta realidade,
perante forças sociais conflituantes, a Ordem
toma partido daquele que numa relação
forçadamente desigual é a força normalmente
prevalecente.

4. Consciência de classe

A consciência de classe por parte dos advogados-
trabalhadores enfrenta, não obstante sua precária
condição, obstáculos que vão além dos habituais.
Em primeiro lugar, a dificuldade em abandonar a
visão do modelo clássico do advogado que im-
perou por longos anos, a qual é fortalecida pelo
status social que a profissão gozou no séc. XX,
razão pela qual todos aspiram ser profissionais
liberais por excelência. Tal aspiração conduz à ex-
pectativa de que a precaridade de hoje é, para lá
do mais, temporária e que tal caminho os con-
duzirá inevitavelmente à obtenção da  condição
de sócio na sociedade em que estão inseridos.

Em segundo lugar, como sucede em outros sec-
tores da sociedade, também uma importante
parcela dos advogados/juristas, fazendo jus à sua
propalada natureza conservadora, comporta um
preconceito ideológico face ao trabalhador, sendo
visto como uma classe menor face ao profissional
liberal/empreendedor.

Em terceiro lugar, o trabalho é entendido como
uma tarefa puramente egoísta, cujo sucesso e fra-
casso depende somente da capacidade de envolvi-
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mento do advogado na sociedade.Por último, a
falta de mediadores/intervenientes que lhes
forneçam elementos reveladores da sua situação
de classe, bem como de alternativas assentes em
ideais de unidade e resistência.

As referidas posições acima referidas, que se
assemelham à cultura do
“colaborador”, criam nos jovens advogados e ju-
ristas o sentimento de que as figuras precárias ou
ilegais a que estão sujeitos são a única forma de
ingressar no mercado, ignorando qualquer outra
alternativa. Sendo que tal imagem e retórica não
apenas é difundida pelo sócio-empregador como
por vezes é assumida pelo advogado-trabalhador
que a internaliza a ponto de tomá-la como sua,
orientando-se consoante os seus cânones.
Ora, como pode a totalidade dos advogados-tra-

balhadores ter o controle consciente e pleno da
sua condição, ou seja, tornarem-se conscientes dos
conflitos materialmente fundados entre advoga-
dos-patrões e advogados-trabalhadores ao ponto
de se unirem e resolvê-los pela luta?

Em primeiro lugar, a consciência objectiva da
sua situação imediata, o desemprego, os baixos
salários, a precaridade das relações de trabalho,
os falsos recibos verdes, a desregulação horária, a
progressiva compressão da autonomia relativa do
seu trabalho e mesmo da sua instrumentalização,
o não aproveitamento do seu trabalho para
o desenvolvimento social, humano e nacional,
tudo o que resulta quer na não concretização de
expectativas e aspirações quer no aumento da sua
exploração e consequente desvalorização profis-
sional.

Em segundo lugar, a compreensão da lógica op-
eracional capitalista que contribui para o progres-
sivo assalariamento dos
trabalhadores intelectu-
ais. Reconhecendo,
assim, o seu carácter ir-
reversível no qual a gen-
eralização do exercício
independente e liberal
não é mais do que um re-
torno utópico. Desse
modo, é importante que

se compreenda que a segmentação económico-so-
cial em que se vive apenas pode colocar poucos
advogados no topo da pirâmide, cabendo aos de-
mais a sua base.

Em terceiro lugar, exercer os princípios e pre-
ceitos deontológicos inerentes à sua profissão e
usá-los na resistência e no aumento do seu poder
na relação laboral. Entre os quais, destacam-se a
sua função social, a dignidade e o prestígio da
profissão, o dever de solidariedade entre os advo-
gados, a autonomia técnica e a independência, o
compromisso na defesa dos direitos, liberdades e
garantias, bem como o aperfeiçoamento da cul-
tura e instituições jurídicas.

Por último, o caminho para tal tomada de con-
sciência revela-se menos árduo para advogados e
juristas uma vez que já conhecem seus direitos,
inclusive os que lhe são sonegados.
Nestes termos, com a tomada de consciência as-

sente nas suas condições precárias, nas con-
tradições internas na advocacia que levam à
criação de classes antagónicas, no conhecimento
do carácter irreversível da sua condição de as-
salariado, na aplicação dos princípios deontológi-
cos no reforço do seu poder bem como no
conhecimento de direitos e princípios de que é su-
jeito, dispõe o advogado-trabalhador das ferra-
mentas necessárias para contrariar a actual
estratégia de desestruturação, desorganização e
desmobilização dos advogados-trabalhadores,
apoiando-se quer na sua unidade quer na sua re-
sistência, construindo-se, assim, um futuro mais
digno.

Notas:
(1) CHAVES, Miguel, e NUNES, João Sedas. Deontologia

e capitalização simbólica na
advocacia portuguesa con-
temporânea. Revista do In-
stituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa,
n º 2 0 2 , v o l . X L V I I ,
1ºtrimestre, 2012.

(2) O mencionado docu-
mento, pode ser consultado
on-line em asap.pt/wp-con-
tent/uploads/Codigo-de-
Boas-Praticas.pdf
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Com o Concerto desta noite, no Auditório
Camões, a Associação Yúri Gagárin junta-se a
todos os homens e mulheres que, um pouco por
todo o Mundo, neste ano de 2017, comemoram
festivamente o Centenário da Revolução de Out-
ubro, acontecimento marcante de
viragem na história dos tempos
modernos, sequência da “fúria do
mar” da Grande Revolução
Francesa de 1789 e do “assalto ao
céu” da Comuna de Paris de 1870.

Revolução de Outubro, mais do
que apenas Revolução Russa,
dado o alcance planetário das
ideias que foram a sua matriz e
que viriam a influenciar todo o
“género humano” saudado no re-
frão de “A Internacional”.
Cientes da lição que, na Rússia das almas mortas,
lhes haviam proporcionado as profundas convul-
sões políticas, sociais e culturais ocorridas no
século XIX, os revolucionários de Outubro pro-
puseram-se a tarefa de enfrentar a questão essen-
cial: não apenas explicar o Mundo mas,
fundamentalmente, transformá-lo.
Não será excessivo afirmar que muito do que, de

mais positivo,
ditou a marcha da
Humanidade, no
século XX, teve o
selo do ideário da
Revolução de Out-
ubro, aconteci-
mento histórico
que, pense-se a seu
respeito o que se
pensar, continua a
marcar a actuali-
dade e confiamos

em que continuará a marcar o futuro.
Desse enorme desafio herdamos então a tarefa

de o prosseguir visando os objectivos que, no fun-
damental, radicam na condição humana, na lib-
ertação do Homem dos seculares bloqueios que o

desumanizam, e para cuja prática, na
Rússia do primeiro quartel do século
XX, a Revolução de Outubro deu o
sinal decisivo.
Com o propósito de uma Revolução,
não de uma simples revolta, os revolu-
cionários de Outubro quiseram lançar
à terra a semente da transformação do
Mundo, apostados em começar de raiz,
que é onde tudo começa, no caso a
questão do poder e a questão do Es-
tado. Com esses instrumentos de acção
desenvolveram todo o imenso projecto

que abalou o Mundo, e cujos efeitos em boa parte
se mantêm. Sem essa aposta não teria sido pos-
sível criar e desenvolver a URSS, não teria sido
possível derrotar o nazi-fascismo, na Segunda
Guerra Mundial, não teria sido possível alcançar
a libertação dos povos colonizados e dos seus col-
onizadores – como foi o caso de Portugal com a
Revolução de 25 de Abril -, não teria sido possível

A REVOLUÇÃO DE OUTUBRO
Património da Humanidade(*)

Levy Baptista
Presidente honorário da APJD
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à Mãe Rússia atingir o extraordinário progresso
técnico, científico e cultural que, entre o mais, lhe
permitiu participar, com o êxito conhecido, na
conquista do espaço. Sem todos esses avanços não
teria sido possível a intransigente defesa da Paz,
prioritária causa comum de toda a Humanidade,
a defesa dos direitos dos trabalhadores, a eman-
cipação das mulheres, e tantas, tantas outras con-
quistas que hoje integram, com naturalidade, o
nosso quotidiano. E se é certo que essas grandes
causas não foram apenas causas e obra da Rev-
olução de Outubro, não é menos verdade que, sem
a Revolução de Outubro, essas conquistas não
teriam sido possíveis ou talvez sequer imagináveis
na dimensão que alcançaram.

Manifestamos assim o enorme regozijo com, que
hoje participamos na celebração festiva do Cen-
tenário da Grande Revolução de Outubro, certos
de que os princípios que a enformaram continuam
válidos, e que, saudando a memória daqueles que
a viveram e concretizaram, saudamos todos aque-
les, homens e mulheres, que, por esse Mundo fora,
continuam fiéis aos princípios da libertação do
Homem que presidiram a este grande aconteci-
mento histórico, desde Outubro de 1917 pertença
e património da Humanidade.

(*) Texto lido pelo autor num concerto promovido pela
Associação Yúri Gagárin que teve lugar no Auditório
Camões em Novembro de 2017

A WEBSUMMIT e o Mundo
António Bernardo Colaço

Juiz-Conselheiro jubilado

A WEBSUMMIT - a Cimeira da Web (teia) con
stitui sem dúvida um acontecimento ímpar no
mundo da ciência, tanto pela sua amplitude en-
volvendo quase todos os países do mundo (World
Wide Web - www.), como pela diversidade da sua
expressão tecnológica, particularmente a digital.
A sua realização em Portugal, assume por isso um
particular significado, não apenas pelo seu “sol”
turístico mas pelo acolhimento e organização que
o nosso país proporciona em realizações deste
tipo, com a única diferença de que a língua inglesa
(em detrimento da portuguesa) ainda monopoliza
a comunicação universal (apesar do Brexit). 

Com a duração de 4 dias, suportado por 6.000
de um ágil “staff ” o certame reuniu cerca de
60.000 pessoas entre, industriais, empresários,
técnicos e interessados no desenvolvimento e
evolução da técnica e tecnocracia deste maravil-
hoso mundo eletrónico, desde a multiplicidade de
“gadgets”, mecanismos e engenhocas a que não
faltariam revelações objectivadas (ou personifi-
cadas) de dois robots - Einstein e Sophia esta, que
por sinal, foi adotada pela Arábia Saudita, a
gozar neste momento porventura de mais direitos

que a mulher de carne e osso, anunciando que o
mundo nada  tem a temer da inteligência artifi-
cial. 

O acontecimento seria palco para o conheci-
mento, o estabelecimento de laços de amizade
entre os participantes, muitos deles ávidos na re-
alização de negócios relativamente aos seus pro-
dutos e de muitos outros para encontrar um
espaço para os seus “startups” (negócio ino-
vador), êxito dos quais, dependente da qualidade
de novação do produto e do empreendedorismo,
todavia nem sempre garantido. Neste aspeto são
poucos os que conseguem nadar no mar vasto. Se-
gundo José Neves, um startupper (da firma Far-
fetch) bem sucedido sente-se solitário! 

Porém, um dos aspetos que mais atraiu atenção
foi a presença de muita, mas muita juventude, se-
guramente ávida para enriquecer o seu conheci-
mento neste atrativo mundo de inovação
científica, bem se admitindo que a proveniência
tenha por fonte estudantes, empresários, can-
didatos ao empresariado ou simplesmente jovens
à procura de emprego. 

Menção especial e de marcado relevo merecem
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o envolvimento de enti-
dades como o 1º Ministro
de Portugal e o Se-
cretário-Geral das Nações
Unidas que acertada-
mente não pouparam elo-
gios ao acontecimento e a
confiança de que o acon-
tecimento contribuiria
decisivamente para a
melhoria qualitativa e o
bem-estar geral na vida
das pessoas o mundo. E
sem dúvida assim é se
tivermos em linha de
conta que hoje é praticamente inconcebível a
nossa vida sem o telemóvel, o computador e as
variantes das funcionalidades que apresenta em
termos de mais ou menos gigabites, das
avançadas aplicações que proporciona, a tecnolo-
gia na medicina e na exploração espacial, os com-
putadores de bordo dos veículos e dos seus
funcionais automatismos, do insubstituível face-
book, o you.tube, as redes sociais e o twitter, este
transformado num quase porta-voz de presi-
dentes como Trump e outros – tudo isto, é um
avanço. 

É de se acreditar que o futuro aí está em termos
de uma incalculável modernidade e progresso da
nossa mentalidade e das nossas vidas. Mas é o
próprio Stephen Hawking quem, em mensagem
telecomandada de Londres para a Websummit
lançou um alerta para os perigos desviantes a que
a exuberância descontrolada destes avanços tec-

nológicos nos pode con-
duzir. Assim entende
também o neuro-
cirurgião e cientista An-
tónio Damásio “para
quem a inovação tec-
nológica traz benefícios
extraordinários, mas
também tem aspetos
negativos que é preciso
controlar”. A este
propósito estou estou a
pensar por exemplo se
esta alta tecnologia, ao
invés de sofisticar o fun-

cionamento de aparelhos nucleares e outros in-
strumentos de guerra alcançasse vias de evitar a
– guerra, pondo termo às miseráveis migrações de
inteiros povos, gerando sofrimento e morte no
percurso; e se apresentasse soluções no domínio
de alterações climáticas; e se alcançasse a previsão
de terramotos e contivesse o efeito nefasto das in-
undações; e se conseguisse gerar chuva artificial
para regar campos áridos de secas e água conta-
minada e combater incêndios; e se alcançassem es-
tabelecer padrões impositivos de convivência
social e de confraternização pelo diálogo; e se, …
..e se, ……e se…… para além do bem estar indi-
vidual também ajudasse com soluções de alta tec-
nologia para um mundo melhor e mais feliz? Para
quando uma Websummit em Lisboa onde se cel-
ebrasse estas conquistas (e outras) de um mundo
onde o homem não seja o lobo do homem? 

LX. 10.11.2017 (dia em que termina a Websummit)  
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O direito disporia, então, para a eternidade.
Poderia existir nele mudança, mas essa mudança
obedeceria, ela mesma, a regras, seria orgânica, e
sujeita a tempos e graus pré-estabelecidos. Em
contrapartida, a mudança irregular, súbita, ines-
perada, é alvo de antipatia. A alteração ou prole-
feração das leis são consideradas dissolventes. A
própria lei, produto de vontades arbitrárias, é

considerada como uma fonte de direito menos
fiável do que a tradição, nomeadamente a
tradição doutrinal ou jurisprudencial. Daí que,
para os juristas dogmáticos, a história do direito
seja uma disciplina incómoda, a não ser que possa
documentar a perenidade das instituições ou o seu
regular progresso no sentido de uma plena
apreensão do justo.

Iniciativas da APJD
Conferência “Revoluções e Direito 

– No Centenário da Revolução de Outubro 

Teve lugar no dia 10 de Novembro de 2017, pelas 17,30 horas, no Auditório da Universidade 
Europeia, em Lisboa, uma Conferência sobre “Revoluções e Direito”, a propósito do centenário
da Revolução de Outubro, promovida conjuntamente pela APJD, pela Universidade Europeia 

e pelo Teoria e História do Direito, Centro de Investigação da Universidade de Lisboa
(THD –U Lisboa).

Foi conferencista o Doutor António Manuel Hespanha, Professor Catedrático jubilado 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que fez uma brilhante exposição sobre o tema,

seguida atentamente pela numerosa assistência que enchia o Auditório
(constituída fundamentalmente por alunos da Universidade Europeia e por associados da APJD).

A sessão foi presidida pelo Doutor António Pedro Barbas Homem, Reitor da Universidade 
Europeia, estando na mesa também o Doutor Eduardo Vera Cruz Pinto, Director do Curso 

de Direito da Universidade Europeia e a Drª Madalena Marques dos Santos, Presidente da APJD.
Com autorização do ilustre conferencista, 

publica-se seguidamente o resumo ou sumário da sua intervenção.

A REVOLUÇÃO E O DIREITO
António Manuel Hespanha

Para a teoria do direito dominante desde o
séc.XVIII – simplificando, do direito da modernidade
– torna-se difícil acomodar a ideia de direito com a
ideia de revolução, como mudança radical. Neste mod-
elo, os valores jurídicos têm uma validade que se liga
à sua racionalidade e são, portanto, intemporalmente
(e, já agora, universalmente) válidos. 
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Há duas manifestações típicas da incomodidade
do direito perante a mudança drástica e impre-
vista. 

Uma delas é a da história conturbada do recon-
hecimento da relevância
da mutação extra-
ordinária das circun-
stâncias, no direito dos
contratos, ou seja, da
aceitação de que, em
cada contrato, está pres-
suposta a manutenção
das circunstâncias, de
modo a que ele deixe de
ser válido no caso da
subversão dessa “base
negocial”. A sua plena
aceitação não se dá na
civilística europeia
senão no pós-guerra,
como um sinal da crise
em que então entra a
dogmática conceitual-
ista. 

A outra é, no direito
constitucional, a de en-
contrar uma moldura
jurídica para a rev-
olução. Para os pontos
de vista dominantes, a revolução seria sempre um
ato anti-jurídico. Nos Estados democráticos, isto
ainda seria mais verdade, pois a estrutura
democrática do Estado possibilitaria justamente
que, cumpridos os processos constitucionais, as
mudanças se processassem legitimamente. Acon-
tece que as coisas, na prática, podem ser muito
menos claras. Por um lado, o direito, mesmo nos
Estados democráticos, pode inviabilizar as mu-
danças políticas radicais. 

Para além de que a legitimidade para querer
mudanças não depende de se ter a maioria (pois
há direitos legítimos de minorias – religiosas,
identitárias). Finalmente, os Estados democráti-
cos são democráticos de forma irregular. Muitos
deles, conjunturalmente, têm instituições anti-
democráticas – ignoram direitos de minorias, têm

instituições judiciárias capturadas por interesses,
não respeitam direitos civis pontuais, conhecem
formas “musculadas” de democracia, têm práti-
cas investigatórias ilegítimas, etc.. Ou seja, o

caráter democrático de
um Estado não exclui
em absoluto a legitimi-
dade da revolução (mu-
dança extraordinária
contra a lei).
Mas, fora isto, a rev-
olução implica a destru-
ição do direito
estabelecido, em grau
maior ou menor (rara-
mente esta destruição é
total). E, por isso, a rev-
olução é, em princípio,
uma atividade crimi-
nosa – de subversão da
ordem jurídica e
política. Embora se
trate de um crime que só
se verifica se a revolução
falhar. Se ela triunfar, o
crime deixa de existir,
porque o direito ante-
rior é revogado. E, por
isso, o crime político

teve, na tradição liberal, um tratamento muito
benevolente, dada a sua finalidade altruísta (ou
até patriótica).

Se a revolução triunfa, coloca-se o problema de
encontrar um fundamento para o novo direito. É
a isto que procuram responder ou o ponto de vista
de que a revolução é portadora, no seu bojo, de
uma nova jurisdicidade (“legalidade revolu-
cionária”) ou o de que a efetividade da nova
ordem cria, ela mesmo, a sua legitimidade (é a via
do relativismo jurídico kelseniano).

Na perspetiva do paradigma democrático de le-
gitimação, hoje consensual, a legitimidade da
ordem revolucionária decorre da democraticidade
da nova situação, do consenso que ela adquirir e
da qualidade democrática desse consenso.
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1. O Forum APJD sobre Direitos Humanos é
uma secção permanente da Associação Por-
tuguesa de Juristas Democratas (APJD), dedi-
cada ao estudo e promoção dos direitos humanos,
numa perspectiva emancipadora, universal e mul-
ticultural.

2. Para concretização de tal objectivo, o Forum
promoverá investigações académicas, conferên-
cias, debates públicos e outras acções
concretas em torno desses temas, bem
como a respectiva divulgação pelos
meios de comunicação social (desig-
nadamente, através do Boletim infor-
mático da associação; e de outra
publicação a criar, “Cadernos de Dire-
itos Humanos”, especificamente voca-
cionada para o acompanhamento destes
assuntos).

3. Efectivamente, é óbvia a relevância
deste tema (direitos humanos) no con-
texto actual da vida dos povos – e a util-
idade do respectivo enquadramento e
debate numa associação de juristas democratas,
que inclui entre os seus objectivos estatutários o
de “promover iniciativas e diligências no sentido
de assegurar na legislação e na prática o efectivo
exercício e respeito dos princípios consagrados na
Declaração Universal dos Direitos do Homem”.

4. O “Forum APJD” poderá e deverá ser funda-
mentalmente um centro de reflexão e investigação
sobre múltiplas questões inerentes a este tema
central dos direitos humanos – agrupando e in-
centivando um conjunto de pessoas particular-

mente vocacionadas para o estudo destas
matérias; e promovendo depois a publicação e di-
vulgação do resultado das investigações.

5. Neste sentido, e no que propriamente respeita
à questão dos colaboradores, estão a promover-se
contactos diversos solicitando a indicação de
jovens investigadores (alunos, estudantes de
mestrado e de doutoramento, etc.) que possam

estar interessados em participar nesta secção da
APJD, designadamente com trabalhos resul-
tantes das suas investigações sobre estes temas.

6. O Forum procurará estimular a investigação
histórica, filosófica e jurídica no domínio dos di-
reitos humanos, tendo em conta tanto as ordens
jurídicas nacionais como o direito internacional e
situando-se numa perspectiva inter-disciplinar.

7. Na definição das questões essenciais do nosso
tempo que deverão guiar a investigação e as pub-

Documentos da APJD

Forum APJD sobre Direitos Humanos: objectivos e actividade (*)
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licações a realizar, considera-se necessário pôr em
evidência o nexo entre assuntos que são motivo
de crescente ansiedade das populações, nomeada-
mente atentados terroristas, e as tendên-
cias estruturais do sistema capitalista e do
imperialismo, com as suas implicações de
agravamento das desigualdades dentro de
cada país e a nível mundial, facilitando a
emergência dos fundamentalismos reli-
giosos e multiplicando situações de con-
flito violento. 

8. Requerem urgente atenção e inter-
venção o desenvolvimento de tendências
nacionalistas e do populismo de tipo
fascista, tanto ao nível dos movimentos de
extrema-direita como na tendência para
o reforço do militarismo e da política de
potência, quer ao nível dos Estados nacionais
quer da União Europeia.

9. Contrariar estas tendências e obter uma mu-
dança de rumo é indissociável da alteração da re-
lação de forças sociais ao nível nacional e
internacional, em cujo centro continua a situar-
se a luta pela defesa e alargamento dos direitos
sociais da população trabalhadora.

10. Como acima se referiu, os estudos produzidos
serão depois divulgados por meios informáticos –
através do Boletim da APJD; ou preferencial-
mente através de uma publicação digital própria,
eventualmente com o título de “Cadernos de Di-
reitos Humanos”.

11. Está a considerar-se a publicação a curto
prazo de um primeiro desses “Cadernos”, em que
se inclua: a) um pequeno texto de apresentação
do Forum; b) e, com autorização dos autores, 2 ou
3 das comunicações apresentadas à Conferência
internacional sobre o 50º aniversário dos Pactos
de Direitos Humanos da ONU realizada em Lis-
boa nos dias 10 a 12 de Novembro de 2016 (comu-
nicações essas a seleccionar).

12. Por outro lado, o Forum poderá participar

em diversas actividades de divulgação e promoção
dos direitos humanos, mediante:

a) Contactos com o movimento sindical (para

intercâmbio e recolha de informações sobre as
lutas dos trabalhadores na defesa dos seus direitos
sociais);

b) Um “mini-Observatório de Direitos Hu-
manos” (especialmente, para ir analisando a situ-
ação no nosso país);

c) E ainda contactos com outras instituições
relacionadas com o estudo destes temas.

13. Incluindo, obviamente, a apresentação
pública deste grupo de trabalho, e publicitação
das suas acções imediatas (designadamente, junto
das pessoas e entidades que participaram na Con-
ferência Internacional atrás referida). . Mas, para
já, a questão prioritária é a da mobilização de
académicos e outros investigadores, comprometi-
dos com o pensamento e a luta social emanci-
patória, que possam estar interessados em
integrar o núcleo inicial deste “Forum APJD
sobre direitos humanos” (sendo certo que a re-
spectiva adesão, e discussão colectiva das perspec-
tivas e métodos de trabalho, poderão ser
processados por comunicação informática, para
evitar o ónus e delongas de deslocações e reuniões,
porventura demoradas).

(*) Documento aprovado pela direcção da APJD
na sua reunião de 8/6/2017
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No passado dia 6 de Dezembro, Trump anun-
ciou que os EUA reconheciam Jerusalém como
capital de Israel. De referir que a decisão é o cul-
minar e a consequência lógica de uma série de de-
cisões anteriores dos EUA, nomeadamente o
Jerusalem Embassy Act (1995), aprovado por
larga maioria do Senado e Câmara de Represen-
tantes (republicanos e democratas), que recon-
hece Jerusalém como capital de Israel; já este ano,
em Junho, uma resolução do Senado, aprovada
por unanimidade reconhecia a anexação de
Jerusalém Oriental por Israel e reafirmava o
Jerusalem Embassy Act.

Esta decisão constitui uma violação muito grave
do Direito Internacional (Resoluções da ONU 476
e 478 de 1980) e agrava ainda mais a dramática
situação do povo palestino e do médio oriente. De
imediato registou-se por todo o Mundo uma con-
denação generalizada desta decisão. O Secretário-
Geral das Nações Unidas, António Guterres,
emitiu uma declaração condenando esta declar-
ação unilateral dos EUA e o MNE português, em
nota à comunicação social, afirmou a sua preocu-
pação, a defesa da solução dos dois Estados e a
manutenção da sua embaixada em Telavive de
acordo com as resoluções da ONU. Várias organi-
zações portuguesas tomaram posição de conde-
nação, de entre as quais destacamos a CGTP, o
CPPC,  e o MPPM. Logo nos dias 20 e 21 de
Dezembro realizaram-se, em Lisboa e Porto,
actos de solidariedade com o povo mártir da
Palestina.

A Associação Internacional de Juristas Democ-
ratas emitiu uma declaração, no dia 13 de Dezem-
bro, cujo texto está disponível aqui:
http://www.iadllaw.org/2017/12/iadl-statement-
on-trumps-declaration-on-jerusalem-balfour-
declaration-will-not-recur/

N o t i c i á r i o
United Nations Activities Bulletin 

Com data de Novembro de 2017, encontra-se disponível on-line este Boletim onde é realizado um
balanço das actividades da IADL, nomeadamente dos seus representantes junto do ECOSOC, UN-
ESCO e UNICEF. Pode ser consultado no seguinte link: http://www.iadllaw.org/2017/11/iadl-un-ac-
tivities-bulletin-november-2017/

Grave Violação do direito Internacional:
EUA reconhecem Jerusalém como capital de Israel
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Presidente da Associação dos Juristas Progressistas Turcos preso

No passado dia 8 de Novembro foi preso, em Is-
tambul, Selçuk Kozagaçh, presidente da Associ-
ação dos Juristas Progressistas Turcos (membro
da AIJD) e do Comité Executivo da Associação
Europeia dos Juristas pela Democracia e Direitos
Humanos no Mundo (ELDH). Selçuk integrou
também a delegação da Turquia à Conferência
sobre os Pactos dos Direitos Humanos, realizada
o ano passado em Lisboa. Permanece preso até à
data, tendo sido espancado pela polícia e estado
em greve de fome.

Desde a tentativa de golpe em Julho de 2016,
milhares de pessoas têm sido detidas e julgadas
sem qualquer respeito pelos direitos humanos. O
Conselho das Ordens Europeias (CCBE) estima
que, desde aquela data, foram presos 555 juristas,
tendo sido sujeitos a processos criminais 1433.

Associação Portuguesa de  Juristas Democratas

Av. da República nº 83, 9º 1050~243 Lisboa, Portugal

tel,00351-217904060  email:aportuguesajuristasdemocratas@gmail.com

Muitos deles foram sujeitos a torturas e tratamen-
tos desumanos durante a sua detenção.

A AIJD tomou posição exigindo a imediata lib-
ertação de Selçuk e o fim da repressão na Turquia.
A APJD enviou a posição da Associação Interna-
cional à Embaixada da Turquia em Portugal.

Onze amnistiados das FARC 
foram assassinados este ano

Segundo um relatório da associação colombiana
Corporacion Solidarizad Juridica (membro da
AIJD), um ano após a implementação da Lei da
Amnistia, 11 ex-combatentes das FARC foram as-
sassinados quando saíram da prisão. Desde a en-
trada em vigor do acordo final, a associação refere
que estão documentadas relacionadas com trata-
mentos cruéis, desumanos e degradantes em esta-
belecimentos prisionais; esfaqueamentos, vidros
em alimentos, negligência na prestação de cuida-
dos de saúde. Continuam privados da liberdade
mais de 700 presos políticos. Para mais infor-
mação pode-se consultar-se o site da associação:
http://solidaridadjuridica.org/


