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EDITORIAL
1. Completaram-se no passado dia 5 de Maio 200
anos sobre o nascimento de Karl Marx, em Tríer
(Prússia Renana) – e esse bicentenário tem sido
assinalado com iniciativas diversas, um pouco por
toda a parte, salientando a relevância cultural e
política da obra e acção do grande filósofo
alemão, que nos apontou o imperativo de transformar o mundo (mais que simplesmente interpretá-lo “de diversos modos”).
Entre nós, importa referir a “Conferência do PCP
Comemorativa do II Centenário do
Nascimento de Karl Marx”, realizada em 24 e 25 de Fevereiro de
2018, na Voz do Operário, em Lisboa (1); o “III Congresso Internacional Marx em Maio – no
bicentenário do nascimento de
Karl Marx”, promovido pelo GEM

– Grupo de Estudos Marxistas, e que teve lugar
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa nos dias 3-5 de Maio de 2018 (2); e uma reedição do livro “Karl Marx. Pequena biografia”, de
autoria de Eugénia Stepánova (3).
2. Quisemos também inserir no presente número
do Boletim da APJD alguns textos inspirados na
obra e legado de Karl Marx, particularmente no
âmbito temático das relações entre direito e
marxismo – para dessa forma assinalar este
tempo do bicentenário; textos esses que temos o
prazer de apresentar aos nossos leitores, na
certeza de que irão particularmente interessarlhes.
A abrir, um artigo intitulado “Direito e Marxismo: o direito entre descrição e prescrição”, de
autoria de Enoque Feitosa, Professor Associado
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no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade
Federal da Paraíba, Brasil, e consistente nas notas
para conferência ministrada durante a Mesa
Temática “Marxismo e Direito” do referido “Congresso Marx em Maio”; artigo esse que, segundo
o autor, “tem como objecto discutir a aparente dicotomia, estabelecida na XI Glosa de Marx ad
Feuerbach entre interpretar e (ou) transformar o
mundo, aplicando-a, no que concerne à teoria do
direito, a tensão entre descrever (ontologicamente) o fenómeno jurídico ou prescrever (axiologicamente) como ele deveria ser. Tal paralelo
será explorado dado que a originalidade dessa
glosa consistiu em criticar as filosofias meramente
especulativas”.
Segue-se “A Natureza de Classe do Direito”, de
autoria de Guilherme Fonseca, Juiz
Conselheiro jubilado e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APJD; artigo esse baseado na
comunicação apresentada na Conferência do PCP
realizada na Voz do Operário, já acima referida, e
no qual o autor afirma “a natureza de classe do
direito, que está ao serviço dos detentores do
poder em cada momento histórico e que o criam
exactamente para os servir, especialmente no desenvolvimento das relações mercantis, assegurando a circulação da propriedade de mercadorias
por meio de contrato”.
Sob o título “A pertinência de Zur Judenfrage
para o Pensamento Jurídico Crítico: entre os
Droits du Citoyen e os Direitos Humanos”,
Miguel Régio de Almeida (Doutorando em Ciências Jurídico-Filosóficas – Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra e bolseiro de
doutoramento - Fundação para a Ciência e a Tecnologia) procede a uma análise crítica do conhecido ensaio de Karl Marx (Sobre a Questão
Judaica), salientando o respectivo “contributo
para a desconstrução da beatificada Déclaration
des Droits de l´Homme et du Citoyen (DDHC,
1789) face à Revolução Francesa”; como a sua actualidade perante a crescentemente mitificada
Declaração Universal dos Direitos do Homem
(DUDH, 1948), submissa à narrativa dominante

(…); e concluindo que “enquanto a separação
entre a cidadania e a humanidade se mantiver, enquanto se continuar a advogar que a emancipação
política é bastante e se desconsiderar os meios de
subsistência e vivência humanos (idem est, dissociando o que se projectou como indissociável, hierarquizando os direitos civis e políticos sobre os
económicos, sociais e culturais), o paradoxo evidenciado pelos Droits de l´Homme-Citoyen continuará a assolar os Direitos Humanos”.
Por fim, publica-se um texto intitulado “Algumas perguntas a propósito dos duzentos anos de
Marx”, de Pedro Santos Maia, Mestre em
Filosofia Política pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa; docente há mais de vinte
anos no ensino secundário; e membro do Conselho
de Redacção da revista Vértice.
E a primeira das perguntas formuladas é, precisamente, a de saber “por onde anda o socialismo”;
convocando o autor, a esse propósito, a sentença
de “um alto responsável da governança da nossa
praça”, segundo o qual se torna urgente trabalhar
na definição de “uma agenda social-democrata
para o século XXI” – mas sem os fantasmas inúteis da “radicalização programática” e do “anticapitalismo”; ou seja, mantendo inamovível a
clave capitalista. O que envolve desde logo – como
justamente adverte Pedro Santos Maia – “um
problema de identidade ou de nome”, pois “tratase de um alto responsável de um partido socialista” para quem “o socialismo não é sequer um
horizonte longínquo visado, está pura e simplesmente apagado ou elidido”; “é só uma etiqueta
que aparenta assentar bem”; um verdadeiro
(porque assim apropriadamente rotulável) “fantasma inútil”.
3. Entretanto, o Partido Socialista português
realizou o seu 22º Congresso Nacional, onde a
nosso ver não se colocaram quaisquer alternativas
ou propósitos de empenhamento numa verdadeira transformação social. A Moção Política
apresentada pelo Secretário-Geral António Costa,
aprovada por larga maioria, convoca como constituindo “quatro desafios fundamentais” os
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temas das alterações climáticas, demografia, sociedade digital e desigualdades, num discurso marcadamente
tecnocrático, sem beliscar os caboucos
do sistema social e económico subsistente, mas propondo-se apenas «corrigir» algumas das suas arestas e
excessos – até porque “o aumento significativo das desigualdades e concentração da riqueza que assume
proporções crescentes a nível global”,
acompanhada da “densificação de bolsas de exclusão de mercado de trabalho” (4), são fenómenos que
“suscitam indignação, revolta e, não poucas
vezes, sentimentos de intolerância que alimentam
a preocupante subida dos partidos de extrema-direita um pouco por toda a Europa”.
Como se os humilhados e ofendidos não devessem
nutrir “sentimentos de intolerância” para com os
fautores da sua própria exploração e alienação!!!
4. Vem sendo visível, aliás, o desconforto da direcção do PS relativamente à solução política que
tem viabilizado o seu actual Governo – envolto
como está nas suas contradições internas, e pressionado por altas instâncias nacionais e internacionais no sentido de um “amplo bloco central”
que permita afastar as forças políticas à esquerda
do PS das proximidades da governação
(imolando-as no torvelinho das fogueiras mediáticas).
O Primeiro-Ministro tem insistido bastante,
aliás, nas virtualidades de entendimentos entre o
PS e o PSD, relativamente a certas questões centrais de regime (ou sejam, decisões políticas principais) – como se fosse possível dançar o tango
democrático, simultaneamente, com a direita e
com a esquerda; aliando-se à direita nas questões
essenciais, e mantendo com a esquerda alguns
contactos acessórios (no que parece ser como que
uma vocação do PS). Como dizia há dias um responsável do PCP num programa televisivo (em
termos obviamente irónicos, mas percucientes), o
PS “tem tomado café com a esquerda, mas sem

esconder a sua paixão assolapada pelos caminhos e as políticas da direita”.
O Primeiro-Ministro terá
mesmo afirmado que o PSD não
sofre de qualquer doença contagiosa que o inabilite para esse
tipo de entendimentos e acordos.
5. E é logo quanto a esse ponto
que não podemos deixar de exprimir o nosso mais completo desacordo.
Como tivemos oportunidade de
salientar no n.º8 deste Boletim (Junho de 2017),
“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
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 conseguinte, entendemos, ontem como hoje,
que “o afastamento da direita do exercício do
poder”, democraticamente, é um bem essencial de
que não podemos prescindir (e de que o PS igualmente não deverá abdicar, sem quebra da sua
identidade e do seu próprio nome).
6. Quaisquer propósitos de convivência espúria
com forças políticas adversas seriam aliás impraticáveis porque os partidos à esquerda do PS não
estarão dispostos a servir de muleta para esse tipo
de acordos, que trairiam os legítimos interesses e
direitos dos trabalhadores e do povo português e
constituiriam uma espécie de “legitimação” das
transgressões ideológicas do partido do Governo.
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7. Como salientámos no editorial do último
número deste Boletim (Abril 2018), nas escolhas
e opções para apoio a uma solução governativa
“não pode deixar de estabelecer-se uma linha de
rumo apostada em defender as classes trabalhadoras e os cidadãos mais carenciados (observando o princípio da socialidade consignado na
Constituição da República); e sem transferir tal
desiderato para futuros incertos, sob pretextos diversos, designadamente a invocação de pretensas
razões orçamentais”. Sendo certo que “as clarificações necessárias haverão de provir das lutas sociais em curso; das que vierem a intensificar-se no
futuro; incluindo-se, entre estas, obviamente, as
batalhas eleitorais do próximo ano. Tudo fazendo
parte dos “caminhos em aberto” a que se refere
Pedro Santos Maia no seu artigo – “solo firme a
percorrer pelas lutas pendentes, em curso, e futuras, para a construção de uma alternativa radical ao capitalismo”.
8. Por fim – “last, but not the least” – assinalamos a publicação neste número do Boletim
de um importante artigo do nosso associado Grazina Machado, docente universitário, sobre o “Regulamento Geral de Protecção de Dados”, e que
corresponde a uma intervenção lida na Assembleia-Geral da APJD realizada no dia 14/5/2018,
que suscitou o maior interesse de todos quantos
participaram na referida reunião do órgão máximo da nossa associação.
O autor retomará este tema
por forma ainda mais aprofundada em número futuro
do Boletim – o que desde já
muito agradecemos. Bem
como igualmente agradecemos os valiosos contributos
de Enoque Feitosa, Guilherme Fonseca, Miguel
Régio de Almeida e Pedro
Santos Maia, assinalando o
bicentenário do nascimento
de Karl Marx.

Notas:
( 1) – As intervenções apresentadas na referida Conferência
foram publicadas em livro pelas Edições Avante, sob o título
“Centenário do nascimento de Karl Marx. legado, intervenção, luta. Transformar o Mundo”, Maio de 2018, incluindo, para além de um nota da editora, e intervenção de
abertura de Jerónimo de Sousa, textos de Vasco Cardoso,
Carlos Carvalhas, Ricardo Oliveira, António Avelãs Nunes
e Manuel Brotas (na área da economia); Graciete Cruz, João
Frazão, João Ferreira, Paulo Raimundo, Vladimiro Vale e
Fernanda Mateus (na área da organização social); Alma
Rivera, Pedro Santos Maia, Manuel Gusmão e Paulo Antunes (na área da Filosofia e Cultura); Ângelo Alves, Guilherme Fonseca, Pedro Guerreiro, Jorge Cordeiro, Albano
Nunes, Francisco Lopes e José Barata-Moura (na área da
Política); e intervenção de encerramento, de Manuel Rodrigues.
( 2) – O III Congresso Internacional Marx em Maio, no bicentenário do nascimento de Karl Marx, funcionou com 17
Mesas temáticas – três das quais particularmente dedicadas
às relações entre marxismo e direito – como foi o caso da 5ª
Mesa, sobre “Socialismo e Direito”; 9ª Mesa, sobre
“História e Direitos Humanos”; e 16ª Mesa, sobre “História
e Direito”. Espera-se que as comunicações do III Congresso
venham a ser publicadas em livro – como aconteceu com as
do I Congresso Marx em Maio, realizado em 2012, e as do
II Congresso, realizado em 2014.
(3) – Edições Avante, Fevereiro de 2018. De assinalar também, da mesma editora, uma edição comemorativa dos 170
anos da primeira publicação do “Manifesto do Partido Comunista”, de Karl Marx e Friedrich Engels, Maio de 2018.
(4) – Excelente fórmula para ocultação do real, dissimulando a realidade nua e crua do desemprego e da miséria.
Bolsas – ou continentes – de exclusão?
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Direito e Marxismo: o direito entre descrição e prescrição*
Enoque Feitosa**
Sumário:
1. Introdução. 2. Interpretar ou transformar? - as escolhas sob o foco da práxis social. 3. O ponto
de partida da abordagem de Marx e Engels: ciência e fatos versus crenças e ideologia. 4. Valoração
implícita nas escolhas dos valores prestigiados pela forma jurídica e seu exame pela ótica da práxis.
5. Conclusões. 6. Referências
1. Introdução:
Este artigo tem como objeto discutir a aparente
dicotomia, estabelecida na XI Glosa de Marx ad
Feuerbach entre interpretar e (ou) transformar o
mundo, aplicando-a, no que concerne a teoria do
direito, a tensão entre descrever (ontologicamente) o fenômeno jurídico ou prescrever (axiologicamente) como ele deveria ser. Tal paralelo
será explorado dado que a originalidade dessa
glosa consistiu em criticar as filosofias meramente
especulativas.
Tem, enquanto problema, indagar se tal crítica
significaria abrir mão do “conhecer” (ato gnosiológico) em nome do “transformar”, ou seja, abdicar da episteme, cuja característica central
(reconhecida pelos fundadores desse campo de
pensamento) é de lidar com fatos e não com crenças.
A hipótese é a de que, esse campo, inaugurado
pelo formulador da tese em questão, entende que
é impossível compreender a sociedade ou o processo de seu estabelecimento, sem, primeiramente, se compreender o ambiente e os conflitos
desta mesma sociedade.
Com isso, a atitude prescritiva (refutada por
Marx, no posfácio da segunda edição de ‘O capital’ como ‘receitas comteanas para a cozinha do
futuro’) seria, pois, externa e estranha, também,
a uma filosofia e teoria sobre o direito que se reivindique marxista, só cabendo pensar tal enfoque
prescritivo enquanto esfera das escolhas éticas as
quais, ainda que legítimas, não fazem parte do
campo da ciência e sim das preferências de indivíduos ou grupos sociais.

Marx, no mencionado posfácio, rebate essa perspectiva prescritiva que, ao propor como as coisas
devem ser, foge do exame científico das mesmas,
nos seguintes termos:
A Revue Positiviste me acusa de que eu, por um
lado, trato a economia metafisicamente e, por outro
- imaginem! – que eu me limitaria
à mera análise crítica dos fatos dados, ao invés de
prescrever receitas (comteanas?) para a ‘cozinha
do futuro’.
Por isso, aqui, ainda que se lide com a tensão
entre interpretar e transformar o mundo, o apego
teórico é primeiro e, antes de qualquer coisa, com
a interpretação correta dos dados da realidade,
sem os quais o intento transformador se desgasta
no mero (e quimérico) querer. Assim, a pretensão
é colocar descritivamente, no centro da reflexão
entre interpretar e / ou transformar, os interesses
humanos como dados essenciais do problema.
Como os fundadores do marxismo assinalaram, se
o ser humano é fruto das condições, trata-se, pois
de tornar humanas essas condições.
Quanto a metodologia e para atingir esse desiderato far-se-á uso do método dialético de Marx e
Engels, uma abordagem apta a captar a realidade
em seu movimento e contradições reais. Opta-se
aqui, deliberadamente, em lidar com dois autores,
categorias e um método vistos todos como fora de
moda (e que, paradoxalmente, são ainda o que de
melhor a filosofia nos proporcionou).
As tentativas de desqualificar o uso do método e
das categorias dialéticas podem ser vistas como
características de uma época em que se insistiu
numa suposta crise de paradigmas e a ascensão de
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‘pós-verdades’, superficialidades que impressionam no meio acadêmico e que são substituídas
por outros modismos quando o que cheira a recente perde qualquer utilidade no embate de
idéias.
Assim, e em seqüência, na próxima parte se
aborda essa aparente tensão sob o foco da prática
social que, se reflexiva, rompe radicalmente com
a mera poesis entendida enquanto interação puramente reiterativa com um mundo objetivo do
qual o ser humano não se apropriou socialmente
e só tem condições de fazê-lo se e na medida em
que transformando a realidade também ele se
transforma o que - repita-se com toda ênfase necessária - depende uma leitura correta, portanto,
descritiva, da realidade visto que se é correto afirmar que o mundo é conhecível, esse conhecimento
é o correlato de uma leitura adequada e de um
método que examine o que é dado de forma científica.
Como corretamente já se afirmou “a filosofia não
deve se pretender uma mera narração do que
acontece e sim o conhecimento do que é verdadeiro nele e, ademais, tem que compreender - baseando-se nesse verdadeiro - aquilo que aparece
como um puro acontecer”.
2. Interpretar ou transformar?
– as escolhas sob o foco da práxis social.
Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo.
Foi o sentido fundamental da citação que abre
a presente secção que veio a ser resgatado pela
tradição que interpretou e defendeu um trato
marxista aos negócios concernentes à ação humana, aí incluso o direito, tanto no âmbito do enquadramento do problema teórico dos interesses
quanto pelo seu aspecto prático.
Ou seja, ao enfatizar, a) por um lado, que os interesses e as escolhas do agir são (e refletem) formas de práticas sociais, na medida em que é a
própria dialética dessas relações que engendra e
transformam as concepções morais, jurídicas, políticas e, b) por outro lado, de caber a filosofia a

preocupação em aclarar conceitualmente a prática enquanto categoria filosófica, é que se aponta
a perspectiva na qual se situa o presente trabalho,
isto é, buscar distinguir: 1) a tentativa (descritiva)
de examinar fatos - o que implica em uma atitude
científica – e, 2) a valoração dos mesmos, o que se
coloca no campo das opções, da ideologia e/ou das
crenças.
Isso porque, quando se trata de investigação
científica – mesmo nas ciências sociais (que, em
Dilthey, lida com a dicotomia/tensão entre “explicação” e “compreensão”, a fim de diferenciar
essas daquelas da natureza) o cientista tem o
dever metodológico de distinguir fatos de crenças.
Seria diferente na teorização do - ou sobre o - direito?
Numa carta a Lafargue, em 11 de agosto de 1884,
Engels caracteriza a sua atitude e a de Marx sobre
a questão com a seguinte afirmação:
Marx protestaria contra o ‘ideal político-social e
econômico’ que vós lhes atribuís. Quando se faz ciência não se elaboram ‘ideais’: elaboram-se resultados
científicos. E quando, além de cientista, se é um
homem de partido, combate-se para levar os ideais
que se tem à prática. Quando se parte, pretendendo
fazer ciência, de um ‘ideal’, não se a faz porque não
se constrói ciência com posições a priori.
Não se trata de uma separação mecânica e sim
de um esforço metodológico o lembrar de que não
existe ciência “pura” a não ser na condição de ser
incessantemente purificada. Essa purificação,
essa libertação, não é adquirida a não ser a um
preço de uma incessante luta contra o idealismo
filosófico, que confunde permanentemente a atividade científica com as condições sociais de sua
produção e reprodução. A confusão entre uma esfera e outra já foi examinada com rigor pelo
Hume do “Tratado da natureza humana”:
Em cada um dos sistemas de moralidade que encontrei até agora, sempre observei que o autor procede
segundo a forma usual de raciocinar (...) quando
de repente tenho a surpresa de constatar que em lugar
das conexões habituais “é” (is) ou “não é” (isn’t)
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encontram-se proposições ligadas por
um “deve” (ought) ou “não deve”
(ought not). Essa mudança é imperceptível, porém de grande importância, pois com esse “deve” ou “não
deve” expressam-se novas relações e
isso deve ser esclarecido e, ao mesmo
tempo, ser dada a razão de algo que
parece de todo inconcebível, a saber, de
que uma relação possa ser deduzida de
outras inteiramente diferentes (...).
Essa pequena atenção pode subverter
todos os sistemas vulgares de moralidade.
Por isso, pensar o problema (e aqui se pode
abordá-lo descritivamente ou prescritivamente
quer nos termos propostos por Hume, como “é”
ou como “deve ser” quer naquele posto mais
acima por Engels, ou seja, quando se faz ciência
não se elaboram ideais e sim resultados científicos) não significa - em nome da mesma ciência prestar-se reverência aos fatos sociais como fatos
brutos, não-interpretáveis.
O marxismo não é uma variante de um mero praticismo visto que, nesse campo filosófico, a própria prática social é referida enquanto atividade
reflexiva e não meramente reiterativa, o que a
confundiria - como dito acima - com uma forma
de poiesis, daí resultando em ser, como a enxerga
Marx e os marxistas, referida como práxis, isto é,
prática pensada, o que por óbvio demanda conhecimento elaborado.
É de ser lembrado que tal distinção faz todo sentido, pois desde os gregos, práxis era ação livre,
intelectiva, instrumento de agir no mundo e sobre
si mesmo. Já a poiesis era e é ligada ao esforço físico e à produção de objetos de forma reiterada.
Note-se, pois, que ao considerar o trabalho constitutivo do ser humano e ao denunciar a alienação
enquanto apropriação privada das energias vitais
humanas, Marx não apenas inverte a prioridade
como funda teoricamente a necessidade de também a produção objetiva ser reflexiva e se libertar
de suas amarras. Nesse aspecto ele promove uma
revolução na filosofia ao alterar o status que,

desde os gregos, como se viu na introdução, se atribuía a poiesis.
O novo trato que deram - ele e Engels - a esse problema se expressou
não apenas pela argumentação desenvolvida, que desce os sistemas de moralidade e o direito, isto é, as escolhas
sociais, “do céu para a terra”, como
também por uma operação de inversão - pelo que aparece, ainda que não
explicitada, a oposição contra todas
as formas de idealismo - no sentido de
tratar de forma material as questões
concernentes aos negócios humanos.
É na concepção marxista sobre a as
bases materiais dos interesses - nem sempre explicitadas, mas quando abordada, vista como expressão prática da ação humana - que a
abordagem aqui feita visa demonstrar, com Marx,
que a produção das ideias e representações da
consciência estão, antes de tudo, diretamente ligadas à atividade material dos seres humanos e
que, por isso mesmo, podem ser examinadas cientificamente, isto é, do ponto de vista da ciência
da história.
Ou seja, em termos do que é direito, como já o
percebera Marx, ainda que determine condutas,
ele mesmo é determinado pela realidade social,
sendo esta, em última instância e nos termos propostos por Engels, como se deflui da correspondência trocada com Borgius e pela qual
O desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico baseia-se no desenvolvimento econômico. Mas todos aqueles reagem entre si
e sobre a base econômica. Não é que situação econômica seja sozinha, causa ativa e que todo o resto seja
apenas efeito passivo. Há, porém, interação à base
da necessidade econômica que, em última instância,
sempre se impõe.
Dessa forma, as representações (nela inclusa as
representações acerca da moral, da religião, do direito, etc., como se verá adiante), o pensamento e
o intercâmbio intelectual dos homens surgem com
fundamento em seu comportamento material. E
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o mesmo acontece com a
intelectual
elaboração
quando esta manifesta na
linguagem das leis, da política, da moral, da religião, metafísica etc, de um
povo.
São os homens que produzem suas representações,
suas ideias, mas esses homens reais tais como condicionados por um dado
desenvolvimento das forças produtivas e das relalhes
que
ções
correspondem, incluindo
as formas mais amplas
que estas possam vir a
tomar. Essa cautela metódica quanto a entender o
caráter das representações
ideais da vida material é
compreensível numa pessoa que elegeu como sua
máxima predileta a famosa sentença “duvidar
de tudo”, embora afastasse o ceticismo epistemológico ou outras formas
de agnosticismo e niilismo.
Note-se que mesmo nas formulações de Adam
Smith (um dos teóricos mais citados dentre os
clássicos da economia política que se debruçaram
acerca do funcionamento da sociedade capitalista), as questões morais não são produtos da
razão, sendo, portanto, vãs as tentativas de compreendê-las racionalmente, visto só serem inteligíveis pela ótica dos sentimentos, isto é, os
mecanismos de alienação e de exploração muitos
dos quais justificados exatamente pelas mesmas
teorias eram claramente ocultados em sua inversão (ou, mais provavelmente, não percebidos pelo
fato de que não se pode apartar a compreensão do
real de uma forma científica, dos interesses de
classe que tal compreensão envolve).
A inversão mencionada acontece porque, em tais
formações, isto é, na sociedade burguesa, como

vista na formulação desenvolvida por Marx, o
passado domina o presente na medida em que
nelas o capital, como
numa hipóstase, adquire independência e
individualidade. Assim,
o que ocorre é que, por
esse processo de inversão, as pessoas são dependentes e destituídas
de qualquer individualidade, se explicitando
uma antítese pela qual o
passado domina o presente e anula o futuro,
opostamente ao mundo
(como prescrição) no
qual o presente supera o
passado.
É evidente que, apesar
da afirmação de Smith
de que valores morais
não são compreensíveis
pela razão e sim pelos
sentimentos, não se
pode atribuir a essa formulação a pecha de “irracional”. Ela tem, como qualquer teoria, uma racionalidade, no caso, a razão do mercado, o que
se evidencia por sua mais famosa obra e que é
uma conseqüência de sua teoria moral (por pretender explicar o funcionamento da economia
através de uma concepção moral, ao invés de
Marx, que explica as ideias pela vida social).
Na “Riqueza das nações”, Smith nos permite perceber (ainda que não fosse esse seu objetivo) que
uma teoria econômica resultante de uma concepção moral não seria, só por isso, mais comprometida como o ser humano, ao contrário, ela serve
para justificar a vida social pelo viés do frio interesse. Ali, ele lembra que não é da benevolência
do açougueiro, do cervejeiro ou do dono da padaria que podemos esperar o nosso jantar, mas das
suas preocupações com os próprios interesses. E
completa: “dirigimo-nos, portanto, não aos seus
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espíritos humanísticos, mas aos seus interesses
pessoais, jamais lhes falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles auferirão”.
Ora, do ponto de vista da reflexão o que a teoria
e filosofia do direito faz - na ordem do capital - é
procurar, em perspectiva de classe, ainda que
disso nem sempre tenha plena consciência, atribuir ao direito um caráter universal - universalidade formal, logo abstrata - visando garantir,
nessa formação social, o viés individualista do direito e mantenedor dos interesses do sujeito
egoísta tomado como singularidade isolada. Com
isso, o que se tem é a prioridade ao interesse egoístico mesmo sob a rubrica de que se trataria de interesse público e a completa subestimação do que
é coletivo ignorando que esse é uma soma qualificada - e não mera contagem de cabeças - uma síntese dos interesses individuais legítimos, isto é,
aqueles não contrapostos e em oposição à vida social.
A questão é, portanto, situar o ponto de partida
da análise marxista da chamada vida moral/espiritual da sociedade e seus reflexos na forma jurídica. É o que se verá a seguir, quando se discute
os elementos da abordagem marxista do interesse
enquanto campo que pode ser descrito pela filosofia, mas que, na prática humana, é definido
pelas opções políticas, pelo lugar social, pelas
crenças ou ideologias.
3. O ponto de partida da abordagem de Marx e
Engels: ciência e fatos versus crenças e ideologia.
Para que se conquista uma moral realmente humana, subtraída de todo antagonismo de classe teremos, antes, que alcançar um tipo de sociedade na
qual não tenha somente sido abolido o antagonismo
de classes, mas que também esse antagonismo tenha
sido afastado das práticas da vida.
O ponto de partida desta secção - em continuidade as questões postas na antecedente - consiste,
pois, em conceber a abordagem marxista do direito, priorizando o seu aspecto de filosofia da
práxis, isto é, filosofia da ação humana, não negando os interesses em disputa numa sociedade,

mas os situa historicamente. Ressalte-se, de logo,
para se evitar equívocos, o uso restrito que se faz
da idéia de ‘cultura marxista’ na medida em que
se deve ter cautela com a amplitude do termo
“marxismo”, problemático na medida em que os
próprios fundadores dessa corrente em mais de
uma ocasião cuidaram de lembrar, não sem algum
sarcasmo, que “não eram marxistas”.
Para Marx, a convergência entre aparência e essência tornaria a ciência, enquanto atividade explicativa / compreensiva do mundo, desprovida de
qualquer papel. Isso se evidencia na terceira secção do 48º capítulo do Livro III de “O capital” no
qual Marx trata da “fórmula trinitária”, que
abrange todos os segredos do processo de produção social: Capital = Lucro (ganho empresarial +
juros) Terra (renda fundiária + trabalho) Salário.
Note-se ainda que se essa convergência fosse
completa, como advogam as interpretações acomodadas, isto é, aquelas que acham que - como
já haveria um futuro pré-determinado e a ciência
da história fundada por Marx uma mera escatologia - inútil todo esforço social na busca de transformações sociais visto que, se inevitáveis,
dispensariam qualquer ação humana.
Engels, numa carta enviada a Bloch, enfatiza
que a produção das ideias e valores (incluindo
aqui a moral, a consciência jurídica) não podem
ser tomados como reflexo mecânico da base econômica, pois como deixa clara a visão materialista, o elemento determinante final na história se
situa na produção e na reprodução da vida real.
Além disso, afirma, “nem Marx e nem eu jamais
fomos”. Se alguém deforma isso dizendo que o elemento econômico é o único determinante, transforma aquela proposição numa frase abstrata e
sem sentido
Para ele, a situação econômica é a base, mas os
vários elementos da superestrutura – formas políticas da luta de classes, formas jurídicas e até os
reflexos de todas essas lutas na consciência dos
participantes exercem influência sobre o curso das
lutas históricas - e do direito, acrescentamos - em
muitos casos preponderam, determinando-lhes a
forma.
E ainda que os atos concernentes a tais escolhas
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resultem de opções políticas
e de uma visão de mundo
que já é ela mesma, uma escolha, a aplicabilidade de
tais formulações ao campo
específico da filosofia e,
ainda mais da filosofia moral
e do direito, torna-se questão
de monta na medida em que
se constituem também em
formas de justificar a ação
política.
O afastamento de uma
compreensão metafísica e
idealista do direito pode ser
entendido na medida em que
“no âmbito de uma atividade verdadeiramente científica e na compreensão do
funcionamento da sociedade, bem como os meios
necessários à sua transformação, deve o cientista
se abster de usar termos rigidamente dogmáticos
como os de verdade e erro”. Esses conceitos, como
se sabe, aplicam-se em campos restritos da atividade humana, visto que não podem ser tratados
como antíteses estáticas e sim como limites determinados no interior dos quais os fenômenos enquanto tais, e em sua concretude, se manifestam.
A questão que não se leva em conta, ao menos na
teoria e filosofia do direito dos juristas, é que uma
expressiva parte dessas questões, como se pode
observar ainda que a um exame superficial, é de
matriz, direta ou indiretamente ontológicas. Daí
decorre que, ao se ter como objeto de exame a tensão, no direito, entre a hipertrofia de seus aspectos formais e a absoluta subestimação dos
aspectos de sua (não) materialização é de se notar
que se trata de um de um problema que - ao contrário do que se devia esperar - não provoque perplexidades nos juristas ex professo, embora as
cause no senso comum.
Isso implica em promover um esforço no qual antes de falar das funções do direito - buscar responder em que consiste sua essência, ou seja, responder a indagação supramencionada, “o que é
isso, o direito?”

E aqui, o que se trata de desvelar é não apenas a ontologia
do jurídico, mas centralmente
o que é a formação social que
justifica e necessita dessa
forma de controle social. Por
isso se trata de desvendar, em
outra perspectiva ontológica,
a distinção no interior do jurídico, entre forma e conteúdo,
com o acento nesse modo específico de regulação social,
em sua conformação moderna, isto é, burguesa, naquele primeiro elemento, isto
é, na sua exteriorização, pois
como acertadamente percebeu Marx, toda forma é sempre forma de conteúdo visto
que “a imparcialidade é só exteriorização e nunca
o conteúdo da sentença. O conteúdo é antecipado
pela lei. Se o processo fosse não mais que uma
forma vazia e carente de conteúdo tais minúcias
formais seriam destituídas de qualquer valor”.
Assim, uma abordagem que se pretenda ontológica do direito está obrigada a enfrentar a questão
acerca do que é ou o que caracteriza essencialmente o direito. E quando falamos nisso é preciso
se reiterar que a abordagem não visa pensar o jurídico como o que se gostaria que ele fosse e sim
como ele efetivamente é, em prol, portanto, de
uma atitude científica descritiva e não-prescritiva, algo já mencionado por Engels em carta a
Lassale, acima mencionada. É desse desdobramento teórico que se cuidará na próxima secção
ao se examinar com as ferramentas da dialética
esses elementos do direito tomados enquanto manifestação de um formal a ser suprassumido no
que concerne à questão da valoração dos valores,
isto é, dos processos de condensação dos conflitos
sociais pelos quais e através do quais um grupo
social constrói e positiva na forma de legislação e
decisões a sua percepção da sociedade e de como
os valores são interpretados e aplicados, isto é, validados num processo em que nem sempre se distingue uma esfera da outra, como se verá quando
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se examina como Marx e Engels trataram, em
conjunto ou isoladamente, os problemas concernentes ao agir humano, quer em textos nos quais
ambos davam os primeiros passos de suas trajetórias, quer nos textos da maturidade nos quais a
visão do político, do jurídico, da vida material e
espiritual da sociedade já estava elaborada e que
apontava de forma clara que a emancipação humana só poderia acontecer pela superação das esferas parciais no qual produtor e produto se
encontram cindidos e na aclaração do horizonte
(e das etapas necessárias até o mesmo) em que
esse projeto de revolucionamento das coisas e das
pessoas se concretizasse.
4.Valoração Implícita nas escolhas dos valores
prestigiados pela forma jurídica e seu exame pela
ótica da práxis.
Nós não antecipamos dogmaticamente o mundo,
mas somente queremos encontrar o novo a partir da
crítica do mundo velho.
Marx intentou o enfrentamento de problemas
concernentes ao direito e ao agir humano tanto
em textos da juventude como em sua fase madura, embora quanto mais longe de seu amadurecimento intelectual mais esses textos se
aproximam das concepções que viria a criticar na
maturidade que se podem colocar sobre a rubrica
de um idealismo filosófico.
Desses textos de juventude, dedicaram-se, Marx
e Engels, a esse empreendimento, de forma mais
concentrada, entre outros escritos, na Critica da
Filosofia do Direito de Hegel e nos Manuscritos
econômico-filosóficos. No Manifesto Comunista,
em passagens de O Capital, na Miséria da Filosofia, Sagrada família e Ideologia Alemã, tais questões já estavam mais maturadas. Engels
aborda-as mais especificamente no “Anti-Dühring”(1877-1878), no “Sobre a autoridade”(1873),
bem como em “O socialismo jurídico”, de Engels
(compilado por Kautsky) e nas “Glosas críticas ao
programa de Götha”.
O conjunto da formulação de ambos já atinge
plenitude em obras da década de 1840, tais como
os artigos jornalísticos sobre coleta de lenha caída

e na supracitada “Ideologia Alemã”, escrita em
parceria com Engels, em 1845, e a partir da qual
não apenas uma visão do caráter parcial da forma
jurídica se consolida, mas fundamentalmente se
estabelece uma concepção própria e original de se
interpretar a ação humana, exatamente porque
se propõe como condição prévia não se limitar à
interpretação.
Nota-se, a partir daí, em Marx, uma crítica explícita, veemente e radical da forma jurídica e da
própria moralidade vigente, isto é, da moral positiva. Isso não quer dizer que eles não percebessem um dado comum à vida social, anotado com
extrema clareza por Gramsci: não pode existir associação humana que se pretenda permanente e
com capacidade de desenvolvimento que não se
sustente em determinados princípios éticos. A
questão que diferencia um tipo de sociedade de
outra é exatamente quais são esses princípios. Por
isso, as indicações, ainda que esparsas e assistemáticas, da realização de um reino da liberdade
não é senão uma conseqüência de sua análise econômica. Por isso, há que se diferenciarem numa
sociedade duas moralidades: uma comum e difusa
resultante do sistema econômico e de relações historicamente existentes e outra na forma de incipiente ética superior e que é projeção de um
mundo em gestação nas entranhas da própria sociedade atual e que poderá vir a ser, a depender
dos esforços individuais e coletivos, o sistema que
se poderá instaurar como novo modo de sociabilidade.
Por isso que, tanto em Marx quanto em Engels, a
moral e direito são relativos dado sua intersecção
com a história, o que permitiu a ambos, com uma
base científica, adentrar em considerações, no
fundo, morais, acerca dos fenômenos da sociedade
de classes, quando afirma o primeiro que, do
ponto de vista de uma sociedade superior, a propriedade privada da terra é tão absurda quanto a
propriedade privada de um ser humano por outro.
Para ele, as pessoas são “apenas possuidoras, usufrutuárias da terra e, como bons pais de família,
devem legá-la, melhorada, às gerações posteriores”.
O que Marx não se preocupa é com a síntese, com
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a negação da negação, isto é, com a formulação
de um sistema ou de como a moral deveria ser, o
que implicaria numa moral normativa ou moral
de segunda ordem, entendida esta como um discurso prescritivo sobre uma moral a ser constituída.
No ponto de vista que aqui se defende, é plenamente possível advogar uma visão unitária da primeira questão, isto é, da descrição do real, por se
tratar, em Marx, de ciência e por essa comportar
a exclusão das teorias erradas e sua substituição
por outra, mais coerente com os fatos que pretende explicar. A questão então é perceber que
essa diferenciação de visão acerca do problema da
distinção entre descrição do real e como o ser humano deve agir diante dele, ocorre por algum
fator e a hipótese desta tese aponta para a questão da chamada consciência de classe acerca dos
problemas, o que não exclui, em não sendo determinista, a questão das escolhas, fator que Marx
nunca subestimou, embora não fosse o centro de
seus estudos.
Suas formulações, especialmente as que – mesmo
de forma indireta – dizem respeito aos problemas
do agir, chocam-se tanto com as visões idealistas
quanto com aquelas tendentes a eliminar a hipótese de que a moralidade tem uma inserção na
consciência de cada grupo social, dado que para
estas concepções (de teor também idealista) a
moral seria resultante da evolução geral do espírito humano e não um fenômeno socialmente
constituído.
Ressalve-se que no tocante às visões idealistas
moral e direito são dados prévios e fora da história, já que para ele as relações sociais (bem como
a moral estruturada por tais relações) não podem
ser compreendidas por si mesmas. A postura aqui
defendida interdita uma análise superficial que
enquadre a concepção de Marx tanto como uma
rendição a um sensualismo/empirismo estreito
bem como se afasta de uma atitude idealista que
coloca em última instância o direito como um
dado prévio a qualquer fator social.

ter um Marx advogando que as relações sociais e
jurídicas evoluem e transformam-se, e esse mesmo
pensador, ao mesmo tempo, advogar o caráter
científico de sua teoria que pode oferecer um modelo explicativo para a própria escolha moral, a
partir da consciência de classe, dado que, se somos
parte de um mundo objetivo, isto também significa que agimos objetivamente ou, nos termos do
próprio Marx:
O ser que é objetivo age objetivamente, e não agiria
objetivamente se o objetivo não fosse parte da natureza mesma de seu ser. Ele cria e estabelece objetos
porque é estabelecido pelos mesmos – porque no
fundo é natureza. No ato de estabelecer este ser objetivo não desce de uma “atividade pura” para a criação do objeto. Ao contrário, seu produto objetivo é
apenas a confirmação de sua atividade objetiva.

O ser humano se expressa, conforme sua natureza social, no esforço - que é também social - de
produção das condições de reprodução da vida. Se
ele produz socialmente, mas não se apropria do
mesmo modo é porque ainda não descobriu, em
todos os terrenos, inclusive no que concerne ao
âmbito moral, que outra forma de sociabilidade é
possível. Isso gera um conflito entre as diversas
formas de justificação do existente (políticas, morais, jurídicas) e as escolhas (políticas, morais, jurídicas) em favor de outra forma de vivência que,
em tendo se tornado classe para si, e não apenas
classe em si, torna-se possível pelo fato de que,
para Marx, o desenvolvimento das contradições
de uma forma de produção histórica é a única via
que conduz, ao mesmo tempo, à sua dissolução e
à estruturação de uma nova configuração.
Assim, ainda que não sistemática e não explícita,
a sua concepção de direito é concreta e afastada
de qualquer idealismo. E por isso sua recusa a
fundar sua visão de mundo numa concepção de
moral como fez Smith, que partiu de uma teoria
moral para constituir uma explicação da vida econômica. Sua opção está em explicar o direito pela
infra-estrutura, na medida em que os sistemas
Por isso não se trata de uma contradição lógica morais resultam de relações sociais fundadas em
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interesses concretos, boa parte
dos quais têm expressão econômica em negócios e relações
mercantis. Note-se que, em
Marx, esses interesses são tratados como fenômenos concretos
na medida em que eles não
constituem uma categoria filosófica e social de caráter geral.
O problema, conforme ele
mesmo aponta, é que as mercadorias não têm vida autônoma
e não podem por si mesmas ir
ao mercado e se trocarem.
Sendo assim, lembra que nosso
olhar deve se voltar para os seus
possuidores: as mercadorias são
coisas, e para que se refiram
umas às outras é preciso que seus proprietários se
relacionem entre si como pessoas e, portanto, reconheçam-se reciprocamente como proprietários
privados. E isto se dá porque a ética, cuja matéria
central é o valor e a escolha, não é susceptível dos
mesmos métodos de confirmação científica de outros ramos científicos.
A afirmação do caráter de classe da moral e do
direito não pode ser refutada como uma fixação
dos marxistas é demarcar tudo com o selo da luta
de classes. Pensadores que não podem ser acusados sequer de afinidade com o campo de reflexão
fundado por Marx ou mesmo outros que já não se
colocam como marxistas, chegam, por outros caminhos, a conclusões semelhantes.
Limitaremo-nos a dois:
a) Nietzsche, ao tratar do problema em uma de
suas obras, discorre duramente acerca da pretensão em se abordar uma “história natural do bem
e do mal”. Ele chama atenção para o fato de que
aquilo que os filósofos entendem como fundamento da moral nada mais era que uma forma da
moral dominante. Em outras palavras, os filósofos, desejando estabelecer os fundamentos da
moral, acabam por tratá-la como algo dado e previamente determinado. Como ele criticou com ex-

trema precisão: na chamada ciência moral falta o
próprio problema moral.
b) Outro, Habermas, alerta que a ética obtém
seu conhecimento num diverso enquadramento
metodológico não nos cabendo encobrir que as racionalizações acerca da mesma servem, muitas
vezes, para mascarar com pretextos legitimadores
os motivos reais de nossas ações.
Como Marx sempre criticou veementemente os
sistemas morais que ignoravam (ou procuravam
justificar) as divisões de classe na sociedade, os
movimentos e ativistas que incorporaram esse
projeto de transformação radical da sociedade
foram freqüentemente acusados, como notou um
estudioso do problema, de não terem princípios
éticos. Ocorre que quando ele e Engels afirmam
que os comunistas não pregam nenhuma moral e
nem impõem mandamentos morais do tipo ‘amaivos uns aos outros’ ou não centram sua atividade
em apregoar que as pessoas não devem ser egoístas é porque tinham claro que “em certas condições, egoísmo ou abnegação são tão somente
formas pessoais e necessárias à luta pela sobrevivência”.
Após o trajeto nas secções anteriormente expostas podemos agora chegar às conclusões da indagação acerca de qual a essência do direito. E, para
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o que aqui se defendeu ela se situa, notadamente
em ver o direito enquanto técnica social de decisão e controle social a qual, para garantir sua eficácia, se reveste de uma retórica de justificação
que usa valores vagos, ambíguos e genéricos nos
quais (e pelos quais) a formalidade é invólucro das
diferenças materiais.
Por isso que, aqui cabe - dado o caráter em que
se desenvolve nossa abordagem - mencionar o erro
das perspectivas que consideram a forma jurídica
como categoria intrinsecamente burguesa, ao
invés de intrinsecamente classista. Mais grave
erro comete alguns que pretendem fazer um
exame ontológico da forma jurídica, em junção
acrítica logicamente inviável, com o a forma mercado. Ora, ou bem o mercado é uma categoria do
capitalismo ou se é categoria genérica seria coerente, para quem defende esse contra-senso, falar
em “socialismo de mercado”, debate que a história recente já provou como má-fé, ignorância ou
a ilusão de classe.
A argumentação pela qual todo direito é direito
burguês, por regular o intercâmbio de equivalentes, não leva em conta que tal afirmação conduz
a aporia de saber o que regia todas as demais sociedades de classes anteriores ao capitalismo. Se
a forma jurídica é burguesa par excellence que
nome deve-se dar a regulação estatal produzida
no feudalismo, na idade média? Se não era direito,
seria o que, então?

E quanto às conseqüências dessa conexão entre
forma jurídica e sociabilidade burguesa é que ao
se definir a essência do direito como sendo burguês se instaura a aporia pela qual a regulação no
socialismo (que não se confunde com comunismo
visto que aquele é uma sociedade ainda de classes
e o comunismo não) é tão burguesa quanto antes.
Para que então o dispêndio de esforço humano
para mudar a sociedade, o determinante, se o que
é por ela determinado continua a ter o mesmo caráter anterior?
Os apologistas de tal formulação tentam socorrer-se na idéia de que se trata, no socialismo, de
um direito de transição, mas isso não elide o problema de se ter de responder qual a natureza do
direito da sociedade de transição.
Aliás, acerca disso o mais destacado e importante
pesquisador sobre Pachukanis, no Brasil tenta eliminar uma contradição na matriz pachukaniana
afirmando que “a referência que Pachukanis faz
ao direito pré-burguês em nada abala a tese fundamental [de identificar o direito com o capital]
porque essa referência é meramente descritiva, limitando-se a constatar a existência empírica de
um objeto que a tradição convencionou chamar
de direito (...) porque o direito não pode, ao
mesmo tempo, ser e não ser direito”. Note o leitor
que é o mesmo problema de examinar a categoria
“trabalho livre subordinado” limitando-se a ótica
da lógica formal, regida pelos princípios da identidade, não-contradição e terceiro excluído. A
nosso ver, e com todo apreço e respeito pelos pesquisadores voltados a esse problema, falta dialética tanto numa quanto noutra afirmação visto
que algo pode ser e não-ser ao mesmo tempo do
ponto de vista da práxis. Não é à toa que ao final
da longa nota em que se vê compelido a justificar
a expressão “direito pré-burguês” nosso eminente
mestre cite Marx para afirmar que este “considerava, referindo-se ao feudalismo, que algo pode
ser chamado direito sem que realmente o seja”.
(Naves, 2017, p.17-18)

Outro agravante dessa concepção pela qual ‘todo
direito é burguês é que ela desarma ideologicamente os setores que num contexto de capitanear
um processo de transformação social vencem a
batalha pela emancipação e que - segundo essa
teoria de que todo direito é burguês - ao invés de
instaurar normas correspondentes ao novo modo
de produção, fundam uma nova sociabilidade regida pelas regras jurídicas típicas do regime social
anterior, na medida em que o direito que eles instauram é o mesmo daqueles a quem a luta de classes impôs um novo regime social.
A que e a quem serve tal concepção derrotista é
Quanto à idéia de trabalho livre subordinado o caso de se refletir.
na medida em que superamos a lógica formal e a
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vemos enquanto momento que compreende o
pensamento não em seu movimento real, mas
como objeto congelado - é possível perceber tal
categoria enquanto algo que pode ser e não ser ao
mesmo tempo. Aliás, algo que se evidencia na natureza, que permanentemente vive e morre, mas
também na sociedade, que se expressa na luta dos
contrários e, no caso, no fato de que o proprietário
da força de trabalho, formalmente livre, adere a
um contrato no qual, ao vender sua capacidade,
subordinou-se a quem a comprou. Assim, o trabalho é livre na medida em que o trabalhador assalariado pode dispor de sua força de trabalho
para vendê-la ao capital, mas na medida em que
a vende – e é isso a especificação contrato privado,
típica da forma jurídica burguesa – subordina-se,
por meio dela, ao poder do contratante.
5. Conclusões
Em sede de conclusão
cabe mencionar os limites teóricos e filosóficos
de, ao invés da totalidade, se fixar o direito
como fenômeno isolado, renunciando de
apontar e fixar suas características e em que se
funda sua essência não
apenas nos modos como
a forma jurídica se expressa, mas fundamentalmente nos valores
que este pretende regular, isto é, fixar validade e
estabelecer a forma de valoração.
Há também que enfrentar o erro - no que concerne ao exame dessa natureza do direito - dos
que querem fazer um exame ontológico da forma
jurídica em junção com a afirmação pela qual
todo direito é direito burguês. Tal afirmação sustenta que assim seria pelo fato de que todo direito
tem como objeto a regulação do intercâmbio de
equivalentes, esquece que, com isso, corroboraria
a visão pela qual nas sociedades pré-mercantís,
não haveria direito. Essa visão, como se procurou

tratar na secção anterior deste artigo, serve tão só
para desarmar ideologicamente os setores que
vencem a batalha pela emancipação na medida
em que todo esforço social que demandaram significou nada mais do que pelejar para instaurar
uma sociabilidade regida pela forma jurídica que
derrotaram.
Se um exame ontológico da forma jurídica desnuda as ilusões jurídicas e as teratologias como
“direito livre”, ‘direito que de emancipa’, ‘direito
natural’ e outras similares, mostrando que os valores enquanto tais embora comuns aos diversos
agrupamentos humanos sejam por eles valorados
e validados de formas diversas, isso não autoriza
teórica e nem praticamente fazer equivalência de
todo direito independentemente de saber que interesses e que setores sociais ele serve ou combate.
Assim é o direito. E, o
que dele se expôs, é
aquilo que pode ser
tido enquanto seus
elementos essenciais.
Querer conferir a esse
objeto dignidade científica e filosófica apenas porque se afirma
previamente que se o
examinará ontologicamente é incorrer
num misticismo que
nada acrescenta e que
só atua em reforço às
tendências idealistas
em teoria e filosofia jurídicas.
Se há uma ontologia no direito - e há - querer
qualificá-la pela mera atribuição de uma ontologia social em Marx se torna, ainda que não seja
essa a intenção, mero argumento de autoridade
com o fim de validar uma dada análise. E isso, ao
nosso juízo, em nada contribui para uma teorização com a qual se avance não apenas na compreensão
da
forma
jurídica,
mas
fundamentalmente, da sua utilidade em formações sociais historicamente determinadas.
E avançar essa compreensão implica em se ter em
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conta que, por não ser uma escatologia em que o
fim já esteja pré-fixado, a concepção fundada por
Marx, ainda que seja uma interpretação científica
do real, depende da ação humana e, portanto, de
escolhas de como agir, pois, como ele mesmo adverte, examinando a experiência de humanização,
da mesma forma que o selvagem, o ser humano
socializado também deve lutar com a natureza
para que obtenha satisfação de suas necessidades,
para que mantenha e reproduza a própria vida,
em todas as formações sociais e em todos os
modos de produção.
Com o seu desenvolvimento, esse reino das necessidades se expande em conseqüência de seus
desejos, mas, ao mesmo tempo, as forças produtivas que satisfazem a esses desejos também se desenvolvem. A liberdade, nesse âmbito, só pode
consistir do homem socializado, dos produtores
associados regulando racionalmente seu intercâmbio com a natureza.
Isso se dá - como lembra Marx - com o desgaste
mínimo de energia e em condições mais favoráveis
e dignas de sua natureza humana. Mas tal reino
continua, apesar disso, um reino da necessidade.
Além dele começa o desenvolvimento da energia
humana que em si um fim, o verdadeiro reino da
liberdade que, no entanto, só pode florescer tendo
por base esse reino da necessidade.
No direito moderno, em particular ao longo do século XX – direito este caracterizado pela obrigatoriedade de decidir e pela ascensão da lei, cujos
pressupostos são a prioridade das fontes estatais,
a relativa emancipação do direito no que diz respeito às outras esferas normativas e pela pretensão estatal em centralizar a produção de normas,
tendo como imposições de tal atividade decidir,
interpretar, argumentar e fixar normas sempre
com base em outras normas – o pólo da tese foi o
direito burguês, centrado na apropriação privada
dos meios de produção.
Sua antítese foi, durante bom período, o direito
socialista, centrado na experiência da apropriação
social das riquezas. Como a história não terminou
e nem a dialética foi revogada, resta mostrar a sín-

tese. E como a essência da forma jurídica é poder
e dominação (ou coerção revestida de consentimento), essa síntese só pode significar a superação
da forma jurídica enquanto meio de regulação social, algo já agudamente apontado nas glosas ao
Programa de Gotha:
A igualdade consiste no fato de que é medida pelo
mesmo critério: pelo trabalho Mas, alguns indivíduos são superiores, física e intelectualmente, a outros e, no mesmo tempo, podem trabalhar mais. O
trabalho, para servir de medida, tem que ser determinado quanto à duração ou intensidade. De outro
modo, deixa de ser uma medida. Este direito igual é
um direito desigual para trabalho desigual. Não reconhece nenhuma distinção de classe, pois aqui cada
indivíduo não é mais do que um operário como os
demais; mas reconhece, tacitamente, como outros
tantos privilégios naturais, as desiguais aptidões dos
indivíduos, por conseguinte, a desigual capacidade
de rendimento. No fundo é, portanto, como todo direito, o direito da desigualdade.
Ora, se esse direito (burguês, feudal, socialista,
antigo, o que for do ponto de vista de classe
enfim) tem como função selecionar valores e a eles
dar a interpretação que as frações hegemônicas
assim entenderem. E isso aponta obviamente não
apenas na concretização dos direitos e no enfrentamento as barreiras a essa materialização e sim
um horizonte de extinção da forma jurídica. Só
que tal possibilidade depende da construção de
uma sociabilidade superior. Não se pode em nome
de mirar unicamente o horizonte esquecer os conflitos concretos do hoje e equiparar o direito do
Estado que expropriou os expropriadores com o
direito anterior.
Como assinalara Marx, força material só se enfrenta com força material. Só que, como já mencionado, a prática que muda o estado de coisas
existentes não é mera repetição de atos sem consciência. Trata-se sim de práxis, a qual por ser reflexiva é a única que pode dar o salto de qualidade
necessário para substituir o reino da necessidade
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pelo da liberdade, para substituir a administração das pessoas pela administração das coisas,
uma sociedade cujo nível de previsão acerca de
como seria equivaleria a indagar de um cidadão
grego, sete séculos antes de nossa era, se ela
acharia possível viver sem escravos.
O direito, por ser um fenômeno que expressa os
conflitos sociais, reflete as divisões institucionalizadas no interior dessa mesma sociedade. É, pois,
uma forma de manifestação exterior desses dissídios e da ordem que vige num grupo social e do
qual está ao serviço. Mas, em contrapartida ele
também institucionaliza, dentro dos limites da
ordem, o enfrentamento a esse mesmo poder,
desde que se o faça no interior e sob as regras
dessa mesma ordem.
Seu paraíso é a forma, muitas vezes ignorando a
advertência pela qual toda forma é forma de um
determinado conteúdo. Ao se manter como formalidade o que, implicitamente, pretende o direito é regular sua aplicação, a particularidade, isto
é, como ela se expressa na singularidade.
Ou seja, conforme a já bastante mencionada valoração dos valores, o direito moderno estabelece
os limites do que é licito e do que é ilícito, do que
é obrigatório e do que não é. Para realizar tais
funções é que num dado momento da divisão que
se estabeleceu na sociedade, se criou o que a
evolução da vida social confirmou como Estado e
na sua expressão hoje, o Estado moderno.
Esse Estado não é algo causalmente necessário.
Ele foi e é uma contingência de conflitos postos
ou latentes e, como tal e por isso, só se extinguirá
quando os seres humanos construírem respeito coletivo sem necessidade de violência estatal aberta
(coação) ou obediência por temor (coerção) às
normas elementares objetivamente sensatas.
O direito, portanto, nada mais é (se considerado
ceticamente e em sua ‘miséria filosófica’) do que
“o reconhecimento oficial do fato” e sendo assim,
nada mais faz do que estabelecer uma universalidade, o caráter formal da lei, a fim de que ela imponha os limites da particularidade (o caso
concreto) para o indivíduo tomado enquanto singularidade. Pode parecer uma relação formal pu-

ramente silogística, mas não é: o direito foi profundamente compreendido em seu papel e funções
na medida em que se percebeu um plus no que
concerne a visão formal – a questão da mediação
entre essas três instâncias retro-mencionadas.
Ao direito de uma primeira fase após a superação do atual estado de coisas cabe ser externando de outro modo, qual seja restringir tanto
quanto possível as funções jurídicas da formação
da qual representa a superação e, neste âmbito,
favorecer a liberação das potencialidades individuais e coletivas (e isso é política de Estado somado
com cidadania materialmente organizada) por
que é tarefa de uma sociabilidade superar essas
manifestações parciais de vivência humana.
Trata-se, enfim, de reconhecer que se o interesse,
como aqui foi defendido, é a base de toda moralidade e de todo o direito, a questão passa a ser de
fazer com que os interesses particulares coincidam com os interesses humanos, pois se o ser humano é formado pelas circunstâncias é necessário
que essas sejam formadas humanamente.
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A Natureza de Classe do Direito
Guilherme Fonseca *
O Direito, sendo um complexo de normas jurídicas – e só neste sentido me interessa abordar aqui
o Direito - tem a sua origem ligada primacialmente a um criador, sob a forma de poder legislativo, que é um poder soberano com assento numa
lei fundamental, a Constituição editada por uma
assembleia constituinte democraticamente eleita.
Ela é a norma das normas escritas. É a realidade
portuguesa.
Como ordem social normativa, cuja incidência
recai sobre os comportamentos da vida social e
sobre as diferentes condutas humanas, o Direito
é um sistema de normas de conduta social, assistido de protecção coativa.
E a sua última finalidade é alcançar a Justiça, com um papel
central na democracia e na estabilidade social, atravessando
todas as instituições, públicas e
privadas.
Uma Justiça, contudo que é
sempre um instrumento da classe
dominante.
Sendo, no fundo, uma “instância” que realiza tanto a tarefa de,
entre o mais, medir as relações
contratuais e de circulação de
mercadorias na sociedade, quanto a tarefa de assegurar a dominação entre as classes sociais, penalizando os infractores, o Direito funde-se nas
categorias integrantes da superestrutura da sociedade e é aí que se manifesta ideologicamente o
fenómeno jurídico e seus efeitos. Ele não nasce
espontaneamente, antes é posto pela vontade dos
que possuem o poder estatal, nas condições materiais da sua existência, ou seja, a vontade da
classe dominante, sendo o direito expresso de um
lado pela lei, e, de outro, com o conteúdo determinado dessa lei. Assim, a dominação económica
de uns poucos sobre tantos outros se legitima por
intermédio de um Estado de Direito, cujo princí-

pio capital é a lei, a começar pela lei fundamental.
E se no seu horizonte está a realização da Justiça,
que não é sagrada e intocável mas a verdade é que
a população em geral tem medo da Justiça, que é
lenta, cara e pouco acessível para mais pobres,
mas em todo o caso, resulta rápida e eficaz para
os considerados notáveis.
Ele é um fenómeno derivado das condições
económicas de produção capitalista que estão na
sua base e surge como ideologia e superestrutura
burguesa. Não é um acontecimento neutro e
desinteressado nas lutas de classes, pois as normas
jurídicas e os ordenamentos jurídicos, como todos
os actos normativos editados pelo poder de um
dado Estado, traduzem de
forma explícita, seja em seu
conteúdo, seja pelas práticas
que o sustentam, as características, interesses e ideologia dos
grupos que legislam.
O Direito e os seus institutos
constituem, pois, fenómenos
ideológicos, parte da realidade
social capitalista, seja no
processo de elaboração das leis,
seja no de sua aplicação
prática. A sua função é de realizar a tarefa ideológica de substituir a igualdade
substancial pela igualdade formal escamoteando
assim as desigualdades reais entre as pessoas e as
classes sociais.
Tudo isto para afirmar a natureza de classe do
Direito, que está ao serviço dos detentores do
poder em cada momento histórico e que o criam
exactamente para os servir, especialmente no desenvolvimento das relações mercantis, assegurando a circulação da propriedade de mercadorias
por meio de contrato.
* Juiz-Conselheiro jubilado; Presidente da Mesa
da Assembleia Geral da APJD
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A pertinência de Zur Judenfrage para o Pensamento Jurídico Crítico:
entre os Droits du Citoyen e os Direitos Humanos*
Miguel Régio de Almeida**

1. Karl Marx face aos CLS e à Filosofia
dos Direitos Humanos
Talqualmente sucede noutras searas do Pensamento Jurídico, também na Filosofia dos Direitos
Humanos os respectivos Eventos fundacionais e
atinente
imaginário
são
em
essência
construídos/impostos através das hegemonias do
intelecto: a selecção-imposição de interlocutores,
perspectivas históricas, geografias, etc., sobre outras opções epistémicas. Destarte, não obstante os
Direitos Humanos se terem constituído como
uma seara sui generis, transfronteiriça, pós-estadual e de vocação universal, a sua raiz no Direito
Internacional veio a permitir a reprodução das
marcas eurocêntrica, colonialista e racista que
histórica e conceitualmente moldaram aquele.
Por consequência, tem-se tornando particularmente pertinente a exploração de abordagens
contra-hegemónicas, descolonizantes, “vistas de
baixo” e doutrinalmente dissidentes, no espírito
das tabulares III e XI Teses.(1)
Com um intuito construtivo, consideramos pertinente relevar jus-doutrinalmente Karl Marx
(1818-1883) e o seu icónico ensaio Zur Judenfrage
(Sobre a Questão Judaica),(2) de 1844. Tanto pelo
seu contributo para a desconstrução da beatificada Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen (DDHC, 1789) face à Revolução
Francesa;(3) como pela sua actualidade perante a
crescentemente mitificada Declaração Universal
dos Direitos do Homem (DUDH, 1948), submissa
à narrativa dominante, assim se podendo justificar o potencial dos Direitos Humanos para a
transformação contra-hegemónica da sociedade.
Mais do que uma simples memoração, tem-se em
vista um reforço teorético e uma apologia
pedagógica (espelhados pelas várias remissões

bibliográficas), até porque o filósofo-sociólogoeconomista não está inteiramente olvidado na jurisprudência doutrinal lusitana. Por exemplo, o
jusfilósofo Paulo Ferreira da Cunha, dadas as
muitas tresleituras de que o pensamento de Marx
foi alvo, valoriza o regresso às fontes daquele que
reconhece ser «uma referência insofismável do
movimento e da reflexão revolucionária».(4) E
também o jus-historiador António Manuel Hespanha o identifica como «o inspirador mais contínuo da crítica ao pensamento jurídico
dominante», assim influenciando profundamente
a abordagem ideológica ao mesmo.(5)
Um resultado que podemos apodar de carmático,
tendo em conta a vocação universitária de Marx
primevamente expressa no estudo do Direito, já
em Bona.
Em termos assaz sucintos, pode-se afirmar que
a crítica de Marx ao pensamento jurídico «burguês» dirige-se tanto ao seu conteúdo como à sua
forma. Por um lado, a coberto das ideias de generalidade, abstracção e imparcialidade, a legislação e as decisões judiciais determinam
formalmente um domínio de classe tipificado, impondo normas de conduta que, por exemplo, protegem os maiores detentores de propriedade
privada; subordinam a mulher ao bonus pater familias; ou subjugam colonialmente negros e outros à potestade branca. Por outro lado, quanto ao
conteúdo, o Direito carreia uma função ideológica
que, a cobro do significante Liberdade, homologa
relações de poder e de desigualdade, legitimandoas em termos de regulação social e delimitando direitos e deveres a que correspondem diferentes
estatutos e posições jurídicas. Deste modo se
moldam, por exemplo, as imagens sociais da
“mulher-dependente”, do “macho-latino” impunível ou do “criminoso-homossexual”. É a di-
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mensão-máxima, moderna e secularizada, de validação social, o referente indispensável à manutenção
de relações de opressão. Posto isto,
volvidos já dois séculos do nascimento do icónico pensador comunista, somos de opinião de que a
sua analítica jurídica se mantém
ainda tão útil quanto acutilante
face à normatividade vigente.(6)
No tocante à recepção da crítica
jurídica de Marx, e dado que
propositadamente não foi construtivo sobre os modelos a devir, ficou
aberta a porta para várias possibilidades hermenêuticas e vias de
concretização da Ideia original.
Assistiu-se por exemplo à elaboração de um «direito proletário» na URSS(7) e a
abordagens metodológicas dissidentes, como o
italiano «uso alternativo do direito».(8) Hoje-emdia, e particularmente influenciados pela Escola
de Frankfurt e pela New Left, vigoram os «Estudos Críticos do Direito», mais conhecidos como
Critical Legal Studies (CLS).(9) Acompanhando
António Manuel Hespanha, podem ser caracterizados do seguinte modo:
«o que a Escola Crítica do Direito propõe é mais
do que substituir uma opinião doutrinal por
outra: é, mais radicalmente, substituir as regras
da prática e do discurso jurídicos, admitir que
outr[as] pessoas possam participar no diálogo
académico e jurisprudencial dos juristas, utilizar
outros tipos de factos como relevantes, falar uma
outra linguagem e, sobretudo, admitir que o direito é um saber controverso, cujas escolhas representam também opções de ideologia e de
política.»(10)
Este prolífico movimento diferencia-se assim
também por sugerir diferentes referentes teoréticos e pedagogias, com o propósito de transformar
radicalmente o sistema de ensino do Direito. Um
dos membros fundadores, o jus-académico estadunidense Duncan Kennedy, destacou-se pelo
ensaio Legal Education and the Reproduction of

Hierarchy (1983), cujo formato
panfletário levou a que ficasse
sintomaticamente conhecido
como o seu “pequeno livro vermelho”. Neste, um dos novos
métodos proposto foi a criação
de grupos de leitura para discutir textos que, estando fora do
cânone e da perspectivação
hegemónica do Direito, permitissem desconstruir e trazer à
evidência as violências legalizadas. Do punhado de obras
então sugeridas, o único texto
marxista é precisamente este
Sobre a Questão Judaica,(11)
doravante consagrando-se incontornável nos CLS. Posto isto,
tendo em conta o silêncio curricular genérico
sobre aquele ensaio no ensino jurídico português,
cogitamos que emular a proposta educativa de
Kennedy será benéfico tanto para os juristas consagrados, como para os aspirantes-a-jurista ainda
em formação.
Neste sentido, importa aduzir que o Movimento
dos CLS já conheceu diferentes tendências, caracterizando-se a 1.ª geração (de finais da década de
1970 e primeira metade da de 1980) por uma
análise ideológica e económica na linha tradicional da crítica marxista e da metodologia foucaultiana; já a 2.ª geração (segunda metade da
década de 1980 e primeiros anos da de 1990)
abraçou mais as propostas de Jacques Derrida
(1930-2004) na desconstrução textual e de JeanFrançois Lyotard (1924-1998) na ética da alteridade e da responsabilidade infinita; e a 3.ª geração
(desenvolvida na década de 1990 e prolongandose até hoje) focou-se na crítica ao universalismo,
desdobrando-se em múltiplas correntes como as
Feminist Jurisprudences, a Critical Race Theory,
os Lesbian, Gay and Transgender Legal Studies,
a Postcolonial Law Theory ou as Third World Approaches to International Law. Deveras, também
o Direito Internacional foi alvo de algumas
teorizações na senda da crítica jurídica marxista,

Pag. 22

BOLETIM

gerando-se mesmo um New Stream of International Law:(12) maioritariamente focado na
crítica do conteúdo, ideológica, há também lugar
para a crítica da forma do Direito Internacional,
no seguimento do já avançado pelo jurista
bolchevique Evgeni Pashukanis (1891-1937) em
Teoria Geral do Direito e Marxismo (1924). Não
obstante esta heterogeneidade, o ensaio de Marx
manteve-se unificadoramente referencial.(13)
2. Zur Judenfrage e os Droits du Citoyen
Esmiúce-se enfim Zur Judenfrage, escrito em
1843 e publicado nos Anais Franco-Alemães no
ano seguinte. Indubitavelmente, 1844 é um ano
de «viragem» no pensamento de Karl Marx, desde
logo pelo início da sua colaboração com Friedrich
Engels. Será após a publicação de dois ensaios
onde aborda a questão da juridicidade – aquele
que aqui se analisa e a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel –, que Marx fica convencido de que
«a anatomia da sociedade burguesa é de procurar
na Economia Política», área a que doravante se
dedicará.(14) Interessa-nos então a apelidada fase
do “jovem Marx”, a qual é eminentemente filosófica.(15) Ademais, é de advertir que Sobre a
Questão Judaica visa criticar a obra homónima
de 1843 do teólogo e filósofo alemão Bruno Bauer
(1809-1882). Sucede que este reduz aquela problemática a um topos religioso, ignorando a estruturante dimensão social e política da questão,
pelo que a intenção principal de Marx não é a
crítica do Direito qua tale. De todo o modo, algumas décadas após a Revolução Francesa e a sua
inaugural Déclaration des Droits, Marx versou
sobre a dicotomia nuclear que opõe o Homem ao
Cidadão, partindo da condição política dos
Judeus em relação principalmente àquela Declaração.(16)
Apesar de focar-se na dimensão económica (não
relevando em profundidade instituições e
questões morais, jurídicas e políticas), este foi o
primeiro grande ensaio que encarou os Droits de
l’Homme numa perspectiva histórica, contrapondo-se à teorização jusnaturalista que favorecia a ideologia da bourgeoisie. Apesar de a

abordagem hegemónica ao Evento e aos textos
franceses mormente o desconsiderarem, a 1.ª fase
desta Revolução (1789-1792) – que visou a instauração de uma monarquia constitucional e da qual
a DDHC é o programa jurídico – consagra uma
segregação biopolítica manifesta. Não há igualdade ou liberdade universais: excluem-se propositadamente da nova esfera da cidadania os pobres,
as mulheres, os judeus e os escravos. Outros topoi
permitem trazer à evidência tais limitações, como
a Déclaration des Droits de la Femme et de la
Citoyenne, de Olympe de Gouges, em 1791; a Revolução anticolonial e anti-esclavagista do Haiti,
de 1791 a 1803; ou a codificação do Direito Civil
em 1804, sob a égide do coveiro bonapartista. Mas
a analítica de Marx é transversal a todas estas dimensões, propiciando a sua teorização e desconstrução conjunta.
O filósofo debruçou-se sobre a busca de «emancipação civil, política» dos judeus no contexto de
um Estado cristão,(17) advogando que tal libertação não se pode dar num Estado moldado teologicamente, mas apenas num secularizado,
«constitucional» porque veramente político.
Assim, a emancipação «do homem religioso em
geral» apenas é possível quando o Estado está liberto de qualquer religião.(18) Marx teoriza que a
abstracção da cidadania, ao colocar os indivíduos
num mesmo patamar político, formalmente igual,
esconde a realidade das diferenças concretas que
apartam os sujeitos: o judeu e o burguês podem
ambos ser cidadãos, numa sofisticada aparência
política que não tem em conta as suas diferences
capacidades de exercício de facto de direitos
políticos. Reconhecendo que a «emancipação
política» é indubitavelmente um progresso assinalável, visto relegar as confissões religiosas para
o foro privado, Marx alerta para o facto de não
ser de modo algum a «forma final de emancipação
humana», apenas um tipo de libertação na quadratura social de então. Aquela emancipação apenas será obtida «quando o homem real e
individual tiver em si o cidadão abstracto», isto
é, quando não existirem tamanhas disparidades
práticas entre teoria e realidade.(19) A verdadeira
«revolução» terá que ser social e não apenas
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política, no sentido de transformar as desigualdades económicas e domínios sociais.
Esmiuçando a tensão entre fé,
Estado político e sociedade civil,
Marx disserta sobre os «direitos
gerais do homem», talqualmente
foram «descobertos» pelos
Norte-Americanos e pelos
Franceses. Afirma que «os direitos do homem são, em parte, direitos políticos, que só podem
exercer-se quando se é membro
de uma comunidade. O seu conteúdo é a participação na […] vida política da comunidade, na vida do Estado».(20) Assim, há que
dissociar os droits de l’homme dos droits du
citoyen. Por exemplo, o «privilégio da fé» e «o direito de ser religioso» estão expressamente reconhecidos como um «direito universal do homem»,
tendo ficado garantido o direito de praticar a religião escolhida tanto no ordenamento estadunidense como no francês. Todavia, os
«direitos do homem, enquanto distintos dos direitos do cidadão, constituem apenas os direitos de
um membro da sociedade civil, isto é, do homem
egoísta, do homem separado dos outros homens e
da comunidade».(21)
Fruto dos artigos 1.º e 2.º da DDHC,(22) estatuiu-se que esses direitos do homem-cidadão são
a Igualdade, a Liberdade, a Segurança e a Propriedade. Todavia, uma breve ponderação revela
que é o ideário burguês que se apresenta universalizado. A Igualdade é entendida como o igual
direito à liberdade, não possuindo um «significado
político». Por seu lado, a Liberdade é «o direito
de fazer tudo o que não cause dano aos outros.»
A «liberdade como direito do homem não se funda
nas relações entre homem e homem, mas antes na
separação do homem a respeito do homem. É o
direito de tal separação, o direito do indivíduo circunscrito, fechado em si mesmo.» A «aplicação
prática» deste direito é a «Propriedade privada»,
que consiste no «direito de fruir da própria fortuna e de dela dispor como se quiser, sem atenção
pelos outros homens, independentemente da so-

ciedade.» Sendo «o direito do interesse pessoal», a «liberdade individual e a respectiva aplicação
formam a base da sociedade civil.
Leva cada homem a ver nos outros homens, não a realização, mas
a limitação da sua própria liberdade.» Por isso, a Segurança
«constitui o supremo conceito social da sociedade civil, o conceito
da polícia», pelo que o «conceito
de segurança não chega para elevar a sociedade civil acima do
próprio egoísmo. A segurança
surge antes como a garantia do seu egoísmo».(23)
Marx nota que o sujeito idealizado e tutelado é o
burguês egoísta, pois «nenhum dos supostos direitos do homem vai além do homem egoísta»,
apartando-se da comunidade na prossecução dos
seus interesses materiais privados. Realça o paradoxo aparente de uma sociedade que, num momento de libertação colectiva, de quebra «de
todas as barreiras entre as diferentes secções da
população», vem a afirmar os direitos do burguês
egoísta. Os agentes que encabeçaram a transformação social «reduzem a cidadania, a comunidade política, a simples meio para preservar os
chamados direitos do homem». Pelo que a ideia
de «cidadão» vem submissa à realidade do patriarcado burguês: «é o homem como bourgeois e
não o homem como citoyen que é considerado
como o homem verdadeiro e autêntico».(24)
Em suma, esta dissociação tutelada entre a esfera
pública e a esfera privada da “livre” exploração
da propriedade privada permite que a aparência
do poder político encubra o poder económico
dominante. Os avatares na Política – o «cidadão»
– e no Direito – o «sujeito jurídico» – não levam
propositadamente em conta o funcionamento
económico da sociedade e a correlativa distribuição de riqueza. Partindo de um apelo e ideal
universais, de índole jusnaturalista, esta abstracção possibilitou a construção de uma nova
hierarquia social, secularmente fundada no poder
económico. A emancipação do “sujeito irreal, abstracto” dos Droits de l’Homme-Citoyen leva a
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não ter em conta as características
específicas do “sujeito real, concreto”, não obstante prefigurar
um modelo claro de cidadania:
homem, branco e burguês – e tendencialmente cristão e heterossexual. Os Direitos do Homem
nasceram subordinados à biopolítica
e estrutura da sociedade burguesa,
ufanando a Igualdade e a Liberdade universais
como ficções ideológicas enquanto serviam de
narrativa de suporte a uma sociedade atomizada.
Assim, a análise de Marx veio a seminalmente
contrapor-se às teorias jusnaturalistas anistóricas, alumiando como os consagrados Droits de
l’Homme não são verdades eternas, mas construções jurídicas mitificadas da Modernidade e
da Realpolitk.
3. Zur Judenfrage e os Direitos Humanos
Mutatis mutandis, estas marcas dos Droits de
l’Homme-Citoyen foram reproduzidas por parte
da doutrina hegemónica no tocante à sua interpretação dos Direitos Humanos. Estes desde cedo
foram marcados por uma manifesta instrumentalização política após a proclamação da DUDH,
e em termos tragicamente incontornáveis a partir
da bifurcação entre o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional
sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais
(1976). Esta instrumentalização foi capitaneada
em essência pelos EUA e depois pelo Vaticano,
tornando-se mais tarde também um foro de contra-ataque por parte da URSS, países latinoamericanos
e
outros
Estados
recém-independentes – todos contribuindo directa ou indirectamente para a subordinação
deste novo horizonte e mecanismos jurídicos à Realpolitik da Guerra Fria. Em síntese, a desconsideração hegemónica pelos direitos económicos,
sociais e culturais, bem como a apropriação do
significante «Direitos Humanos» pelos EUA, de
modo a justificar o seu imperialismo, estão na raiz

das fundadas reservas com que a
ala marxista tradicional olha
para estes Direitos com «descontentamento», como escreveu Slavoj Žižek.(25)
Certo é que desde meados da década de 1970 que os Direitos Humanos renasceram enquanto foro
jurídico de potencial transformação social contra-hegemónica: um meio imediato de
crítica e de disputa pela «comunidade dos governados», dos cidadãos activos face a toda a comunidade internacional, como advogou Michel
Foucault (1926-1984) a partir do potencial aberto
pelas dinâmicas emergentes das ONGs.(26) Ou
seja, a sociedade civil reivindicou o poder político,
à escala internacional, ficando aberta a possibilidade de cerzir a cisão entre o «cidadão» – o polites, o zoon politikon, o citoyen – e o «ser
humano» – mais do que homme, o humain. De
resto, face ao desfavorecimento pela hipótese comunista talqualmente teorizada pelos Estados
Socialistas do «Curto Século XX»,(27) os Direitos
Humanos vieram a ocupar muito do imaginário
emancipatório desde então. Assim, apesar da
origem neocolonialista, de cobertura ideológica
para o imperialismo, de favorecimento dos sectores brancos, ricos e europeus, os Direitos Humanos foram paulatinamente reconstruídos pelos
movimentos anticolonialista,(28) anti-racista,(29)
feminista,(30) laboral(31) e indígena.(32)
Nesta sequência, no que concerne aos CLS, os
Direitos Humanos têm-se tornado num foro assaz
agregador das diferentes gerações, visto serem um
topos transversal, com claro potencial emancipatório.(33) Nesta linha, é o jus-académico grego
Costas Douzinas quem se destaca como caput
scholae, cunhando os Direitos Humanos como «o
Princípio da Esperança Pós-Moderno»,(34) a partir da jusfilosofia de Ernst Bloch (1885-1977). Todavia, apesar destes avanços conquistados ao
longo das últimas décadas, os Direitos Humanos
continuam ainda a ter o seu significado e principais mecanismos determinados pelos agentes oci-
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dentais do (metafórico) «Norte Global», pelo que
correm o risco de nunca se tornarem plenamente
vigentes, reduzindo-se apenas a ser a «última
utopia», como alertou o jus-historiador estadunidense Samuel Moyn,(35) ou continuarem a
ser alvos de «memoricídio» e nunca veramente
globais, como nota o jus-académico espanhol Bartolomé Clavero.(36) Sendo que a dita Esperança
vai operando, ainda que paulatinamente: urge
aludir ao recente desenvolvimento de uma heurística especializada na dimensão neocolonial original dos Direitos Humanos, tanto na dupla
dimensão de conteúdo e forma em que foram mobilizados nalgumas colónias para reforçar a hegemonia dos colonizadores,(37) como no modo em
que vieram a ser reconstruídos graças às lutas anticoloniais e à afirmação do “Terceiro
Mundo”.(38) Pelo que as «linhas abissais»(39)
mostram-se superáveis, ilustrando-se como – e
contrapondo-se à «cegueira em relação ao(s) direito(s)» dos primeiros teorizadores socialistas(40)
–, o Direito se pode apresentar enquanto potencial via emancipatória e de transformação social,(41) e especialmente os Direitos Humanos
como «um autêntico germe de inconformismo indestrutível», para recordarmos as palavras de Orlando de Carvalho.(42)
Concluamos. Em termos analíticos, Marx manifesta-se assim tanto a montante, a partir da referenciação directa dos CLS a Zur Judenfrage,
como a jusante, dada a actualidade da sua crítica
jurídica. Pelo que, enquanto a separação entre a
cidadania e a humanidade se mantiver, enquanto
se continuar a advogar que a emancipação
política é bastante e se desconsiderar os meios de
subsistência e vivência humanas (idem est, dissociando o que se projectou como indissociável, hierarquizando os direitos civis e políticos sobre os
económicos, sociais e culturais), o paradoxo evidenciado pelos Droits de l’Homme-Citoyen continuará a assolar os Direitos Humanos. Só que –
e tolere-se a deselegância do recurso ao chavão –
como farsa, após a inacabada tragédia francesa.
Em remate, e ecoando o filósofo Sousa Dias,

somos de opinião que Marx se mantém mui pertinente também para o pensamento jurídico
hodierno, inclusive no «projecto dos Direitos Humanos»,(43) dando-se provas da sua «grandeza»
e da importância de o compulsar sem mediações.
(44) Mas este deverá ser apenas um passo prévio
na construção do Direito a devir sobre os Bens
Comuns, essa que é a «Ideia-problema do comunismo»,(45) uma reviravolta conceptual radical
que o Pensamento Jurídico Crítico ainda tem que
esculpir e vir a tutelar permanentemente.
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Algumas perguntas a propósito dos duzentos anos de Marx
Pedro Santos Maia *

1. Por onde anda o socialismo?
Um alto responsável da governança da nossa
praça dizia recentemente, em tom de balanço da
herança política e de definição de «uma agenda
social-democrata para o século XXI»:
«É, assim, urgente trabalhar – sem os fantasmas
inúteis da “radicalização programática” e do
“anti-capitalismo” – num diagnóstico sério sobre
os desafios que a transformação do capitalismo e
as dinâmicas laborais e demográficas colocam à
social-democracia. Precisamos de corrigir os excessos liberalizadores cometidos nos últimos 20
anos e repensar o papel do Estado nas políticas de
crescimento, regulação e inovação.»(1)
Há, portanto, um excesso liberalizador que é preciso corrigir, mas a clave capitalista mantém-se
inamovível, até porque o anti-capitalismo é um
fantasma inútil.
Há aqui vários problemas a considerar.
Desde logo, um problema de identidade ou de
nome: trata-se de um alto responsável de um partido socialista, mas a verdade é que o socialismo
não é sequer um horizonte longínquo visado, está
pura e simplesmente apagado ou elidido. É só
uma etiqueta que aparenta assentar bem. Ou,
este sim, um fantasma inútil. Para a nossa
governança socialista, o capitalismo é o
horizonte
inultrapassável
da
história, e a sua gestão a missão
que lhes incumbe. Para eles,
como alguém dizia há mais de
século e meio, «houve história,
mas já não há mais.»(2)
Há também um problema programático na tentativa de gizar
uma versão da quadratura do círculo. Num registo que alguns pode-

riam considerar de ingénuo, o governante afirma
no mesmo texto: «O PS não precisou de mercadorizar os serviços públicos, de liberalizar o
mercado laboral, de diabolizar os “radicalismos
programáticos”, de estigmatizar os mais fracos ou
de ignorar os abusos do mercado para obter bons
resultados sociais, económicos e orçamentais». A
pergunta impõe-se: mas os serviços públicos não
estavam já demasiado mercadorizados? O mercado laboral não estava já altamente liberalizado
e ao gosto dos abusos dos mais fortes, continuando a estigmatizar «os mais fracos»? E não é
de se exigir a uma orientação política designada
de socialista o combate a esses mesmos abusos?(3)
Assumida ou não, de forma mais ou menos conciliatória ou filantrópica, há um suposto que perpassa este tipo de argumentação: pode-se fazer
abstração das contradições da realidade, ou, reconhecendo a sua existência, nega-se-lhes o carácter antagónico.(4) A coisa é assim utopicamente
suprimida, e tudo vai pelo melhor dos mundos e
com bons resultados. A questão social ficaria
assim resolvida, mas só na aparência.
Na realidade, a desigualdade é galopante, e a natureza voraz e excludente do capitalismo confirma-se todos os dias, como refere um
insuspeito articulista: «No ano passado,
a organização não governamental
britânica Oxfam calculava que
87% da riqueza mundial estava
concentrada nas mãos de 1%
dos mais ricos».(5)
Como o sistema não permite
que todos sejamos capitalistas
— uma chatice! — nem converte
os capitalistas em promotores da
Paz e da Harmonia universais —
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outra chatice! —, resta portanto ao poder domi- sinar aos políticos de hoje». Ou que «o vetusto Finante a missão de dar algum lustro à mecânica nancial Times explica aos leitores atónitos
mantendo no essencial o seu modus operandi.
«porque é que Marx tem razão».»(9)
De forma mais comedida, Viriato Soromenho
É que, parafraseando Max Aub,
Marques não deixa de vaticinar: «Marx e a sua
«Deve haver mais qualquer coisa.»(6)
obra regressarão, certamente, ao plural e urgente
E, para o reconhecimento dessa mais qualquer debate sobre os futuros possíveis.»(10)
coisa, o contributo de Marx é decisivo e incon- Por seu lado, Luciano Amaral defende: «o nosso
tornável. Para ele, há história e há movimento mundo do início do século XXI é ainda em grande
histórico, e é este mesmo que «produz as medida um mundo marxista. (…) hoje todos
condições materiais da emancipação».(7)
somos de certa maneira marxistas, gostemos ou
não.»
2. Regresso a Marx?
Para este autor, a razão da força do marxismo
assenta na simultânea denúncia das injustiças do
Em 10.11.1877, Marx confessava: «Nós os dois capitalismo e pretensão de as erradicar, a partir
[referia-se a ele próprio e ao seu amigo Engels] de uma análise científica desse sistema. Por esta
não damos um tostão furado pela popularidade», via, logo o cronista se apressa a converter Marx
e dando como prova disso a «aversão contra todo num profeta: «Esta mistura fez de Marx uma eso culto da pessoa [Personenkultus]».(8)
pécie de profeta de uma religião secular», pois
Consta que em 17.3.1883 apenas onze pessoas se «tudo somado, a sua dimensão de profeta prevaledeslocaram ao cemitério de Highgate, em Lon- ceu sobre o resto. Marx gritou aos quatro ventos
dres, para o discretíssimo funeral de Karl Marx. que o paraíso na terra chegaria inevitavelmente
A sua vida atribulada foi marcada por falta de com o fim do capitalismo.»(11)
dinheiro, dívidas e desgraças pessoais marcantes Nessa medida, e afinando por um diapasão sim(como a morte de filhos e netos), e também por ilar, não é de estranhar que outro cronista afirme
um trabalho intelectual e por uma intervenção que «os “marxistas” continuam à espera da revpolítica incansáveis.
olução no mundo capitalista.»(12)
Em Fevereiro de 1837, o jovem Marx recebe uma Por que razão então Marx perdura e (nos) intercarta do seu pai, na qual, reconhecendo-lhe ge- pela? Por ser um profeta? Porque o marxismo é
nialidade, se mostra preocupado com o futuro do uma religião secular? Porque o Partido Comufilho, e lhe faz a terrível pergunta de saber se nista é uma igreja ou uma seita? Porque o Manialgum dia ele iria ser capaz de espalhar felicidade festo é o livro dessa religião secular?
entre os seus próximos.
Fazer do marxismo uma religião e de Marx o seu
Naquele dia de Março de 1883, Friedrich Engels, profeta é uma caricatura que não cola nem se
o seu amigo de toda a vida, fez o famoso elogio sustém com a análise minimamente rigorosa do
fúnebre, no qual profetizava que o seu nome e seu legado.
obra (com um estilo de escrita não propriamente
acessível) perdurariam pelos tempos.
3. Qual é a tese central do Manifesto?
Por que razão esta profecia se revelou tão acertada? Por que razão os sinais de regresso a Marx
No Prefácio à edição alemã de 1883, Engels rese fazem sentir por todo o lado, mesmo em en- sume em três tópicos «o pensamento basilar que
dereços inesperados?
percorre todo o Manifesto», (e que atribui «única
Francisco Louçã lembrava recentemente que, e exclusivamente a Marx»):
para a revista Economist, «Marx tem muito a en- - «a produção económica, e a estrutura social dela
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necessariamente decorrente, de qualquer
época histórica constitui a base da
história política e intelectual dessa
época;»
- «toda a história tem sido uma
história de lutas de classes, lutas
entre classes exploradas e exploradoras, dominadas e dominantes, em diferentes etapas do
desenvolvimento social;»(13)
- «esta luta (…) atingiu agora uma
etapa em que a classe explorada e oprimida (o proletariado) já não se pode libertar da
classe exploradora e opressora (a burguesia) sem
ao mesmo tempo libertar para sempre toda a sociedade da exploração, da opressão e das lutas de
classes».(14)
Na marcação de terreno e afirmação da visão comunista da vida e da história temos aqui, portanto, um condensado de materialismo e de
dialéctica, ou de dialéctica materialista.
4. Por que razão está a designação comunista —
e partido comunista — no título do Manifesto?

obra da própria classe operária».(16)
Por isso, diz a primeira página do
Manifesto que
«Já é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo
inteiro o seu modo de ver, os seus
fins, as suas tendências, e de
contraporem à lenda do espectro
do comunismo um Manifesto do
próprio partido.»(17)
5. O Manifesto atribui aos comunistas o
exclusivo do intuito de revolucionamento do
mundo?
Não. No Prefácio à edição italiana de 1893, as
palavras de Engels são uma vez mais esclarecedoras:
«O Manifesto Comunista presta plena justiça à
ação revolucionária do capitalismo no passado.»(18)
São aliás famosas as passagens do Manifesto em
que essa análise está patente. Só três exemplos:
«A grande indústria criou o mercado mundial que
o descobrimento da América preparara. O mercado mundial veio dar ao comércio, à navegação
e às comunicações por terra um desenvolvimento
imensurável.»
«A burguesia despiu todas as actividades até
aqui veneráveis e estimadas com piedosa reverência da sua aparência sagrada. (…) Tudo o que era
(…) estável se volatiliza, tudo o que era sagrado
é dessagrado.»
«A burguesia não pode existir sem revolucionar
permanentemente os instrumentos de produção,
por conseguinte as relações de produção, por conseguinte todas as relações sociais.»(19)
Simplesmente, há um agora a que importa atender. E esse agora é marcado pela alienação do trabalho em que assenta o poder do capital.

No Prefácio à edição alemã de 1890, Engels esclarece o duplo gesto que estava em causa:
Por um lado, para se distinguir e marcar a diferença face aos «diversos sistemas utopistas, em especial os owenistas em Inglaterra e os fourieristas
em França»;
Por outro, para se diferenciar de certas correntes
socialistas (com «entrada nos salões»), as quais
defendiam meras revoluções políticas sem tocar
na ossatura da organização económica e social, ou
seja, «os mais variados charlatães sociais, que
com as suas diferentes panaceias e com toda a espécie de remendos pretendem eliminar as injustiças sociais sem ferir, nem sequer ao de leve, o
capital e o lucro.»(15)
E assim, por contraste, se vai afirmando o núcleo
comunista do movimento operário, o qual «con6. Em que consiste a alienação do trabalho?
vencido da insuficiência de meras revoluções
políticas, exigia uma profunda transformação da
Já nos Manuscritos de 1844 Marx avança na
sociedade», emancipação essa que só podia «ser dilucidação desta questão.
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«Ora em que consiste o desapossamento do trabalho?» — pergunta.
E responde: «Primeiro, em que o trabalho é exterior ao operário, i.é, não pertence à sua essência,
em que por isso ele não se afirma, antes se nega,
no seu trabalho, não se sente bem, mas infeliz,
não desenvolve qualquer energia física ou espiritual, antes mortifica o seu físico e arruína o seu
espírito. Por isso, o operário só se sente em si fora
do trabalho e fora de si no trabalho. Ele sente-se
como em sua casa quando não trabalha e quando
trabalha não se sente como em sua casa. O seu
trabalho não é portanto voluntário mas forçado,
trabalho forçado.»(20)
O caminho estava aberto para a entrada na
análise crítica pormenorizada do funcionamento
do sistema económico do capitalismo. Mas, para
já, retirem-se ilações quanto à natureza da propriedade privada.
7. O que é a propriedade privada?
Não é uma concessão dos deuses nem um dado
natural, antes Marx vislumbra precisamente na
sua origem o trabalho alienado, ou seja, só há propriedade privada porque há alienação do trabalho:
«A propriedade privada é, portanto, o produto,
o resultado, a consequência necessária do trabalho desapossado, (…), i.é, do homem desapossado, do trabalho alienado, da vida alienada, do
homem alienado.»(21)
Na formulação mais acutilante do Manifesto,
com evidente repercussão política:
«Horrorizai-vos por querermos suprimir a propriedade privada. Mas na sociedade existente, a
vossa, a propriedade privada está suprimida para
nove décimos dos seus membros; ela existe precisamente pelo facto de não existir para nove décimos. Censurais-nos, portanto, por querermos
suprimir uma propriedade que pressupõe como
condição necessária que a imensa maioria da sociedade não possua propriedade.»
Neste contexto de apropriação pelo capital de tra-

balho alheio, o conceito de «pessoa» nada mais
significa do que «o burguês, o proprietário burguês», ou seja, o único ao qual é concedido o direito à propriedade privada.(22)
8. Por que razão o capitalismo
não é o fim da história?
Embora, naturalmente, a burguesia conceba «o
mundo em que domina como o melhor dos mundos»(23), a verdade é que o capitalismo possui
uma génese, corresponde a um estádio transitório
de desenvolvimento histórico, e assenta o seu
domínio na exploração do proletariado: «os operários modernos (…) só vivem enquanto têm trabalho e só têm trabalho enquanto o seu trabalho
aumenta o capital.»
Assim, «as armas com que a burguesia derrubou
o feudalismo viram-se agora contra a própria burguesia.»(24)
Ora, segundo Marx e Engels, o movimento proletário moderno apresenta novidades e diferenças
face a movimentos anteriores: por um lado, o seu
triunfo implica um revolucionamento radical do
ordenamento económico e social — a «transformação violenta de toda a ordem social até hoje
existente» —, e, por outro, é no interesse da maioria:
«Os proletários só podem conquistar as forças
produtivas sociais abolindo o seu próprio modo
anterior de apropriação e com ele todo o modo anterior de apropriação. (…) Todos os movimentos
anteriores foram movimentos de minorias ou no
interesse de minorias. O movimento proletário é
o movimento autónomo da maioria imensa no interesse da maioria imensa.»(25)
E porquê ruptura radical?
Como resposta, fica essa frase lapidar, que continua a repercutir, sobre o significado e a natureza
da liberdade: é que só uma ruptura radical, ou
seja, que tome as coisas pela raiz, pode criar as
condições para «uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o
livre desenvolvimento de todos.»(26)
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digma capitalista.

Sem rodeios de complacência,
nem cosmética nos alindamentos,
«a mais-valia» (der Mehrwert)
corporiza «trabalho alheio nãopago» (unbezahlte fremde Arbeit): que o capitalista, como
detentor do título jurídico de propriedade sobre os meios de produção, mete ao bolso sob a forma
de «lucro» (Profit), e cuja origem
verdadeira a «máscara» do assalariamento «livremente» contratualizado se encarrega de esconder.»(27)
9. Qual é, em síntese, o legado fundamental
Sublinhe-se
esta ideia — Marx fez mesmo estes
de Marx?
«des-cobrimentos», e daí o seu legado, e a razão
José Barata-Moura, profundíssimo leitor, intér- do seu peso e da sua força.
prete e tradutor da obra de Marx, destacou recentemente três pontos nodais desse legado. 10. A vitória é, pois, certa e inevitável?
Designou-os de «des-cobrimentos».
Para desconforto de algumas almas mais dadas
Eles são os seguintes:
No âmbito da filosofia e da ontologia: «Marx não à emoção e à expectativa religiosas, a resposta é
inventou o materialismo, nem inventou a dialéc- não. Mas há caminhos em aberto, e o legado de
tica: mas descobriu que a historicidade é consti- Marx deu-lhes visibilidade e um solo firme a pertutiva da materialidade do ser, em cujo devir a correr pelas lutas pendentes, em curso, e futuras,
socialidade humana se inscreve, e a prática – en- para a construção de uma alternativa radical ao
quanto trabalho de transformação material – di- capitalismo.
O ideário comunista não é inventado por moralalecticamente escreve.»
No âmbito da teoria da sociedade e da história: istas aperfeiçoadores ou melhoradores do mundo,
«Marx não inventou as classes, nem inventou a anunciadores de uma «nova Jerusalém», de um
luta das classes: mas descobriu que elas – longe de «novo evangelho social». As ideias comunistas exserem entidades autónomas e estanques – se con- istem como decorrência de um determinado defiguram, e re-configuram, historicamente no senvolvimento histórico, criador de «condições
quadro lábil de formações económicas da so- materiais» de «libertação», elas «são apenas exciedade diferentes, onde, em etapas diversas, de- pressões gerais de relações efectivas de uma luta
sempenham, pela sua intervenção objectiva, de classes que existe, de um movimento histórico
que se processa diante dos nossos olhos.»(28)
papeis acentuadamente distintos.»
Pese
embora um ou outro passo mais optimista,
No âmbito da economia política: «Marx não inventou a mais-valia, nem inventou o capitalismo: um mecanicismo ou determinismo fatalista
mas descobriu o segredo daquela exploração quanto ao triunfo inevitável do comunismo está
(Ausbeutung, Exploitation) que, estando na base, pois bem distante do teor fundamental do pensanorteia o horizonte da produção e da reprodução mento de Marx.
do viver social sob a égide dominadora do para- A advertência de Marx é, a meu ver, definitiva-
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mente esclarecedora: «nunca lá se chegará com a
gazua [le passe-partout] de uma teoria históricofilosófica geral, cuja virtude suprema consiste
[precisamente] em ser supra-histórica.»(29)
Não se trata, pois, de uma espera pelo advento
milagroso do momento da redenção anunciado
para o fim dos tempos.
Trata-se sim da possibilidade de um novo começo.
De um contínuo re-começo, assente no trabalho e
na luta.
Valerá a pena recordar as frases finais enfáticas
do Manifesto:
«Podem as classes dominantes tremer ante uma
revolução comunista! Nela os proletários nada
têm a perder a não ser as suas cadeias. Têm um
mundo a ganhar.»(30)
No poema emocionado que dedicou a Marx (sem
o nomear), tocado pela visita a um cemitério em
Londres de que falámos antes, uma terra de frio
e de nevoeiro, Jorge de Sena fala-nos, em contraste, não de um sítio sombrio e solitário, mas de
«um lugar ardente», que «derrete a neve», e que
guarda um «coração (…) luminoso». E justifica:
«porque todos os escravos, desde sempre todos /
aqueles cuja poeira se perdeu —ó Spartacus — /
lá se concentram invisíveis mas compactos, / um
bastião do amor que nunca foi traído, / porque
não há como desistir de compreender o / mundo.
Os escravos sabem que só podem / transformá-lo.
/ Que mais precisamos de saber?»(31)
Almada, maio de 2018
Notas:
(1) Pedro Nuno Santos, «A social-democracia
para além da “terceira via”», Público, 4.5.2018;
disponível por via electrónica.
(2) «il y a eu de l’histoire, mais il n’y en a plus»,
K. Marx, Misère de la Philosophie. Réponse à la
Philosophie de la Misère de M. Proudhon, 1847,
Paris, Editions Sociales, 1977, p.129; doravante:
MPh.
(3) Para muitos socialistas, a resposta é mesmo

não é! Não será por acaso que um outro articulista (e deputado do PS) conclui de modo irónico
o seu comentário ao texto citado do seu correligionário: «Poderemos dizer, portanto, que Pedro
Nuno Santos pode dar as voltas ao mundo que
achar mais interessantes, mas acaba sempre pela
inevitabilidade. É por isso que gostamos dele enquanto pessoa e enquanto político, porque nos
surpreende mesmo quando, não parecendo,
reafirma a nossa História de sempre e elimina os
erros da narrativa político-partidária mais recente.» Ascenso Simões, «A social-democracia
como “terceira via”», in Público, 8.5.2018, p.47.
(4) Cf. K.Marx, MPh, p.133.
(5) Manuel Carvalho, «O espectro de uma ideia
que mudou o mundo», in Público, 5.5.2018;
disponível por via electrónica.
(6) Max Aub, Manuscrito cuervo — Historia de
Jacobo, 1955, trad.Júlio Henriques: Manuscrito
corvo, Lisboa, Antígona, 2017, p.171.
(7) K.Marx, «Carta a J.-B. Schweitzer»,
24.1.1865, in MPh, p.187.
(8) K.Marx, «Carta a Wilhelm Blos», 10.11.1877,
in Obras Escolhidas em três tomos, III,
Lisboa/Moscovo, Ed. «Avante!»/Ed. Progresso,
1985, p.538.
(9) Francisco Louçã, «O detetive que queria decifrar a suprema intriga», in E–A Revista do Expresso, 10.3.2018, p.28.
(10) Viriato Soromenho Marques, «Os regressos
de Marx», in Diário de Notícias, 5.5.2018;
disponível por via electrónica.
(11) Luciano Amaral, «Somos todos marxistas»,
in E – A Revista do Expresso, 10.3.2018, pp.32 e
33. Com maior ou menor sofisticação, esta visão
tem um longo lastro histórico. Por exemplo, no
princípio do século passado, um autor acusava:
«O materialismo científico é o idealismo religioso
revirado.» — «Le matérialisme scientifique est
l’idéalisme religieux retourné.» Albert Lévy, La
philosophie de Feuerbach et son influence sur la
littérature allemande, Paris, Félix Alcan Éditeur,
1904, p.298; cit. in José Barata-Moura, As teses
das «Teses». Para um exercício de leitura, Lisboa,
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Ed.«Avante!», 2018, pp.56-57.
(12) Miguel Freitas da Costa, «O
sortilégio de Karl Marx, 200 anos depois», in Observador, 5.5.2018;
disponível por via electrónica.
(13) Daí que «as ideias dominantes de
um tempo foram sempre apenas as ideias
da classe dominante.» K. Marx, F. Engels, Manifesto do Partido Comunista (1848), trad. Álvaro
Pina, in Obras Escolhidas em três tomos, I, Lisboa/Moscovo, Ed.«Avante!»/Ed.Progresso, 1982,
p.123; doravante: MPC.
(14) F. Engels, «Prefácio à edição alemã de 1883»
do Manifesto do Partido Comunista, in Obras Escolhidas em três tomos, I, Lisboa/Moscovo,
Ed.«Avante!»/Ed.Progresso, 1982, pp.98-99.
(15) Já no texto do Manifesto, e falando de
Proudhon, é dito: «Os burgueses socialistas (…)
querem a sociedade existente deduzidos os elementos que a revolucionam e dissolvem. Querem
a burguesia sem o proletariado.» K.Marx, F.Engels, MPC, p.131. Para uma análise da «literatura
socialista e comunista», veja-se o capítulo III do
Manifesto.
(16) F. Engels, «Prefácio à edição alemã de 1890»
do Manifesto do Partido Comunista, in Obras Escolhidas em três tomos, I, Lisboa/Moscovo,
Ed.«Avante!»/Ed. Progresso, 1982, p.101.
(17) K. Marx, F.Engels, MPC, p.106. Para uma
visão cinematográfica recente, veja-se de Raoul
Peck, O Jovem Karl Marx, 2017, 1h58’, onde se
dá conta designadamente da elaboração do Manifesto como programa da Liga dos Comunistas.
(18) F. Engels, «Prefácio à edição italiana de
1893» do Manifesto do Partido Comunista, in
Obras Escolhidas em três tomos, I,
Lisboa/Moscovo, Ed.«Avante!»/Ed. Progresso,
1982, p.105.
(19) K. Marx, F. Engels, MPC, pp.108-110.
(20) K. Marx, Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, trad. Maria Antónia Pacheco, Lisboa, Ed.«Avante!», 1994, pp.64-65; doravante:
MEF.
(21) K. Marx, MEF, p.71.
(22) K. Marx, F. Engels, MPC, p.120.

(23) K. Marx, F. Engels,
MPC, p.131.
(24) K. Marx, F. Engels,
MPC, p.112. Numa outra
formulação conhecida: «Ela
produz, antes do mais, o seu
próprio coveiro.» K. Marx, F. Engels, MPC, p.117.
(25) K. Marx, F. Engels, MPC, pp. 136 e 116. No
texto dos Manuscritos de 1844, essa ideia já estava presente: «na sua [dos operários] emancipação está contida a emancipação universalmente
humana», K. Marx, MEF, p.72.
(26) K. Marx, F. Engels, MPC, p.125.
(27) José Barata-Moura, «Da utopia dos mundos
sonhados à transformação prática da realidade»,
Comunicação na Conferência “II Centenário do
Nascimento de Karl Marx — legado, intervenção,
luta. Transformar o mundo», 25.2.2018, promovida pelo PCP, na Voz do Operário; disponível
por via eletrónica.
(28) K. Marx, F. Engels, MPC, pp. 131, 133, 132
e 118, respectivamente.
(29) «on n’y arrivera jamais avec le passepartout d’une théorie histórico-philosophique
générale dont la suprême vertu consiste à être
suprahistorique.», Marx, À la rédaction de
l’«Otétchestvennie Zapíski» (1877); MEGA2, vol.
I/25, p. 117; cit. in José Barata-Moura, Filosofia
em O Capital. Uma aproximação, Lisboa,
Ed.«Avante!», 2013, pp. 153-154.
(30) K. Marx, F. Engels, MPC, p.136.
(31) Jorge de Sena, «Uma sepultura em Londres» (1962), Peregrinatio ad loca infecta (1969),
in Poesia – III, Lisboa, Edições 70, 1989, pp.5960.
* Pedro Santos Maia, mestre em Filosofia
Política pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, lecciona há mais de vinte anos
no ensino secundário. Tem investigado nas áreas
da filosofia política, filosofia da educação e cultura portuguesa. Conta com a participação em
diversos colóquios e com a publicação de artigos
nas áreas de investigação referidas. É membro
do Conselho de Redacção da Revista Vértice.
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Regulamento Geral de Protecção de Dados*
Grazina Machado**
O direito à reserva da vida privada e o direito à
proteção de dados pessoais têm merecido com a
evolução histórica registada no final do século
XX e no início do século XXI, o reconhecimento
de direitos fundamentais encontrando-se consagrados na Convenção Europeia do Direitos Humanos, na Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia, na Convenção 108 do Conselho
da Europa e na Constituição da República Portuguesa.
O direito à reserva da vida privada e o direito à
proteção de dados pessoais são expressão da dignidade da pessoa humana, a par dos direitos fundamentais à vida, à identidade e à liberdade.
Neste sentido, a privacidade constitui uma garantia da identidade pessoal e da liberdade, indispensável para o exercício dos direitos fundamentais
constitucionalmente positivados, como sejam,
entre outros, o direito ao trabalho, a liberdade de
aprender e ensinar, a liberdade de consciência, de
religião e de culto, a liberdade de expressão, a
liberdade de ação, entre tantos outros.
O direito à proteção de dados, consagrado no
artigo 35.º da nossa Constituição da República
constitui um direito fundamental, que goza da
força jurídica dos direitos, liberdades e garantias,
aplicando-se, portanto, diretamente, quer às entidades públicas, quer às entidades privadas, e
que só poderá ser objeto de leis restritivas de direitos fundamentais, para a tutela de outros direitos
fundamentais
constitucionalmente
consagrados, nos termos do artigo 18.º da Lei
Fundamental portuguesa.
Neste sentido, trata-se de um direito, cujo conteúdo fundamental reside em dois pólos distintos.
E isto porque, por um
lado, constitui um direito de defesa dos
cidadãos em relação ao
Estado e demais entidades públicas.

Por outro, constitui um direito à intervenção do
Estado para garantia do direito em face de terceiros.
Desta forma, o direito à proteção de dados carece
nos dias que correm, de ser harmonizado com outros direitos fundamentais ou valores com dignidade constitucional, conflituando com outros
bens jurídicos ou interesses, como é o caso da segurança interna, como a prevenção e combate ao
terrorismo, ou a repressão da criminalidade, como
também no caso da transparência administrativa,
no âmbito do escrutínio dos poderes públicos no
sistema político democrático, ou até no caso da
eficácia e da eficiência, nos domínios da gestão
das organizações, nas relações internacionais, na
saúde, ou na educação, entre outros.
Deste modo, a proteção dos dados pessoais é indispensável para garantir a privacidade dos
cidadãos.
Em face desta introdução, o Regulamento Geral
de Proteção de Dados publicado no dia 4 de maio
de 2016 no Jornal Oficial da União Europeia, e
que passou a ser aplicável a partir do dia 25 de
maio de 2018, revogando a Diretiva, aplica-se
pois, a todo o território da União Europeia, e a
todas as entidades públicas e privadas.
E constitui uma alteração significativa da política
europeia em matéria de proteção de dados pessoais, bem como no tocante à livre circulação
desses dados no espaço europeu.
Desde logo, e em primeiro lugar porque o legislador europeu entendeu estabelecer por via de um
instrumento jurídico – Regulamento – que se
aplica diretamente aos Estados-Membros, sem necessidade de transposição por
via dos atos normativos nacionais, contrariamente ao
que sucedia até aqui, em
que os Estados-Membros
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gozam de maior liberdade no
campo da conformação legislativa.
Em segundo lugar, o Regulamento Geral vem instituir a
passagem de um modelo de heteroregulação, em que cabia à
CNPD proceder à apreciação
prévia, das notificações de tratamento de dados
pessoais, emanando, ou não, autorizações administrativas, que permitiam aos responsáveis a realização dos tratamentos.
Acontece que, por via do Regulamento Geral
caberá então, às pessoas singulares e coletivas,
públicas e privadas provarem que cumprem o
Regulamento, bem como as Leis internas nacionais dos Estados-Membros.
Trata-se de uma alteração que se insere no âmbito do movimento de desregulação que tem caraterizado
o
Direito
Administrativo
contemporâneo, traduzido num recuo das tarefas
ordenadoras e disciplinadoras do Estado e das demais entidades públicas, em benefício de uma suposta crença nas possibilidades e na efetividade
das estruturas regulatórias e de supervisão que incentivam e se apoiam nos interesses dos próprios
regulados, enquadrando-se na lógica liberal e
destatizadora e numa pretensa confiança no mercado e nas forças sociais para a sua autodisciplina.
E que resulta numa privatização material em
que se transfere da realização de tarefas do Estado do sector público para o privado, conduzindo
a uma diminuição da intervenção do Estado, em
geral, e das administrações públicas, em particular, na vida económica e social.
Sucede que, salvo melhor opinião, e não pretendendo ser fastidioso, destaco que a partir de
agora, todas as entidades públicas e privadas que
pretendem proceder à realização do tratamento
de dados pessoais deixam notificar previamente
a autoridade de controlo nacional.
E isto porque, antes, cabia à CNPD efetuar uma
apreciação prévia dos pedidos de tratamento de
dados pessoais, cabendo-lhe analisar as categorias
de dados pessoais tratados, a finalidade da oper-

ação de tratamento, bem como a
análise das condições de licitude
do tratamento, bem como as
eventuais interconexões, e comunicações de dados a terceiros.
Assim, e por exemplo, qualquer
entidade que hoje pretenda realizar operações de tratamento de
dados pessoais, poderá fazê-lo livremente, como
seja nos âmbitos e com os fitos da videovigilância
privada, a gestão de utentes, o marketing, a
gestão de recursos humanos, a formação profissional, a medicina no trabalho, entre outras finalidades, estando dispensada de proceder à
notificação prévia, ou posterior do tratamento de
dados pessoais.
O que, salvo melhor opinião, traduzirá uma
desregulação que abrirá a porta, formando um
campo fértil para a ocorrência de fenómenos de
concentração de dados desnecessários, ou inadequados para as finalidades dos tratamentos, como
também para a realização de tratamentos sem
fundamento de legitimidade, ou a verificação de
comunicações de dados para entes sediados ou
domiciliados em Estados que não garantam um
nível de proteção adequado, como também, a realização de interconexões com prejuízo para os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, entre
outros.
O que contribuirá inexoravelmente para a desproteção dos cidadãos, e dos direitos, liberdades
e garantias consagrados constitucionalmente.
Depois, cumpre ainda reforçar tal conclusão, com
o facto de Regulamento ter sido pensado e construído para a proteção dos cidadãos face ao
tratamento de dados pessoais em larga escala, por
grandes empresas e serviços da sociedade da informação, procurando abranger as grandes multinacionais que gerem redes sociais ou aplicações
informáticas em larga escala, envolvendo a
recolha e utilização intensivas ou sistemáticas de
dados pessoais.
Contudo, olhando à escala portuguesa, as opções
revelam-se desproporcionadas ou mesmo inadequadas para a generalidade das PME, con-
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siderando que uma parte do tecido produtivo é
composto por micro, pequenas e médias empresas, em cerca de mais de 80%, como também para
a própria Administração Pública.
Acresce ainda que, a demora do Governo da
República na apresentação da proposta de Lei
que revogará a atual Lei de Proteção de Dados
Pessoais determinará que o Regulamento se
aplique diretamente, não existindo, por ora,
diploma nacional que mitigue o regime constante
do Regulamento, por um lado.
Por outro, determinará a existência de lacunas
jurídicas, como é o caso do tratamento dos dados
de saúde.
Sendo que estes dados constituem uma categoria
específica de dados sensíveis, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, como também de acordo com a Lei Fundamental
portuguesa, e cuja tutela é reforçada visto que
tais dados apenas poderão ser tratados com o consentimento expresso, esclarecido e informado por
parte dos titulares, ou então, com base no cumprimento de uma obrigação legal, que habilite o
tratamento de dados pessoais.
Por conseguinte, muito mais haveria de se dizer

a este propósito, contudo, e não pretendo ser fastidioso, nem monopolizar a discussão, concluo no
sentido de considerar que o Regulamento Geral
de Proteção de Dados não contribuirá para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos
cidadãos, nem promoverá o desenvolvimento da
economia no âmbito da sociedade da informação,
como se pretende fazer crer.
Pelo contrário, a privacidade e a autodeterminação informacional dos cidadãos está em perigo,
além de muitas micro, pequenas e médias empresas poderem vir a ser absorvidas e monopolizadas
pelas grandes empresas, quando atuem como subcontratantes, face a estas últimas, na qualidade
de responsáveis pelo tratamento, acentuando
ainda mais, o negócio em torno da privacidade,
em prejuízo das pessoas singulares.
* Corresponde a uma intervenção lida na Assembleia Geral da APJD, realizada no dia
14/05/2018. O Dr.Grazina Machado retornará a
este tema por forma mais aprofundada em
número futuro deste Boletim.
** Docente universitário.
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Doc um e ntos A PJ D
Moções aprovadas na Assembleia Geral da APJD, aprovadas por unanimidade,
na Assembleia Geral da APJD, realizada em 26/05/2018.

Solidariedade com o povo Palestino!
É com uma profunda revolta e redobrada solidariedade que a Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD) regista as atrocidades
cometidas pelo governo israelita contra o povo
palestino, acções que coincidem com a provocadora inauguração da embaixada americana em
Jerusalém.
A APJD está bem ciente da actividade criminosa, da limpeza étnica, do contínuo desrespeito
das resoluções das Nações Unidas e da violação
da lei internacional cometidas pelo governo de Israel, afectando negativa e indevidamente o seu
próprio povo.
Os protestos e manifestações ultimamente realizados, com especial impacto em Lisboa e no
Porto, por iniciativa do Conselho Português para
a Paz e Cooperação (CPPC), da Confederação
Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN),
Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e
pela Paz no Médio Oriente (MPPM), aos quais a
APJD de imediato se associou, confirmam a
justeza da luta do povo palestino pelos seus direitos e expressam a solidariedade dos portugueses.
Estes protestos convocados inicialmente para
assinalar os 70 anos da Nakba - a catástrofe do
povo palestino - e para protestar contra o reconhecimento por parte de Trump de Jerusalém
como capital de Israel e como futura sede da embaixada dos EUA nesse país, ganharam nova
razão de ser perante o escandaloso repúdio do
acordo nuclear sobre o Irão e o precipitar da situação em todo o Médio Oriente.

A APJD condena a actuação do governo de Israel e a sua política racista e de apartheid contra
o povo palestino.
Israel, com ao apoio dos EUA, é potência que
desde há sete décadas desrespeita inúmeras resoluções da ONU, que ocupa ilegalmente território
palestino, que ocupa há 50 anos território sírio
(Montes Golã), e continua a massacrar palestinos
com total impunidade e perante o silêncio da comunidade internacional, confirma-se mais uma
vez como sendo, não apenas o algoz do povo
palestino, mas também o maior promotor de
guerra e conflito no Médio Oriente.
Israel, ainda mais com o governo de extrema-direita de Netanyahu, é um perigo para a paz
mundial e para todos os povos do mundo.
A APJD defende que o caminho para gerar uma
solução equilibrada e justa começa com a aplicação de sanções políticas contra Israel impostas
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a
adopção de medidas políticas e diplomáticas que
possam forçar Israel a respeitar as resoluções da
ONU, em particular no que concerne ao estatuto
especial de Jerusalém.
A Assembleia Geral da APJD, reunida a
26/05/2018, expressa a sua solidariedade com o
heróico e martirizado povo palestino na sua luta
em prol de um Estado independente, viável e
soberano da Palestina, tendo Jerusalém como sua
capital.
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Solidariedade com o povo Sírio
Considerando que:
1 - Os violentos ataques aéreos de 13 de Abril de
2018 contra a Síria, perpetrados pelos Estados
Unidos pelo Reino Unido e pela França mereceram a condenação firme e empenhada das forças
progressistas e amantes da Paz em todo o mundo;
2 - A guerra na Síria entrou já no sétimo ano
consecutivo com tudo o que isso significa de sofrimento para o povo sírio;
3 - A produção e uso de Armas Químicas é a todos
os títulos condenável e viola uma norma jus cogens do direito internacional;
4 - Os estados que comprovadamente as usaram
devem ser responsabilizadas pela prática de
crimes de guerra;
5 - Não obstante, os EUA, a França e o Reino
Unido não têm o direito de dificultar, ignorar ou
tentar impedir o papel dos inspectores da Organização para a Proibição de Armas Químicas
(OPCW) da Convenção sobre Armas Químicas e,
muito menos, de tomar acções unilaterais que violem o direito internacional;
6 - A Carta das Nações Unidas exige que todos
os Estados se abstenham, nas suas relações internacionais, da ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou independência política de
qualquer Estado, ou de adoptar qualquer outra
forma que contrarie os princípios da referida
Carta;
7 - A Carta exige que os Estados resolvam as
suas controvérsias pacificamente, e permite que
os Estados usem a força militar somente em autodefesa após um ataque armado ou com a
aprovação do Conselho de Segurança da ONU;
8 - A Síria não atacou nenhum Estado e o Conselho não deu a sua aprovação aos ataques militares na Síria;
9 - A atitude e a acção dos EUA e os seus aliados
não respeitam o Direito Internacional, a Carta
das Nações Unidas e os pactos de Direitos Civis e
Políticos, nomeadamente quando são os primeiros

a apoiar, armar e desestabilizar várias regiões do
globo;
10 - Estes ataques correspondem tão só às ambições de domínio hegemónico mundial por parte
dos EUA, enquanto potência imperialista e, em
particular, nas pretensões de domínio de toda a
região do Médio Oriente, mas também na
América Latina, em África, na Europa e na Ásia;
11 - Até hoje os EUA ainda não assumiram a responsabilidade pelo uso massivo de agentes
químicos, como foi o caso do chamado agente
Laranja no Vietnam, que continua nefastamente
a envenenar as pessoas e os solos naquele país;
12 - A Resolução n.º2625 da Assembleia Geral
da ONU, a “Declaração sobre os Princípios do Direito Internacional sobre Relações Amistosas e
Cooperação entre os Estados, em conformidade
com a Carta das Nações Unidas”, declara:
“Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito de intervir, direta ou indiretamente, por
qualquer motivo, nos assuntos internos ou externos de qualquer outro estado. Consequentemente,
a intervenção armada e todas as outras formas de
interferência ou tentativa de ameaças contra a
personalidade do Estado ou contra os seus elementos políticos, económicos e culturais violam o
direito internacional (...). Além disso, nenhum Estado deve organizar, assistir, fomentar, financiar,
incitar ou tolerar actividades subversivas, terroristas ou armadas voltadas para o derrube violento
do regime de outro Estado, ou interferir em conflitos civis em outro Estado. “
13 - De facto, em 1986, no chamado caso da
Nicarágua, o Tribunal Internacional de Justiça
condenou os EUA por armar e apoiar os contra;
14 - Além disso, os EUA continuam impunemente a violar a Carta da Nações Unidas incentivando, activamente, a venda e distribuição de
armamento na região, promovendo e apoiando
assim os interesses económicos e os negócios belicistas das suas indústrias de armamento;
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15 - Tal apoio ataca os
povos e impede a resolução
das disputas por meios
pacíficos e promove de
forma descarada a noção
de que existem “soluções
militares” para problemas
que são políticos e
económicos;
16 - A hiper-militarização
da disputa na Síria levou a uma monumental crise
de refugiados e deslocados, com todos os graves
problemas que tal situação envolve;
A Assembleia Geral da Associação Portuguesa
de Juristas Democratas (APJD), reunida no dia
26 de Maio de 2018, na Faculdade de Direito de
Lisboa, delibera:

1 - Expressar a sua solidariedade
para com o povo Sírio;
2 - Exigir o fim das agressões e da
ingerência na Síria que já causou
milhares de mortos, sofrimento e
destruição, milhões de deslocados
e refugiados, e a dramática
degradação das condições de vida
do povo sírio;
3 - Exigir o respeito pelo direito internacional,
nomeadamente a Carta das Nações Unidas e o
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.
4 - Apelar às forças democráticas e progressistas
de todo o mundo para que denunciem a situação
e contribuam com a sua luta e acção na procura e
promoção de uma solução diplomática e política
para a crise na Síria.

Sobre a situação dos Juristas na Turquia
Considerando que:
1 - Após os acontecimentos na Turquia, em
15/07/2016, e a pretexto do estado de emergência,
sucessivamente renovado, visando «preservar a
ordem democrática», iniciou-se uma vasta onda
repressiva que para além da supressão das liberdades de expressão, manifestação e reunião, levou
ao encerramento forçado de múltiplas associações, à demissão compulsiva e imediata de milhares de pessoas, à detenção e prisão de milhares
de cidadãos turcos sob a acusação de actividades
terroristas.
2 - Assim, e até final de 2017, foram detidas cerca
de 160 mil pessoas; e presas cerca de 62 mil pessoas, incluindo 16 deputados, mais de 300 jornalistas, dois membros do
Tribunal Constitucional, 2360
juízes e procuradores, 580 advogados (dos quais 14 eram
presidentes ou ex-presidentes
das ordens de advogados de
várias províncias turcas).
Foram também demitidas,
sem possibilidade de recurso à
justiça, 152 mil funcionários

públicos, incluindo 4463 juízes e procuradores
(mais de 25% do total), 8693 académicos, 6687
médicos e paramédicos, 44.392 professores. Foram
encerrados compulsivamente e os seus bens confiscados: 3003 hospitais privados, escolas, dormitórios estudantis e universidades, 187 órgãos de
imprensa, 1719 associações (das quais 34 associações de juristas) e 139 fundações. Foram encerrados cerca de 100 mil websites. Foram já
condenados a pesadas penas de prisão 138 advogados.
3 - Uma das associações encerradas, no dia 22 de
Novembro de 2016, foi a Associação dos Juristas
Progressistas (Progressive Lawyers Association),
membro da Associação Internacional de Juristas
Democratas e que esteve presente na Conferência realizada
em Lisboa. Vários membros da
Associação estão presos e o seu
Presidente, Selçuk Kozagaçali,
foi detido com falsas acusações
de terrorismo em 8.11.2017,
encontrando-se preso e a ser
julgado.
4 - Várias fontes, incluindo o
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Alto-Comissariado para os Direitos Humanos da
ONU, assinalam a falta de garantias de uma defesa justa dos acusados, as precárias condições
prisionais e os graves maus-tratos e utilização da
tortura.
A Assembleia Geral da Associação Portuguesa
de Juristas Democratas (APJD), reunida no dia
27 de Maio de 2018, na Faculdade de Direito de
Lisboa, delibera:
1 - Expressar a sua solidariedade para os nossos
colegas turcos arbitrariamente detidos, presos,

com processos criminais, e demitidos da suas
funções.
2 - Exigir a imediata e incondicional libertação
de Selçuk Kozagaçli e dos outros membros da Associação dos Juristas Progressistas, bem como de
todos os juristas turcos arbitrariamente detidos,
presos e com processos criminais.
3 - Exigir que o Governo turco respeite o direito
internacional, nomeadamente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e os Princípios Básicos do Papel dos Advogados (nºs 16 e 18).

NOTICIÁRIO
Assembleia Geral da APJD
No passado dia 14 de Maio realizouse, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma Assembleia
Geral da APJD. Foram discutidos e
aprovados, por unanimidade dos presentes, o Relatório de Actividades e as
Contas. A Presidente da Direcção apresentou ainda as actividades a desenvolver em
2018, tendo vários associados intervindo
nomeadamente sobre actividades a desenvolver,
boletim da associação, site e facebook. Foi lida
uma intervenção do Dr.Grazina Machado sobre a
aplicação do Regulamento Geral de Protecção de

Dados (reproduzida neste número
do
boletim).
Foram
ainda
aprovadas, por unanimidade, 3
moções: de solidariedade com o povo
palestino, sobre a situação dos juristas na Turquia, e de solidariedade
com o povo da Síria; foi ainda
aprovado, também unânime, um voto de congratulação pelo 35º aniversário do Tribunal Constitucional.
Seguiu-se um almoço convívio no qual participaram alguns dos nossos associados, familiares e
amigos.

35º Aniversário do Tribunal Constitucional
Foi enviado ao Tribunal Constitucional um voto saudação extensível aos Excelentíssimos Juízes
de congratulação, aprovado por unanimidade em função ativa como a todos quantos os antecom o seguinte teor:
cederam na tão sublime quão delicada tarefa de
assegurar a integridade interpretativa da Consti«Excelentíssimo Senhor
tuição da República.
Presidente do Tribunal Constitucional
Neste âmbito, a APJD na sua abrangência de
Conselheiro Costa Andrade:
advogados, magistrados e juristas, assumindo-se
Por ocasião do 35º aniversário deste Tribunal, a integrada no mesmo espírito assegura a defesa inAssociação Portuguesa de Juristas Democratas transigente dos valores de democracia que o 25 de
(APJD), reunida em Assembleia Geral, no dia 26 Abril restituiu ao povo português e do qual o Tride Maio, na Faculdade de Direito da Universidade bunal Constitucional continua a ser garante.
de Lisboa, dirige a Vossa Excelência uma calorosa Respeitosos cumprimentos.»
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António Arnaut (1936-2018)

Faleceu no passado dia 21 de Maio, o Dr.António Arnaut, socialista, advogado, poeta e escritor. Desde muito jovem, foi um combatente
anti-fascista e destacou-se na defesa dos valores
da Revolução de Abril, nomeadamente dos direitos políticos e cívicos, económicos e sociais consagrados na Constituição da República.
Entre as múltiplas funções desempenhadas, foi
deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República e, desde 2016, Presidente honorário do PS. Foi Ministro dos Assuntos Sociais,
Saúde e Segurança Social no II Governo Constitucional, tendo assinado o despacho que criou o
Serviço Nacional de Saúde, o que lhe valeu ser
acusado pelo então bastonário da Ordem dos
Médicos, Gentil Martins, de estar a «soldo de
Moscovo». António Arnaut afirmou que só queria
«socializar a saúde, isto é, torná-la um direito de
todos e não um privilégio de quem a podia
pagar».
No dia do seu falecimento, recebemos da Dra.Isabel Baptista, vice-presidente da APJD, este
emocionado testemunho que aqui reproduzimos:
«Em face da notícia do seu falecimento fica esta
singela homenagem ao jurista, ao Homem que é
parte integrante destes “Noventa mil quilómetros
quadrados de ousadia e sofrimento onde heróis
verdadeiros não vêm na história; não têm monumentos nas praças domingueiras nem dias feriados a lembrar-lhes o nome.” [poema Geografia
de Portugal].
Neste momento de luto colho na sua vasta obra
jurídica, poética e filosófica alguns trechos para e
agradecer ao Exmº Senhor Dr. António Arnaut o
exemplo que a sua vida que representa para todos

as mulheres e homens que pugnando “por uma
sociedade mais justa e convivente” lutam “contra
o arbítrio e as iniquidades”. (in, Iniciação à Advocacia].
Sendo, como a reputavam os gregos, a JUSTIÇA
uma Arte, ao lado do Bom e do Belo, que o Dr.
Arnaut cultivou magistralmente, no momento
em que nos deixa, cumpre agradecer-lhe por ter
assumido por inteiro, com honra, dignidade e independência o cumprimento dos deveres decorrentes do seu comprometimento cívico, das suas
preocupações éticas e da fidelidade que votou aos
grandes valores que alimentaram o sonho da juventude a que - como afirma no seu belíssimo
livro publicado em 2011, Rosto e Memória, - continuou teimosamente fiel.
Neste tempo em que, como dizia “Nunca os pobres foram tão desgraçadamente pobres, nem os
ricos tão despudoradamente ricos. Nunca os trabalhadores foram tão mal tratados, nem os desempregados tão denegridos. Vivemos uma
situação de absoluta precariedade social, cívica e
laboral. Não há pudor nem vergonha nem um assomo de solidariedade por parte dos que têm obrigação de governar com justiça e prover aos mais
carenciados” [in O Étimo Perdido] – a sua morte
representa uma perda imensurável para todos os
democratas, mas, sendo um Cravo de Abril nunca
murchará!».

José Augusto Rocha (1938-2018)
Faleceu, no passado dia 12/07, o advogado José
Augusto Rocha. Licenciado pela Faculdade de Direito de Coimbra, foi director da Associação
Académica de Coimbra, tendo sido expulso, por
ocasião da crise académica de 1962. Durante o
tempo da ditadura fascista, participou em vários
julgamentos nos Tribunais Plenários onde defendeu inúmeros presos políticos. Foi Presidente
da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados em 2008, tendo sido agraciado, em
2017 pelo Presidente da República com a Ordem
da Liberdade.
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Reunião do Bureau da Associação
Internacional de Juristas Democratas
Decorreu nos passados dias 20 e 21 de Junho,
em Bruxelas, a reunião do Bureau da Associação
Internacional de Juristas Dmocratas (AIJD). A
APJD esteve representada pela presidente
Madalena Santos e pela vice-presidente Isabel
Baptista.
Da ordem de trabalhos fez parte a discussão do
relatório sobre o trabalho desenvolvido
pelos representantes da AIJD junto da
ONU (em Geneve, Micòl Savia, em Vienna, Evelyn Dumayer e Nova York,
Lennox).
Jun Sasamoto apresentou as conclusões da Conferência realizada em
Bali.
Edre Olalia e Angie Gonzalez reportaram a evolução da situação nas Filipinas,
ressaltando em particular a forma como decorrem
as negociações de paz, tendo concluído pela necessidade de realização de um Tribunal dos Povos
sobre as Filipinas; apelaram a que as organizações
nacionais enviassem contributos e sugestões de
representantes como juízes, procuradores e advogados de modo a constituir o mais breve possível
o Tribunal.
Luís Carlos Moro, um dos advogados da equipa
de Lula da Silva, fez um ponto da situação pormenorizado do processo em termos jurídicos e
apelou à manutenção da campanha internacional
de apoio ao povo brasileiro e a Lula da Silva contra o que designou como mais um feroz ataque
das forças reaccionárias e de direita capitalista
brasileiras, desde a queda da ditadura.Thanh Le,
representante da Associação Japonesa, informou
sobre a realização da Conferência de Moscovo relativa às questões em torno dos conflitos sobre o
chamado Mar da China.
Naser Al Kraween, presidente das diversas associações de advogados do mundo árabe, Raji

Sourani e Suzanne Adely reportaram a complexa
e dramática situação que se vive nestes territórios, em particular na Palestina e concluíram
pela necessidade de incremento da campanha da
AIJD de solidariedade com o povo Palestino.
Jan Fermon, secretário-geral da AIJD, e Bill
Browing, presidente da associação europeia
(ELDH) informaram detalhadamente sobre a
situação dos cerca de 3 mil advogados que continuam presos na
Turquia, entre os quais alguns dos
membros que fazem parte do Bureau da IADL, como é o caso de
Selçuk Kozagaçli; e quais as medidas de solidariedade e apoio jurídico que têm mantido, de forma
persistente, com os mesmos e também com o povo sírio.
Bernard Bokodjin (Togo) e Max Boqwana
(África do Sul) apresentaram as linhas mestras de
uma proposta que designaram como: “Construir
a AIJD em África”, sendo o primeiro passo a
preparação do Congresso da AIJD em Argel.
Por fim, Yasmine Bennamani, representante da
Associação Argelina, deu nota sobre os preparativos do Congresso da AIJD a realizar em 2019
em Argel, assunto que merecerá artigo mais detalhado em próxima edição do nosso Boletim face
à importância e temas que serão abordados.
Finalmente, os representantes das organizações
nacionais presentes deliberaram, por unanimidade e aclamação, que a próxima reunião do Bureau da AIJD será realizada em Lisboa, em
Outubro de 2018. Assim, à APJD competirá,
uma vez mais e fazendo jus à sua capacidade de
organização, mobilização, reflexão, discussão e
massa crítica, acolher esta reunião e desse modo
contribuir de forma empenhada para a
preparação do Congresso em Argel em 2019.
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O TPP condena Turquia e rejeita
o estatuto de “organização terrorista “ à PKK

O Tribunal Popular Permanente (TPP) foi fundado em Bolonha em 1979 para julgar a actuação
de entidades públicas ou privadas não conforme
com a legislação internacional sobre Direitos
Humanos
. (http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=en)
0 Tribunal Popular
Permanente sobre a
Turquia e os Curdos,
composto por um coletivo de 7 juízes, com
idoneidade reconhecida
pela Associação Europeia de Juristas pela
Democracia e Direitos
Humanos no Mundo, reuniu-se em sessão de julgamento nos dias 15/16
de março de 2018 em Paris, para avaliar a atuação
do governo da Turquia quanto a atos praticados
entre 1 de Junho 2015 e 31 de Janeiro 2017 na
região da Anatólia contra os Curdos.
Merece menção o facto do Presidente Erdogan e
o General Adem Huduti terem sido convidados
para a sessão.
Em 24 de Maio de 2018, realizou-se em Bruxelas,
na Sala de Conferências do Parlamento Europeu,
um Encontro visando a divulgação das conclusões
do veredicto do tribunal, assentado no seguinte:

não constitui terrorismo estando por isso sujeita
à lei humanitária internacional, não abarcando
as restrições de organizações terroristas. Neste
contexto foi realçada a tentativa do povo curdo
para negociar uma solução pacífica do diferendo,
porém sempre recusada pelo Presidente Erdogan.
B) O Tribunal tomou
também posição no tocante a acontecimentos
ocorridos
posteriormente ao período acima
referido, com particular
destaque aos verificados
em Janeiro de 2018 no
enclave de Afrin e na
região curda de Rojava.
Sem prejuízo de um
maior aprofundamento
em matéria de apuramento qualitativo dos factos,
formulou as seguintes recomendações:
. a Turquia deve cessar imediatamente as hostilidades na Síria e daí retirar as suas tropas.
. deve investigar e punir os responsáveis pelos
crimes de guerra no sudeste do país entre 1 de
Junho de 2015 e 31 de Janeiro 2017.
. deve restabelecer o Estado de Direito (rule of
law), libertar os magistrados e jornalistas, restabelecer as liberdades de imprensa e informação,
acabar com o Estado de Emergência e implementar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos.
. retomar as negociações para uma solução pacífica do conflito, interrompidas em outubro de
2014 e conclui-las num período de tempo razoável.
. amnistiar os crimes cometidos pelas partes envolvidas no conflito e proceder à imediata libertação dos presos políticos.

A) O Estado Turco, presidido por Recep Tayyip
Erdogan, é responsável “por negar o direito à autodeterminação quanto à identidade e presença
do Povo Curdo e pela repressão da sua participação na vida política, económica e cultural”.
Assume particular importância e significado o entendimento dos julgadores em como a luta dos
curdos, nomeadamente através da estrutura do Mais informação disponível em: http://tribunalPartido de Trabalhadores do Curdistão (PKK), turkey-kurds.org/
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