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EDITORIAL
1. Foi recentemente noticiado pela comunicação
social que Portugal está em 10º lugar no ranking
das democracias mundiais, segundo o Relatório
de 2018 do projecto V-Dem (Variedades da
Democracia), concretizado através de uma rede
global de investigadores e peritos com sede na
Universidade de Gotemburgo, que avalia a qualidade da democracia em 201 países de todo o
mundo (1).
Trata-se de uma notícia não despicienda – que
as altas instâncias do país se apressaram a
aplaudir, como prova eloquente das nossas qualidades cívicas e institucionais.
Não queremos deixar de assinalá-la também nas
colunas deste Boletim, embora num registo porventura menos empolgado quanto às realidades e
virtualidades da vida colectiva pátria.

Que Portugal constitui um Estado de direito
democrático é a Constituição que o proclama logo
no seu art.º2º: “A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania
popular, no pluralismo de expressão e organização
política democráticas, no respeito e na garantia
de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes
(. . .)”. O referido preceito aponta logo os principais vectores da nossa democracia: soberania popular (exercida segundo as formas previstas na
Constituição – art.º3º, nº 1); pluralismo (de expressão e organização política); garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais;
separação e interdependência de poderes.
Entre esses tópicos matriciais da democracia
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portuguesa avulta efectivamente o extenso catálogo de direitos e deveres
fundamentais consignados na Constituição da República, com a força jurídica estabelecida no respectivo
art.º18º, incluindo significativas limitações quanto à possibilidade de restrição e suspensão de direitos (art.ºs
18º e 19º); sendo certo que “as leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e
abstracto e não podem ter efeito
retroactivo nem diminuir a extensão e
o alcance do conteúdo essencial dos
preceitos constitucionais” (nº 3 do
art.º18º). O que tudo significa que o quadro constitucional dos direitos e garantias só pode ser
modificado mediante uma revisão da Constituição, na forma e tempo nela estabelecidos – e não
por via de legislação ordinária, ao sabor de maiorias que se formem no órgão legislativo; constituindo tal proclamação constitucional de direitos,
como dizem certos autores, verdadeiros “trunfos”
contra eventuais maiorias anti-constitucionais
que pretendam alterar arbitrariamente o quadro
fundamental do ordenamento democrático.
A constitucionalização de certos valores e princípios fundamentais no âmbito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos é, efectivamente,
um elemento positivo e, mesmo, essencial da
democracia portuguesa.
2. Mas não transcrevemos acima todo o texto
do art.º2º do nosso diploma jurídico fundamental,
que deve ser obviamente analisado na sua plenitude – e segundo o qual a República Portuguesa
visa “a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia
participativa”.
Nesse plano, não podemos deixar de reconhecer
que a Constituição aponta para metas exigentes
de democracia económica, social e cultural,
quando inclui entre as tarefas fundamentais do
Estado a de “promover o bem-estar e a qualidade
de vida do povo e a igualdade real entre os por-

tugueses, bem como a efectivação dos
direitos económicos, sociais, culturais
e ambientais, mediante a transformação e a modernização das estruturas económicas e sociais” (art.º9º, d);
quando proclama que “todos os
cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei” (princípio da igualdade – art.º13º, nº1);
quando estabelece um conjunto
alargado de direitos e deveres sociais
(sobre segurança social e solidariedade,
saúde, habitação e urbanismo, ambiente e qualidade de vida, família, paternidade e maternidade, infância,
juventude, deficiência física ou mental e terceira
idade – art.ºs 63º a 72º); ou quando declara como
incumbência prioritária do Estado, entre outras,
a de “promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correcções das desigualdades na distribuição da
riqueza e do rendimento, nomeadamente através
da política fiscal” (art.º81º, b)).
É importante que tenhamos um ordenamento
jurídico-constitucional assente na proclamação
dos direitos dos cidadãos e definição das tarefas
fundamentais do Estado – mas essa superestrutura não opera directamente na conformação das
condições da vida social, na “estrutura económica
da sociedade”; bem ao contrário, “o modo de produção da vida material é que condiciona o
processo da vida social, política e espiritual”(2).
Por outras palavras: a concretização daqueles objectivos e programas constitucionais depende da
qualidade das políticas públicas que os promovam; da acção concreta dos sucessivos Governos; e – o que é mais – da estrutura económica
base em que assenta e se desenvolve a vida social
(no caso, o sistema económico capitalista, que em
si mesmo comporta uma “contradição insanável”
com a possibilidade de efectivação integral dos direitos humanos, como justamente salienta o sociólogo e professor universitário Alfredo Campos
no importante estudo que se publica no presente
número deste Boletim).
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3. E efectivamente, olhando para o país real, os
portugueses facilmente se apercebem dos lances
mais deficientes do nosso regime democrático: a
diferenciação profunda e endémica entre os
muitos ricos e os muito pobres (tem aumentado
significativamente, entre nós e por todo o mundo,
a distância entre o 1% detentor das grandes fortunas e a generalidade da população – os ricos são
cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres; imagem de marca do capitalismo, como
“civilização das desigualdades”); a corrupção, disseminada em diversos sectores do aparelho do Estado (que, como já aqui dissemos, “mina os
alicerces de qualquer regime democrático”); a
apropriação de bens e dinheiros públicos por
grandes empresas privadas, à custa do povo contribuinte (como são os casos escandalosos das
PPP, das rendas do sector eléctrico, e outros desmandos similares); os roubos e prejuízos calamitosos da banca (BES, BANIF, etc.), que acabam
por recair sobre o erário público; a ocupação do
espaço comunicacional por temas e programas visivelmente destinados a entorpecer a opinião
pública, desviando-a dos assuntos centrais que
importam ao pluralismo e liberdade de expressão
e informação para questões
e enredos menores, que
servem para aviltar as consciências e desviá-las da
compreensão e discussão
das realidades políticas e
sociais – e das lutas consequentes; e, por fim – sem
pretendermos
proceder
aqui a uma enumeração
exaustiva das nossas vicissitudes democráticas – importa
referir
as
insuficiências e perversões
do discurso político por
parte de grande parte dos
respectivos agentes (normalmente desviado do seu
cânone próprio para lutas
mesquinhas de grupos de

interesses; ataques pessoais; promoção de agendas
partidárias).
Não queremos insistir demasiado num discurso
de “desencanto democrático” – mas chamar a
atenção para a realidade que nos rodeia, que espelha bem as insuficiências da democracia real; e
salientar que de vários quadrantes chegam testemunhos sobre a sua crise e regressão. Podemos
citar, p.ex., Andrea Greppi: “Não faltam sinais de
alarme, ainda que a opinião pública não pareça
levar a sério fenómenos tão graves como a desigualdade crescente, perante a qual naufraga a
promessa emancipatória da modernidade, a persistente violência, o insaciável ressentimento pela
opressão, que em tantos lugares bloqueia as perspectivas de coexistência pacífica, etc. Confrontamo-nos com uma situação em que alguns
pilares básicos da democracia que temos conhecido nas últimas décadas perecem por esgotamento ou por asfixia”.(3)
4. Convimos em que Portugal possui aquilo a
que o referido autor chama o “catálogo de elementos básicos das democracias mais
“avançadas” – presença de instituições
representativas;
sufrágio universal; existência
de mecanismos de garantia de
certos direitos e liberdades;
uma opinião pública livre,
etc.(4) Mas subsistem concomitantemente graves vicissitudes
que
afectam
irremediavelmente a qualidade da nossa democracia, em
parte já assinaladas: domínio
das riquezas nacionais e toda
a vida económica pelos
grandes conglomerados financeiros, internos e externos; desigualdades sociais crescentes;
fraco nível de vida da grande
maioria da população; distorções significativas na circu-

Pag.4

BOLETIM

lação de ideias e projectos de acções
colectivas, com a ocupação do espaço
comunicacional por temas e querelas
estiolantes (de que o síndroma futebolístico não é o menor dos sinais perturbadores).

todos a uma verdadeira cidadania; a
prática da argumentação racional como
elemento
essencial de eleições e votações (5); a responsabilidade, política e não só, pela
observância dos programas eleitorais
sufragados; o controlo do poder
5. O que tudo tem conduzido, um
económico pelo poder político
pouco por toda a parte, a quebras sigdemocrático, como está consignado na
nificativas de reconhecimento da
Constituição da República Portuguesa,
democracia por largos sectores dos
incluindo uma actividade empresarial
seus próprios sujeitos e destinatários
do Estado em sectores básicos da
– o que se verifica pela proliferação
economia, designadamente no sistema
dos discursos populistas e fascistas
financeiro.
(com os seus desígnios de ódio e vioSem perder de vista o objectivo central
lência); e pelos grandes índices de abstenção em da emancipação humana, nos termos enunciados
diversos actos eleitorais da maior importância.
pelo grande filósofo cujo bicentenário do nascimento tem sido comemorado ao longo deste ano.
E este alheamento ou deserção, que fragilizam obviamente a componente representativa da democ- Notas:
racia, não são compensados por maior fulgor no (1) Jornal “Público”, 11/9/2018.
plano participativo, ou seja, na inserção de largos (2) Karl Marx, Prefácio a “Para a crítica da economia
sectores da população nos movimentos e lutas política”, in “Obras escolhidas”, Edições Avante, 1982,
pág.530.
concretas em defesa dos seus direitos fundamen(3) Andrea Greppi, “Concepciónes de la democracia en el
tais.
pensamento político contemporâneo”, Editorial Trotta,
E por tudo isso se fala amiudamente na necessi- Madrid, 2006, pág.169.
dade de aprofundamento ou reinvenção da (4) A. e ob. cits. na nota anterior, págs.170.
democracia – o que implica, designadamente, a (5) Cfr. Amartya Sen, “A ideia de justiça”, Almedina, 2010,
criação de condições de base para o acesso de págs.428 – 432.
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Da impossível efectivação jurídica, social e económica dos Direitos Humanos
no Capitalismo: notas a partir da Economia Política
Alfredo Campos*
1. Introdução
Pretende-se com este capítulo proceder a uma
análise do desenvolvimento histórico dos Direitos
Humanos, a partir da sua contextualização social, histórica e económica.
Assim, para efeito deste propósito, serão inicialmente abordadas as principais teorias explicativas dos Direitos Humanos, procurando
demonstrar as falhas e potencialidades que comportam: o jusnaturalismo, o positivismo, o realismo e o liberalismo, de forma a denotar a
importância de uma teoria crítica explicativa.
Seguidamente analisar-se-á a própria Declaração
Universal dos Direitos Humanos, estudando a indivisibilidade dos mesmos, de modo a contrabalançar tal noção com a divisão em dois Pactos que
se viria a dar, e o significado social, histórico e
económico dessa divisão. Além disso, serão também consideradas outras Cartas e Declarações,
por forma a assinalar a construção sociohistórica
dos Direitos Humanos, e o facto da Declaração
Universal não poder de facto ser considerada Universal e intemporal, antes um construção eurocêntrica que deixa de parte aspetos que se
consideram relevantes e serão apontados.
São analisadas, a partir de uma teoria crítica, em
maior profundidade, as bases económicas dos Direitos Humanos – a sua economia política – equacionando até que
ponto podem de facto
ser efetivados no
atual
sistema
económico. São analisadas, a par do já
feito quanto a outras
Declarações, as Constituições de países
que passaram por experiências de construção
do

socialismo, de forma a avaliar como foram aí implementados os Direitos Humanos.
Assim, o objetivo último deste capítulo é, a partir de uma teoria crítica dos Direitos Humanos,
avaliar a viabilidade da efetivação dos Direitos
Humanos num sistema económico – o capitalismo
– que tem por base inalienável a acumulação de
capital e as desigualdades económicas. Procurarse-á, portanto, responder às seguintes perguntas:
primeiro, como podem os Direitos Humanos, com
as suas bases económicas, ser efetivados num sistema que é por natureza desigual; segundo, que
sistema pode alcançar tal objetivo; terceiro, considerando-se a garantia dos Direitos Humanos
como fruto de contextos e processos, procurar-seá avaliar se noutro sistema económico poderão os
Direitos Humanos ser efetivamente garantidos,
bem como que Direitos, avançando-se algumas
possibilidades de complemento ao pacote de Direitos Humanos.
2. Das principais abordagens
aos Direitos Humanos e suas falhas
Entre as principais perspetivas doutrinais sobre
a positivação dos Direitos Humanos, encontramos as teses jusnaturalistas, as teses positivistas e as teses realistas (Luño, 2005; Duarte, 2013).
Assim, as perspetivas
jusnaturalistas consideram, acima de
tudo, que os Direitos
Humanos são Direitos naturais. Desta
forma, os Direitos,
sendo naturais, são
inalienáveis, universais e não outorgados,
pelo que somente é
necessário o seu re-
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conhecimento, já que a sua existência absoluta é
tida como certa à priori: a positivação dos Direitos Humanos dá-se somente pela sua integração
na lei. Apesar de entre estas perspetivas poderem
ser encontradas variantes, até algo contraditórias
em função do que em cada momento foi tido como
natural – o que não deixa de salientar o papel do
contexto sociohistórico – o facto é que todas têm
a mesma base, coincidindo ao
contemplar o processo de positivação dos direitos
humanos como a consagração normativa de umas
exigências prévias, de umas faculdades que correspondem ao homem pelo mero facto de o ser; isto é,
pela sua própria natureza (Luño, 2005:54).(1)
Ora, o simples facto de em cada momento
histórico o que é considerado natural ter variado,
remete-nos precisamente para o facto do alcance
dos Direitos Humanos ser mutável em função das
transformações económicas, sociais e políticas.
Posto isto, as perspetivas jusnaturalistas não contextualizam portanto os Direitos, nomeadamente
descartando o facto de que, para que todos e
todas tivessem os mesmos Direitos adquiridos à
nascença, teriam igualmente de ter as mesmas
condições sociais e económicas, o que sabemos
não ser verdade no atual sistema económico. Apesar disso, encontraram o seu lugar na Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH),
nomeadamente no seu artº1º, no qual é referido
que ”Todos os seres humanos nascem livres e
iguais em direitos.[…]”.
Por outro lado, as teses positivistas são diametralmente opostas, considerando que não existem
direitos per si, mas sim conjuntos de valores
morais e normas partilhadas por grupos, que somente se tornam Direitos quando plasmados na
lei, considerando que “qualquer crença em normas objetivamente válidas anteriores [à positivação no] […] direito aparece como produto de
uma posição metafísica e inaceitável” (Luño,
2005: 56). Posto isto, os Direitos não são naturais
e não outorgados, existindo sim exigências que somente se tornam Direitos a partir da sua positivação. Nestas teses, o Direito natural é
substituído pela noção de direitos públicos subjetivos, reconhecendo Direitos dos/as cidadãos/ãs

mas colocando a sua outorgação na titularidade
do Estado, afirmados progressivamente ao longo
de quatro fases: uma primeira passiva, sem direitos; uma segunda de autonomia e liberdade na
esfera individual e garantia de não ingerência do
Estado na vida do indivíduo; uma terceira na
qual os/cidadãos/ãs podem reclamar ao Estado
um papel ativo na afirmação de direitos; e uma
última na qual são desfrutados direitos políticos
e participação nos caminhos do Estado mediante
a inclusão numa comunidade política. Do exposto, podemos afirmar que a diferença essencial
relativamente às teorias jusnaturalistas, é que as
positivistas não tomam os Direitos como naturais, mas como reivindicações ou exigências, somente se tornando Direitos a partir da sua
positivação. No entanto, padecem da falha antes
apontada: a desconsideração pelos fatores históricos, sociais e económicos que afetam não somente
tais exigências, como a sua positivação.
Finalmente, para as teses realistas a positivação
dos Direitos não é considerada um fim, mas um
meio para a sua garantia, somente um dos “requisitos a ter em conta para o efetivo e real desfrute
de tais direitos” (Luño, 2005:59). Desta forma,
critica ambas as teses anteriores, ao considerar
que é a praxis concreta que em dado momento
histórico formula os Direitos. Assim, criticam aos
jusnaturalistas os ideais eternos e metafísicos; aos
positivistas a falta de conteúdo e abstração. Consideram portanto que os direitos resultam de um
momento histórico e das suas condições sociais e
económicas, que não são nem intemporais (numa
crítica ao jusnaturalismo) nem uma retórica abstrata que pode não ter qualquer conteúdo
prático (numa crítica ao positivismo), considerando que a positivação dos Direitos deve ser
situada
no plano das condições socioeconómicas que permitem o efetivo desfrute desses direitos, que não são
ideais intemporais, nem fórmulas retóricas, mas o
produto de exigências sociais do homem histórico
(idem, 2005:59).
Neste ponto, as perspetivas realistas têm pontos
em comum com o movimento socialista. De facto,
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como refere Marx (1997 [1843]), existe uma diferença entre os direitos do homem, que Marx considera somente remeterem para o homem
burguês, na sua individualidade e egoísmo, e os
direitos do cidadão de uma comunidade política,
exercidos mediante a participação na vida social
com os demais membros dessa comunidade. Neste
âmbito, Marx considera que a realização dos Direitos Humanos somente se pode dar pela emancipação que resulta da fusão do homem e do
cidadão, o que implica o desligamento do indivíduo por si mesmo e o reconhecimento do mesmo
como força social e política, portanto assente em
bases materiais e não somente na abstração
metafísica ou positivista, pelo que a emancipação
– conquista de direitos – e o reconhecimento dos
mesmos serão fenómenos mutuamente condicionáveis (Marx e Engels: 1967 [1844]). Daqui se
retira que
a positivação dos direitos fundamentais não
pode ser desligada das
condições reais que permitem o seu efetivo disfrute. […] para todos os
efeitos, são as condições
sociais que determinam o
sentido real dos direitos e
liberdades, pois delas depende a sua salvaguarda
e
proteção
(Luño,
2005:60-61).
Finalmente, chega-se à
teoria dominante no
panorama dos Direitos
Humanos, o liberalismo.
Refere Campbell (2006)
que, observando criticamente as perspetivas
sobre Direitos Humanos, encontrar-se-á
uma ideologia base, parcialmente escondida,
considerando o autor
que

enquanto o discurso dos direitos se propõe quase
sempre como moralmente universal, pode geralmente
ser visto criticamente como parte de uma ideologia
que sustém um conjunto de relações sociais e políticas injustas e desiguais (2006:63).
Assim, reportando-se ao papel central do trabalho de John Rawls, Campbell descreve a perspetiva liberal tendo como central a ideia de
justiça, na qual são incluídos um conjunto de direitos básicos inultrapassáveis. Note-se que
Rawls, embora funde a sua teorização num ideal
de justiça universalmente aplicável, vem ele
mesmo a restringir a mesma aos Estados
democráticos liberais, que é como dizer, às democracias capitalistas burguesas. De resto, o trabalho
de Rawls postula à partida aquilo que viria a
suceder, a divisibilidade dos Direitos Humanos.
Tal, posto que este autor estipula um primeiro
conjunto de direitos básicos, nomeadamente a
“liberdade de expressão,
liberdade da pessoa, liberdade de consciência, participação democrática,
direitos e propriedade de
acordo com a lei” (apud
Campbell, 2006, 65), considerando que estes devem
ser garantidos antes que
um segundo conjunto de
Direitos se efetive. Neste
ponto Rawls considera
que a igualdade social e
económica será organizada de forma a beneficiar
aqueles em maior desvantagem, com a garantia de
liberdade de oportunidades, mas somente na
medida em que o primeiro
conjunto de Direitos esteja garantido. E aqui,
logo à partida, como
Campbell aponta, a teoria
liberal de Rawls entra em
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(pelo menos) duas falhas: assume a sociedade como indivíduos, desconsiderando os grupos sociais; e supõe
que os indivíduos procuram necessariamente primeiro os direitos civis e
políticos e somente depois os sociais,
económicos e culturais. Finalmente,
acrescente-se, considera a garantia
destes somente para os grupos em pior
situação, a aí numa extensão limitada,
o que permite a manutenção de desigualdades no desfrute desses direitos,
assim se ligando estreitamente à
economia. Como refere Campbell,
torna-se evidente que a teoria de
Rawls comporta uma ideologia por base, contendo os pressupostos do liberalismo político e
económico (2005).
Bem se vê que a perspetiva liberal se torna dominante precisamente na medida em assenta nos
pressupostos do sistema económico dominante, o
capitalismo: a acumulação de capital e as desigualdades económicas e, do ponto de vista ideológico ou subjectivo, na divisão da sociedade em
indivíduos e não em grupos, desconsiderando as
classes sociais e as relações sociais de produção,
precisamente uma das bases objectivas do capitalismo. É, assim, ao fim e ao cabo, dialecticamente, a teoria de Direitos Humanos que justifica
o sistema económico dominante e é pelo mesmo
justificada.
Do exposto se conclui que nas pespetivas jusnaturalistas e positivistas não são considerados os
factores socioeconómicos e históricos do desenvolvimento dos Direitos Humanos, e que no liberalismo estes, apesar de considerados, são
enquadrados de tal modo que são, por um lado, a
justificação política do sistema económico vigente, por outro, no que toca aos Direitos, torna
os mesmo dependentes do próprio sistema. Ora
este sistema económico, se tem por base inalienável a desigualdade económica que resulta
da acumulação de capital, proveniente dum dado
sistema de relações sociais entre grupos (classes),
nunca pode portanto prover a total garantia da
efectivação dos Direitos Humanos.(2) Assim, o

liberalismo mais não é que a justificação política de um dado sistema económico, no que toca aos
Direitos Humanos e sua não efectivação. E, desta forma, afirma-se
como única possibilidade para a
expansão e garantia dos Direitos,
simultaneamente justificando a inevitabilidade
do
sistema
económico capitalista (Duarte,
2013).
Torna-se, desta forma, necessária
uma teoria crítica dos Direitos Humanos que, indo ainda além da
perspetiva realista e para além considerar os contextos nos quais se afirmam os Direitos, considere igualmente os próprios Direitos
como processos em situação dinâmica (Flores:
2003, 2008), se alicerce na economia política, de
forma a apontar as falhas da perspetiva liberal
dos Direitos Humanos, demonstrar a impossibilidade do capitalismo para a garantia absoluta de
Direitos, mas que igualmente ofereça alternativas, quer no que toca a um sistema alternativo,
quer à garantia dos Direitos também aí. Destas
necessidades, ocupar-se-ão os pontos seguintes
deste capítulo.
3. Da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outras Declarações: divisibilidade ou indivisibilidade de Direitos?
A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
redigida em 1948 no pós Segunda Guerra
Mundial, veio procurar estabelecer todo um conjunto de Direitos a ser garantidos a todos os indivíduos. Mas esta, apesar do processo de
descolonização que se viria a iniciar, demonstrase como um conjunto de postulados impregnados
das perspetivas e filosofias ocidentais sobre os Direitos Humanos (Leary: 1990). E, na sua listagem
e ordenação dos Direitos Humanos, facilmente se
observa que os ditos Direitos civis e políticos
prevalecem sobre os Direitos sociais, económicos
e culturais. Deste modo, logo aqui a perspetiva de
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Rawls tornou-se presente na
própria DUDH, impregnandoa com a teoria liberal dos Direitos Humanos.
Apesar da globalidade dos Direitos estabelecidos na DUDH –
não vinculativa – poderem, e
deverem, ser considerados indivisíveis (ONU, 1993),(3) o certo
é que a sua ordenação veio a formalizar-se numa divisão entre o
Pacto Internacional para os Direitos Civis e Políticos (PIDCP)
(1966) e o Pacto Internacional
para os Direitos Económicos,
Sociais e Culturais (PIDESC) (1966) – estes sim,
vinculativos – num segundo passo de afirmação
da teoria liberal nos Direitos Humanos. E embora
os Direitos consagrados no PIDESC sejam considerados inseparáveis daqueles estabelecidos no
PIDCP, nomeadamente como afirmado na Conferência sobre Direitos Humanos em 1993,(4) e
novamente pela Assembleia Geral (AG) da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005, a
verdade não é bem assim (Steiner, Alston e Goodman: 2007).
De facto, a formulação do PIDESC passou por
diversas atribulações, que se podem atribuir a
questões políticas e ideológicas próprias do contexto sociohistórico da Guerra Fria. Assim, existem múltiplas diferenças entre o PIDCP e o
PIDESC, nomeadamente na terminologia mediante a qual são expressos os Direitos, obrigatórios
e de aplicação imediata no caso do PIDCP, desejáveis e aplicáveis na medida do possível no caso
do PIDESC. Daqui, o facto de no caso de o
primeiro existir há muito – desde 1976 – um
Comité com poder de vigilância e sanção, e no segundo apenas desde 1997. Assim, consideram os
autores que a interdependência dos Direitos é um
facto, sendo a divisão dos mesmos em dois Pactos
um fenómeno artificial que obedeceu a questões
políticas, sendo que no fundo Direitos que
ficaram num Pacto podiam perfeitamente ter ficado noutro. Neste contexto, entende igualmente
Manuel Branco (2012) que o PIDESC veio sempre

a ser mais negligenciado,
nomeadamente pelo facto da
sua aplicação ser condicionada à
disponibilidade de meios, como
já referido pelos autores anteriores, facto também salientado
por Steiner, Alston e Goldman
(2007). Note-se, nomeadamente,
no que respeita às ratificações
dos dois Pactos, que tendo
ambos sido formalizados em
1966, enquanto no caso do
PIDCP este foi subscrito por 167
países e o seu Protocolo de 1976
(portanto à data da criação do
respectivo Comité) por 114 países, já o PIDESC,
apesar de inicialmente subscrito por 160 países,
apenas foi protocolado em 2008 e subscrito por somente 10 países.
Assim se demonstra como a DUDH, logo à partida produto ocidental como já referido, e como
tal incorporando o paradigma da teoria liberal
dos Direitos Humanos, se subverteu logo à partida, mediante a divisão do indivisível e pela subalternização dos Direitos Económicos, Sociais e
Culturais, subalternização essa que não deixa de
corresponder à própria teoria liberal. Outro aspecto em que o faz, é o facto dos Direitos estabelecidos corresponderem essencialmente a
Direitos individuais, particularmente no caso dos
civis e políticos, sendo os mais eminentemente
colectivos – económicos, sociais e culturais – deixados para segundo plano. Importa, ainda assim,
considerar que tal não foi unânime, posto que no
contexto da Guerra Fria e da sua bipolarização,
o ocidente ter privilegiado os Direitos Civis e
Políticos, enquanto os países do chamado Socialismo Real terem favorecido os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, como adiante se verá.
Finalmente, importa considerar que a DUDH
não é a única fonte programática de Direitos Humanos, outras existindo que incidem precisamente nalgumas falhas aqui apontadas.
Exemplos destas são a Proclamação de Teerão de
1968, a Declaração Universal dos Direitos dos
Povos, em Argel em 1976, a Carta Africana dos
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Direitos dos Povos de 1981 (em vigor em 1986), a
Declaração dos Direitos Humanos no Islão, no
Cairo em 1990, e a Declaração de Bangkok de
1993.
Logo à partida, considerando-se o Direito dos
Povos à autodeterminação e ao enfoque nos indivíduos ou também em grupos, o direito à autodeterminação não é contemplado na DUDH, sendo
somente enunciado nos seus Protocolos em 1966
– já após a conquista da independência de muitas
antigas colónias, ou em processos de lutas emancipatórias – e ainda assim não ratificado por alguns importantes países como os EUA (Shivji:
sd), tendo tal direito sido finalmente incluído na
Declaração de Viena da ONU (1993), mas sem
qualquer alteração à DUDH. Ora, importa ter tal
em atenção, na medida em que o direito à autodeterminação é fundamental para o reforço dos
próprios direitos humanos como um todo (Ghai:
2004). Mas a DUDH, somente o seu Artigo 28º
refere que “Toda a pessoa tem direito a que reine,
no plano social e no plano internacional, uma
ordem capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciadas […]”, mas não
só tal é de certa forma armadilhado, na medida
em que omite os condicionalismos inerentes ao sistema económico para o usufruto dos Direitos,
como se foca somente no indivíduo e não em grupos ou povos. Já a Declaração de Argel (1976) é
muito mais específica neste ponto, quando no seu
Artigo 28º refere que “Todo o povo cujos direitos
fundamentais são gravemente ignorados tem o direito de fazê-los velar, especialmente pela luta
política ou sindical, e mesmo, em última instância, pelo recurso à força”, portanto não somente
sendo mais incisiva, como remetendo para os
povos e não os indivíduos. De igual modo, também a Declaração do Cairo (1990), na alínea b) do
seu Artigo 11º, salienta que
O colonialismo, sendo uma das piores formas de escravatura, é totalmente proibido. Os povos alvo de
colonialismo têm total direito à liberdade e autodeterminação. É um dever dos povos de todos os Estados suportar a luta de povos colonizados contra todas
as formas de ocupação […].

Finalmente, neste âmbito, também a Carta
Africana (1981) refere explicitamente os Direitos
do Homem e dos Povos, assinalando no seu Artigo
19º que “Todos os povos são iguais; gozam da
mesma dignidade e têm os mesmos direitos. Nada
pode justificar a dominação de um povo por
outro”, no número 1 do seu Artigo 20º que “[…]
Todo o povo tem um direito imprescindível e inalienável à autodeterminação. […]” e no número
2 do mesmo artigo que “Os povos colonizados ou
oprimidos têm o direito de se libertar do seu estado de dominação recorrendo a todos os meios
reconhecidos pela Comunidade Internacional”.
Assim, estas Declarações não só se focam, não somente no indivíduo mas nos povos, como igualmente acentuam claramente o direito à
autodeterminação, muito mais ligeiro no enunciado da DUDH.
No âmbito da escolha do sistema político, se a
DUDH estabelece somente o já referido Artigo
28º, a Declaração de Bangkok (1993) vai mais
longe, referindo que “reitera que todos os países,
grandes e pequenos, têm o direito de determinar
os seus sistemas políticos […]”. Também a Declaração de Viena de 1993, da ONU, viria a fazer
este reconhecimento, mas uma vez mais sem qualquer alteração à própria DUDH.
Já no que toca à indivisibilidade dos direitos,
presente na DUDH mas posteriormente divididos
aquando da elaboração do PIDCP e do PIDESC,
a Proclamação de Teerão (1968) refere no seu
ponto 13 que “[…] os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a realização
dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos económicos, sociais e culturais resulta impossível. […]”. Também a Declaração de Bangkok
estabelece, no seu ponto 10, a “[…] interdependência e indivisibilidade dos direitos económicos, sociais, culturais, civis e políticos, e a
necessidade de dar igual ênfase a todas as categorias de direitos humanos.” Assim, como refere
Manuel Branco, os Direitos Humanos são inseparáveis, várias vertentes de uma globalidade, e a
fragilização de uns trará sempre a fragilização de
outros.
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Desta exposição das principais Declarações (ou
outro tipo de textos) de Direitos Humanos, resulta claramente que a DUDH não é uma Declaração
universal
nos
seus
conteúdos,
nomeadamente no que toca ao enfoque no indivíduo ou grupos, no que toca ao direito à autodeterminação, no direito de definição do sistema
político e na indivisibilidade ou divisibilidade dos
Direitos Humanos.
Ainda assim, apesar desta diversidade de Declarações e suas diferenças, e muito embora,
nomeadamente a Declaração de Argel, tenha
surgido no âmbito da divisão política do contexto
histórico da Guerra Fria, todas coexistem no âmbito do mesmo sistema económico, o capitalismo.
Deste modo, embora possam em dados pontos escapar à teoria liberal dominante nos Direitos Humanos, apesar disso nenhuma se afirma como
alternativa ao sistema económico reinante, na
medida em que não afronta os seus pressupostos
económicos, a acumulação de capital e as relações
sociais de produção existentes. De facto, à excepção da particularidade da Declaração do Cairo
e da Proclamação de Teerão, o direito à propriedade privada – que se supõe incluir a dos
meios de produção – está presente em todas estas
declarações.
São, deste modo, Declarações, que apesar das
suas distinções surgem todas em dados contextos
sociohistóricos e no quadro de processos de afirmação e defesa de direitos, mas não deixam de ser
Declarações no quadro de dado de um dado sistema económico. Torna-se necessária, portanto,
uma análise dos Direitos Humanos a partir da
economia política, de forma a analisar a sua
(in)viabilidade no actual sistema económico.
Deste tema se ocupará o ponto seguinte.
4. Uma economia política dos direitos humanos:
da sua inviabilidade no capitalismo
Dados a análise antes exposta, importa agora
proceder a uma análise crítica dos direitos humanos, a partir de uma teoria crítica alicerçada
na economia política. Pretende-se, assim, demon-

strar como no capitalismo são inviáveis os Direitos Humanos, somente plenamente aplicáveis
num outro sistema económico.
Das várias correntes económicas, a dominante –
neoclássica – tida como única, possui dadas características com profundos efeitos a nível dos Direitos Humanos, nela se plasmando, e sendo
plasmada, a teoria liberal dos mesmos (Branco:
2012).
Assim, uma oposição entre a economia dominante e os Direitos Humanos é que na economia
as questões essenciais são necessidade, preço e
maximização. Deste modo, tornam-se aceitáveis
a desigualdade e a exclusão, mas tal não é
aceitável no âmbito dos Direitos Humanos. Como
refere Manuel Branco,
é por esta razão que os mercados […] não estão habilitados para garantirem direitos humanos pois não
pressupõem qualquer mecanismo para que os direitos
sejam igualmente distribuídos e que do exercício dos
mesmos ninguém seja excluído (2012: 17).
Assim, a melhor situação para o sistema
económico pode precisamente ser a pior a nível
dos Direitos Humanos. Como o autor salienta, a
economia e os Direitos falam diferentes linguagens e têm diferentes necessidades: aquilo que
para a economia é um bem ou serviço, portanto
uma necessidade, deve ser paga, portanto podendo excluir quem não o pode fazer. Assim, serão
excluídos do usufruto de dados Direitos aqueles
que não possam sustentar o seu custo económico,
a não ser que tal acesso seja garantido.
Para o autor, a propriedade privada é precisamente um dos eixos centrais da discussão
económica relativa aos Direitos Humanos. Assim,
o liberalismo sustenta a exigência da propriedade
privada pelo seu hipotético potencial libertador e
de garantia de independência, omitindo no entanto que a propriedade de uns é a ausência da
mesma de outros, por um lado, por outro que
quando nos referimos à propriedade dos meios de
produção, esta estabelece igualmente relações sociais de sujeição, portanto de desigualdade, logo
contrárias à lógica dos Direitos Humanos.
Importa, a partir do tema da propriedade pri-
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vada dos meios de produção, proceder a uma
análise marxista da relação entre a economia e os
Direitos Humanos. Assim, como apontado, a existência de propriedade privada de uns, exige sempre a sua inexistência para outros, de onde advém
então a relação social de produção capitalista, a
venda de força de trabalho ao capital, em troca
de salário – que se configura assim como um
modo de acesso a Direitos, enquanto garantia de
subsistência (Marx, (2004 [1865]). Tal reflecte a
contradição fundamental do capitalismo, a apropriação privada do produto socialmente gerado,
o que em si mesmo implica também formas de
apropriação e redistribuição de Direitos.
Outros aspectos do funcionamento do capitalismo são igualmente fundamentais relativamente
aos Direitos Humanos. Desta forma, seguindo o
capitalismo crises de sobreprodução e quedas tendenciais da taxa de lucro, estas são compensadas
pelo capital variável, o trabalho. Tal decorre do
salário, por um lado, por outro pela manutenção
indispensável de um exército industrial de reserva
(Marx, (1997 [1867]), em si mesmo uma violação
do PIDESC, no âmbito do Direito Humano ao
trabalho.
Já no que toca à garantia dos Direitos Humanos,
para Branco a existência de Direitos Humanos
exige quem os garanta, papel em regra atribuído
ao Estado.(5) No entanto, a crescente perda de
soberania, política e económica (Hinkelammert,
2005), tem levado ao enfraquecimento do Estado
e alheamento das suas responsabilidades no que
toca à garantia de Direitos. Ora, tal enfraquecimento não é, para o autor, inocente, na medida
em que se os bens públicos podem ser geridos na
lógica da economia, a única instituição capaz de
garantir a equidade é o Estado, precisamente o
que o mercado se tem encarregado de desmantelar.
Importa além disso, no entanto, apontar alguns
aspectos quanto ao Estado. Assim, como salientam Lenine (1974 [1917]) e Poulantzas (1978),
este não é uma entidade neutra acima da sociedade, desligada dos seus indivíduos ou grupos
– é, sim, um Estado de classe. Assim, a configu-

ração do Estado é também ela fruto de um contexto sociohistórico e económico, permeável aos
processos de contenda entre grupos sociais com
interesses distintos, ou seja, o trabalho, que se
bate pela garantia de Direitos, e o capital que,
como visto, é contrário a estes. Daqui se retira
que o próprio Estado se relaciona estreitamente
com o sistema social, portanto simultaneamente
um factor fundamental na transformação do
próprio sistema económico mas por este constrangido, garantidor de Direitos mas palco de
processos de luta (Campos, 2013), e que igualmente noutro sistema será sujeito de novos contextos sociais e processos de afirmação de novos
Direitos.
Conclui-se então que, no quadro do sistema
económico capitalista, apesar das várias especificidades que podem existir, a total efectivação dos
Direitos Humanos não é possível, a partir das
contradições insanáveis que resultam do capitalismo e das exigências dos Direitos Humanos. O
sistema económico é no entanto transformável,
no seu contexto, precisamente pelos processos de
luta em torno dos Direitos Humanos, estabelecidos em torno das reivindicações próprias do sistema.
5. Direitos Humanos para além do capitalismo
A partir do exposto, primeiro sobre as várias teorias explicativas, segundo sobre a diversidade de
Declarações existentes e correspondentes especificidades, mas finalmente e sobretudo a partir de
uma análise dos direitos humanos alicerçada na
economia política, importa agora analisar que
modelos se podem equacionar como uma alternativa.
No passado, nos países em caminhos de construção do socialismo, veio-se a dar inicialmente
primazia aos Direitos Sociais, Económicos e Culturais, progressivamente alargando aos Civis e
Políticos. Assim, como sucintamente apresenta
Luño (2005: 124-125), a Constituição Soviética de
1936 veio ampliar o número de Direitos funda-
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mentais a todos os
cidadãos da URSS,
nomeadamente quanto
ao carácter fundamental
dos direitos económicos
e sociais, relativamente
aos demais, nomeadamente o direito ao trabalho, ao repouso, a
segurança social e à educação; foi considerada a
unidade jurídica entre os
Direitos políticos e sociais; estabeleceu-se uma
ampla correlação entre
direitos e deveres,(6)
portanto delimitando as
possibilidades de exercício de cada Direito, e
definindo como deveres
essencialmente
o
cumprimento das obrigações sociais e laborais
e a defesa da propriedade socialista.
Outras constituições socialistas tiveram outras
particularidades – novamente demonstrando a
importância dos contextos e dos processos nos
quais se positivam os direitos – como as da Polónia, Roménia, Checoslováquia e República Popular Democrática da Coreia, nas quais se
reconhecem amplos direitos sociais, mas nestes
casos sem estruturas económicas que permitissem
o seu efectivo disfrute. Já na Hungria, República
Democrática da Alemanha, Polónia, China e Vietname, foram estabelecidas essas estruturas. Finalmente a constituição Checa de 1960, da Mongólia
e da Jugoslávia, ligaram juridicamente os direitos
sociais nas bases dos seus sistemas económicos.
Luño não deixar de salientar, no entanto, os longos períodos de retracção dos Direitos Civis e
Políticos.
E, sendo um facto que a maioria destes países se
desmoronaram politicamente e regressaram ao
sistema económico capitalista, não podemos
então deixar de considerar que o simples ultrapas-

sar do actual sistema,
rumo a outro cujas características eliminem as
bases económicas do
capitalismo, chegará
para a garantia definitiva dos Direitos Humanos. Somos portanto
levados a considerar
que, ainda que ultrapassado o capitalismo e estabelecidas
relações
económicas igualitárias,
que permitam o efectivo
disfrute dos Direitos,
continuam a decorrer
novos processos de defesa a afirmação de Direitos, somente noutro
contexto
social
e
económico, e que pode
inclusive cair com o retorno do sistema capitalista.
Será portanto fundamental, para a garantia
efectiva dos Direitos Humanos, que não somente
o actual sistema económico seja ultrapassado,
como que num outro seja tida atenção permanente aos contextos sociais e novos contextos
económicos, bem como à garantia dos Direitos
Civis e Políticos e aos processos que em torno
desta decorram – única forma de garantir a estabilidade de uma relação frutuosa entre o sistema
socioeconómico e os Direitos Humanos.
Valerá a pena, ainda assim, considerar um aspecto final. Ao ser considerado que um novo sistema social é necessário, e ao se ter sido verificado
como a construção dos Direitos Humanos tem
seguido uma linha liberal e eurocêntrica, não
poderá a um novo sistema social corresponder um
outro e mais amplo catálogo dos Direitos Humanos? Neste âmbito, os estudos realizados, por
um lado, em torno do multiculturalismo, por
outro, relativamente à natureza, podem ser ilustrativos. Deste modo, Filho (2004; 2008) debruça-
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se sobre o multiculturalismo e direitos colectivos,
em específico, enquanto Ghai (2004) salienta o
papel dos direitos humanos e da autodeterminação. Por outro lado, também a natureza tem
crescentemente sido alvo de análises, incorporando-a no âmbito dos Direitos Humanos, como
visto por Boff (sd) e Moraes (2013), para além da
própria existência do projecto de Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, (VVAA, sd).
6. Notas Conclusivas
Procurou-se com este capítulo proceder a uma
análise dos Direitos Humanos contextualizada –
social, histórica e economicamente. Para tal, a
partir da abordagem a um conjunto explicativo
de teorias relativas aos Direitos Humanos,
chegou-se à conclusão da necessidade de uma teoria crítica, alicerçada na economia política, que
considere não somente os contextos de afirmação
dos Direitos Humanos, como também dos seus
processos.
Demonstrou-se a contradição insanável entre o
actual sistema económico capitalista e a efectivação de direitos, tendo-se verificado a necessidade de um sistema económico que não tenha
como bases a propriedade privada dos meios de
produção, no estabelecimento de relações de produção desiguais e na acumulação de capital, para
o cumprimento integral dos Direitos Humanos.
Deste modo, os Direitos Humanos devem ser
analisados de acordo com os contextos sociais,
históricos e económicos, e na sua relação com as
classes e grupos sociais, o modo de produção e as
relações sociais de produção, tendo em conta que
é ação de classe nessas áreas - ainda que ela
mesma constrangida - que determina a garantia
ou perda de direitos. Assim, os Direitos Humanos
são objecto de uma luta permanente de poder - o
poder do trabalho e o poder do capital, ao redor e
no interior do Estado (Campos, 2013).
No entanto, notou-se também como um outro
sistema alternativo se enquadrará ele mesmo em
novos contextos sociais, históricos, políticos e

económicos, não sendo por si só garantia de efectivação plena dos Direitos Humanos, antes sendo
a superação de uma barreira fundamental. Desse
modo, salientou-se a necessidade de manter vivos
os processos pela garantia dos vários Direitos, em
contínuos processos de afirmação. Para além
disso, entende-se que um novo sistema não terá
necessariamente de reproduzir, ou de se limitar,
ao actual conjunto de Direitos, podendo ir muito
mais longe, pela inclusão de novos Direitos, que
inclusive podem ser positivos para o processo de
efectivação de um novo sistema.
Notas:
(1) Todas as traduções são da responsabilidade do autor
deste trabalho.
(2) Como será explorado adiante, no ponto 4, pág.10.
(3) Artº5º da Declaração
(4) Idem.
(5) Podendo embora ser equacionadas outras formas, por
meio da atribuição de deveres aos cidadãos, como é o caso
da Carta Africana e de algumas Constituições de antigos
países em processos de construção do socialismo.
(6) Tal como na Carta Africana, embora com direitos e deveres muito distintos.
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A Sentença segundo a Constituição
António Bernardo Colaço*

Na actual fase de evolução social portuguesa é
cada vez com mais acuidade que se impõe avaliar
a questão do dimensionamento da função jurisdicional na sua manifestação final – a sentença – a
cargo do juiz de um Tribunal.
Por tribunal entende-se órgão de soberania com
competência para administrar a justiça em nome
do povo, nos termos do nº1 do artº202º da Constituição da República Portuguesa (CRP). A administração de justiça é um serviço público. Como tal,
envolve uma actividade compósita, levada a cabo
por operadores judiciários onde se incluem o funcionário judicial, o advogado, o magistrado do
ministério público e por fim, o magistrado judicial
– o juiz, esse a quem cabe apreciar a factualidade
e julgar de direito.
Mas que Direito? Quais os juízos de apreciação
e aferição num caso concreto em trato num tribunal? Algo terá mudado no direito português? O
Juiz – uma parte activa da realidade social ou um
elemento amorfo, pautado por cânones de abstracção, um <legalista> puro divorciado, colocado acima ou fora dessa realidade? Que
legalidade? Qual a garantia de um julgamento à
luz da constituição? Continuará ele a ser “uma
boca morta a pronunciar as palavras da lei”? E…
seguramente outras interrogativas caberiam formular!
Clarificar o alcance destas questões é assim a
tarefa fundamental do jurista
chamado a aplicar o Direito, para
que a função jurisdicional não
mais tenha o odioso que representou no passado e para que os tribunais cumpram em adequação
em cada momento histórico da
nossa sociedade o papel de

garante das conquistas do povo português. O
tempo vai passando e já lá vão 44 anos sobre o 25
de Abril!
Esta tarefa é tanto mais urgente quanto é certo o
Direito, como fenómeno de cultura que inegavelmente é, exercer uma função marcadamente objectivante nas sociedades onde a Democracia vai
alcançando graus qualitativos cada vez mais elevados, contribuindo para o bem estar, a segurança
e a prosperidade dos respectivos cidadãos.
É que o direito pressupõe uma base real em que
assentar. Esta materialidade é o homem em sociedade. Nunca existiu nem existirá um sistema
jurídico sem que a este corresponda uma sociedade de homens. O ser humano só existe como
homem social e o Direito tem como destinatário
este mesmo homem, de carne e osso, determinado
e condicionado antes de mais pelas necessidades
materiais e relações de produção que se estabelecem em cada etapa da sua vivencial social. Viver
é um acto eminentemente económico-social e,
portanto jurídico, não ao invés.
O homem em sociedade é o factor determinante
do Direito. Por isso dizíamos que o Direito não
pode ser objecto de uma concepção abstracta mas
antes é uma consequência directa da realidade
pulsante da vida social onde vivemos, que nos
marca e nos condiciona.
Mas, se o Direito, como fenómeno de cultura é
determinado pela realidade
concreta, compreende-se que
ele funcione, por sua vez, como
catalisador desta mesma realidade ao sublimá-la e elevá-la
dinamicamente a formas superiores da vida em sociedade.
Assim, o carácter objectivante
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do Direito será tanto maior quanto mais abarcar,
regular e defender o sentido da dimensão do
homem em sociedade e concomitantemente dotar
esta dos adequados instrumentos para que o sentido evolutivo/progressista da sua marcha social
não seja traído.
O Direito brota assim com algo de real, vive e desenvolve-se activamente no real, pois surge como
expressão da vontade dos homens em colectividade temporalmente considerada e historicamente condicionada – dito “alio modo”, o Direito
acompanha o progresso das realidades socioeconómicas em cada momento histórico-concreto
da vida nas sociedades humanas.
Mas então qual a razão de existência do Direito?
É que, em resultado da relação uno - colectivo e
uno - uno, na actual fase das sociedades humanas,
o Direito dimana da inevitabilidade da necessidade de regras de conduta – justamente as que estabelecem relações jurídicas entre os indivíduos –
assentes nas relações de produção que entre estes
se desenvolvem. Entre o que é <o meu> e dos
muitos outros “meu” retrata-se, em última
análise, a actual natureza conflituante dos direitos, a divisão social na base da produção – entre
o que produz socialmente (o trabalhador) e o que

se apropria desajustadamente do valor produzido
sem título de legitimidade (detentor exclusivo da
riqueza produzida).
Em termos ontológicos esta apropriação de
riqueza terá sempre que ser um acto de força ou
obtida por coacção (porque ninguém entrega a
outrém, sem mais daquilo do que dispõe). Era o
que se passava descaradamente, em Portugal, até
24 de Abril, onde, instituído como era o poder de
uma ditadura, a economia monopolista exercia o
pleno e exclusivo domínio sobre a situação da
grande maioria dos portugueses, decorrente da
sua condição material ou derivadas das posições
intelectuais assumidas contrárias aos interesses
do regime entretanto instituído. Para a legitimação deste impacto, aí estava o Direito. Era a
vontade da classe socialmente dominante erigida
à dignidade jurídica, suportada, no carácter coactivo das leis, onde a falta de Liberdade ocupava
lugar de eleição.
O fim da opressão fascista, marcado pela jurisdicidade do programa do MFA, foi determinante
para a recuperação (e não restituição) pelo Povo
dos seus direitos, o que necessariamente implicou
a destruição da máquina do predomínio do empresariado industrial e rural. Não fora a conquista
de Liberdades pelas massas trabalhadoras e o 25
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de Abril passaria aos anais da história como um
vulgar golpe palaciano, onde, em gíria popular,
tocaria a mesma música, com melodia diferente.
Mas o 25 de Abril passa à história como um acto
definido e revolucionário do povo português, mediante o qual conquistou a sua liberdade. É aliás
esta característica que distingue a natureza do
nosso processo democrático das demais democracias europeias que em conjunto com Portugal
compõem a União Europeia, mas que surgiram
evolutivamente e portanto, sem solução de continuidade, com dinâmicas que não se confundem
com a nossa. Não é por acaso que aqui e acolá se
vão constatando contradições nos procedimentos
entre as nações da EU mas que todavia estão
ainda distanciadas de assumir a formatação antagónica.
O Programa do MFA ao traduzir a vontade expressa do povo português é assim o primeiro acto
jurídico da nova realidade. Toda a acção libertadora dos povos é sempre um acto jurídico. Nascia
pela primeira vez o novo Direito. Basta só entrosar o Preâmbulo da Constituição da República
Portuguesa: - o derrube do regime fascista; - o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa; - a defesa da independência nacional; - a
garantia dos direitos fundamentais do cidadão; o estabelecimento dos princípios basilares da
democracia; - o assegurar do primado do Estado
de Direito Democrático
e; - a abertura do caminho para uma sociedade socialista. A
alteração produzida não
é pois conjuntural, mas
estrutural. A Revolução
de Abril é um acto cultural do povo português
e como tal um facto jurídico.
A Constituição da
República Portuguesa é
a objectivação desta
nova realidade. O Direito, em Portugal, quer se

queira quer não, cumpre historicamente o seu
papel objectivante. A Constituição veio denunciar
a desigualdade social anteriormente existente e
que tornava vã e ilusória a palavra “liberdade”.
Declarou solenemente que o sentido do “interesse
da sociedade”, dado pela alta burguesia até aí
dominante não se confunde, antes pelo contrário,
é diametralmente oposto ao do dado pela nova realidade social emergente.
Nesta dinâmica social, importa nunca perder de
vista que a nossa Constituição surge, essencialmente, como fruto de movimento popular que,
conscientemente, passou a utilizar a legalidade,
as instituições e as armas jurídicas, a favor do interesse da maioria, a favor da Democracia - cujo
alcance não podia ser outro senão o dos interesses
dos trabalhadores, na mais precisa acepção que a
expressão comporta. Há que nunca perder de
vista que as liberdades, constitucionalmente firmadas, foram conquistadas, ao que é totalmente
alheia qualquer <benesse> ou complacência do
grande capital. É por isso que a Democracia só
comporta o sentido bem demarcado, não se compadecendo de interpretações como as que os
saudosistas da exploração ou do passado fazem
ou pretendem.
Temos assim, o direito transformado numa arma
das forças democráticas. Neste sentido, a Consti-
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tuição é um conjunto de normas jurídicas supremas do presente que,
baseando-se na realidade social,
económica e política do nosso país, é,
em simultâneo, tendencialmente
garantístico de valores democráticos
anteriormente inexistentes.
A partir dela, decorre, com cristalina
clareza, que estamos face, não a uma
reforma, mas a uma ruptura, que se
traduziu na eliminação do domínio
das posições - chave da estrutura monopolista, ruptura de todo o seu edifício cultural, ruptura com o seu Direito
que privilegiava a correspondente classe. Eis
porque a Constituição ao visar no seu artº2º a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia
participativa, afiança garantias de todos os
cidadãos como realidades vivas e pensantes (e não
ocas e opacas, como na Constituição de 1933), põe
à sua consecução, os meio adequados de realização e efectivação práticas. O trabalho passa, doravante, a ser reconhecido como um direito, dever
e motivo de honra. A Constituição é, assim, acima
de tudo, uma vitória jurídica dos trabalhadores
afirmando o carácter irreversível das suas conquistas concretas.
Como entender então que no nosso Estado
Democrático que se preza de Direito haja carência de legislação fazendo subsistir na actualidade
situações como as de salários em atraso onde o
trabalhador(a) se vê esbulhado (por vezes, durante meses) de compensação devida pelo dispêndio da sua força de trabalho a favor do empresário
ou de casos de insolvência empresarial sem a mínima garantia do imediato pagamento dos créditos
salariais e compensatórios dos trabalhadores caídos no desemprego ou ainda a ausência de legislação adjectiva para neutralizar a má-fé na
utilização abusiva de um tribunal para atentar
contra os valores, constitucionalmente reconhecidos ao trabalhador, através de propositura de
acções só para ganhar tempo?

Nenhum juiz, elemento integrante
do tribunal, pode alhear-se desta
nova realidade portuguesa, por motivos mais que óbvios. Ele é chamado
a julgar no âmbito de um órgão de
soberania - o tribunal - que administra a justiça em nome do povo. A
Constituição, ao atribuir ao juiz competência para apreciar da inconstitucionalidade e velar pelo respeito da
legalidade democrática confia, pois,
que, no processo sujeito à sua apreciação, aplique e cumpra o ditame da
lei democrática.
A legalidade é, assim, uma garantia na medida
em que respeita e consolida as conquistas
democráticas. É também um instrumento enquanto coloca a Lei ao serviço do prosseguimento
e realizações democráticas constitucionalmente
delineadas.
Outro não podia ser o enquadramento da função
jurisdicional. O juiz, elevado à qualidade de intérprete tão fiel quão seguro da <vontade do povo>,
só pode estar condicionado pela Lei das Leis,
pelos juízos valorativos por esta pressupostos e
pelo contexto histórico-concreto da actualidade
no qual é chamado a intervir. Por outras palavras,
o juiz não pode trair o espírito da vontade expressa na Constituição. Para tanto é independente, para tanto tem o poder de não aplicar leis
inconstitucionais. O juiz não pode por isso agir inconstitucionalmente.
Fica assim, o juiz liberto do abstracto, do legalismo <puro> e do jurismo. O princípio de justiça
“erga omnes” não liberta o julgador do múnus de
sujeitar actos da política administrativa (através
dos seus órgãos) ao crivo da justiça sempre que
para tal seja chamado a intervir. Há que não confundir esta acção com a judicialização da política
já que “os preceitos constitucionais respeitantes
aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas
e privadas” (nº1 do artº18º da CRP).Fará política
aquele juiz que entende que nada mudou, como
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se o Direito fosse uma categoria
abstracta, pondo no mesmo saco
o conceitualismo jurídico do passado (tradicional) e os padrões
valorativos de uma legalidade
fascista por um lado e a Lei e os
padrões valorativos de uma sociedade democrática por outro.
E assim inegável que o juiz, na
apreciação do caso sujeito à sua
apreciação e na consequente aplicação concreta da lei, tem necessariamente que se polarizar no
quadro dos princípios e instituições jurídicas democráticas, pautando a sua
atividade interpretativa e integrativa pelo princípio actualista da Lei por via de uma base argumentativa consequente consignada pelo espírito
da Constituição. E isto porque a realidade, qualquer realidade, sobretudo a económico-social,
nunca é estática, antes pelo contrário, é essencialmente dinâmica, consequentemente determinando e condicionando o mundo de conceitos,
categorias e valorações que a ele correspondem,
em cada etapa da sua evolução. Seria o caso por
exemplo, de numa acção de despejo este ser decretado automaticamente sem o mínimo respeito
pela escala valorativa entre o direito à renda do
senhorio e o direito à habitação.
E não se contra-alegue com o arbítrio ou a incerteza do direito. Isto só poderia fazer recear
aquele que não tem da democracia uma ideia
clara e definida, não
sabendo destrinçar o
quadro de interesses em
jogo, consequentemente
optando por um comportamento judicativo
subjugado ao critério de
uma jurisprudência de
conceitos absolutos, por
conveniência própria.
Eis porque a formação
do julgador assume uma
importância nevrálgica

no encaminhamento da sua capacidade de
decisão pautada por cânones de democracia.
Uma sentença tanto mais valor terá
quanto mais ela se afigurar completa em
função de juízos de valor sócio-democráticos, na actualidade. Ao ver conjugados
estes ingredientes na sua formação tendo
sempre como destinatário o cidadão, só
assim irá a sentença exercer uma missão
com finalidade educativa, pois a legalidade democrática exige que o tribunal,
através dos seus elementos integrantes,
culminado no juiz, seja o motor principal
da elevação da consciência jurídica social.
Julgar, numa democracia representativa, não é
por outro lado, introduzir ingredientes de reformismo ou de mitigação, como por vezes acontece; não é agarrar-se aos cânones do legalismo
farisaico, tal como o entendimento e um juiz que
entendia que tanto o empresário rico como o trabalhador carenciado, têm o mesmo direito - o de
dormir num banco do jardim ou em lençol de
seda. Uma sentença, na legalidade democrática,
é uma ruptura se é que se pretende que ela seja
constitucional, ruptura com as valorações da legalidade destruída. Como ruptura que tem de ser,
a sentença é um acto de coragem.
À função jurisdicional, no actual contexto português, cabe assim dar à força combativa de todos
os cidadãos, na certeza de que um Estado de Direito Democrático só é
possível construir e consolidar com democratas.
Só então caberá falar-se
de um honrado julgador
e da grandeza de uma
legalidade que serve de
veículo para o avanço do
progresso do país.
*Juiz-Conselheiro
do STJ - jubilado
Lisboa,1.07.2018
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Doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Valladolid
do Doutor António José Avelãs Nunes,
Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Direito de Coimbra
Por deliberação de 20 de Dezembro de 2017, o
Consejo de Gobierno da Universidade de Valladolid (UVA) aprovou a concessão do título de
Doutor Honoris Causa ao Doutor António José
Avelãs Nunes, Professor Catedrático Jubilado da
Faculdade de Direito de Coimbra, já antes
doutorado Honoris Causa pelas Universidades
Federais de Alagoas, Paraná e Paraíba e galardoado com o Sigillo D’Oro da Università Degli
Studi di Foggia.
Ao justificar a concessão ao Professor António
Avelãs Nunes da mais elevada distinção que uma
Universidade pode conceder, o órgão máximo da
UVA invocou a especial relevância do novo
Doutor “como docente e investigador no campo
do Direito Económico, do Direito Mercantil e da
Economia Política, amplamente reconhecido em
Portugal e no contexto internacional, especialmente na América Latina”.
No seguimento e em concretização daquela deliberação, realizou-se no
passado dia 5 de Julho
de 2018, no Paraninfo
da Universidade de Valladolid, a cerimónia solene da entrega das
insígnias doutorais ao
novo Doutor, passando
este ilustre académico
português a integrar o
Claustro dos Doutores
daquela muito prestigiada Universidade espanhola, que pertence
ao núcleo das mais antigas universidades europeias.

A cerimónia de entrega das insígnias doutorais
ao novo Doutor foi presidida, segundo as praxes
estabelecidas, pelo Magnífico Reitor da UVA,
Prof. Doutor António Largo Cabrerizo, tendo
participado igualmente os Vice-Reitores da Universidade e a Decano da Faculdade de Direito,
bem como o Diretor da Faculdade de Direito de
Coimbra, que representou nesta cerimónia o Reitor da Universidade de Coimbra.
No cortejo académico integraram-se, envergando
os trajes académicos e respetivas insígnias,
Doutores da Universidade de Valladolid, da Universidade de Salamanca, da FD/USP e da Universidade de Coimbra.
O elogio académico do Doutor António Avelãs
Nunes esteve a cargo do respetivo Padrinho, Prof.
Doutor Marcos Sacristán Represa, Professor Jubilado da Faculdade de Direito da UVA, ex-Reitor
da Universidade de Burgos e ex-Reitor da Universidade de Valladolid.
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No seu Discurso de Incorporación, o Doutor António Avelãs Nunes recordou a História comum
das Universidades centenárias de Coimbra e de
Valladolid e lembrou as responsabilidades de portugueses e espanhóis na primeira onda de globalização, que culminou no Tratado de Tordesilhas
(cidade muito próxima de Valladolid), nos termos
do qual, invocando o “nome de Deus Todo
Poderoso”, os reis de Portugal e de Espanha
repartiram o mundo entre os dois países ibéricos
(7.6.1494).
Abordou depois a segunda onda de globalização
(que teve o seu momento mais simbólico na célebre Conferência de Berlim (1884-1885), na qual as
grandes potências imperialistas dividiram entre
si os territórios colonizados, passando depois a
analisar a terceira onda de globalização, em curso
desde a década de 1970 do século XX.
A propósito desta última, defendeu que, tal
como os dois primeiros episódios de mundialização, ela não pode entender-se como a consequência necessária e inevitável da revolução científica
e tecnológica que tem marcado o último meio
século, sendo antes o fruto das políticas neoliberais, definidas em função dos interesses do
grande capital financeiro e levadas a cabo pelos
estados nacionais e pelas instâncias internacionais
detentoras do poder político, nos termos ‘codificados’ no chamado Consenso de Washington, que
substituiu o compromisso inscrito no velho Consenso Keynesiano.
Defende também o Professor Avelãs Nunes que
o predomínio do capital financeiro sobre o capital
produtivo conduziu ao capitalismo de casino, ao
capitalismo sem risco e sem falências (ao menos
para os bancos too big to fail), ao capitalismo do
crime sistémico (os grandes bancos são também
too big to jail), apoiado por um estado forte, que
se apresenta, cada vez mais, como uma verdadeira
ditadura do grande capital financeiro.
Quando alguns proclamam que “ninguém pode
fazer política contra os mercados” (Joschka
Fisher), o novo Doutor Honoris Causa pela Universidade de Valladolid defendeu, no Paraninfo da
Universidade, perante o Claustro dos Doutores e

perante o público que
assistiu à cerimónia,
que este “primado
duradouro do mercado sobre a política” (Wolfgang Streeck), este
“golpe de mercado, que substituiu os princípios
democráticos pelas leis do mercado” (Federico
Mayor Zaragoza), tem vindo a pôr em causa,
mesmo no contexto europeu, não apenas o estado
social de matriz keynesiana, mas a própria
democracia política.
O novo Leviathan (o poder político cada vez
mais identificado e inseparável do poder financeiro) carateriza-se por uma assimetria destruidora das sociedades democráticas: “um grande
poder e pouca legitimidade do lado do capital e
dos estados, e um pequeno poder e uma elevada
legitimidade por parte daqueles que protestam”
(Ulrich Beck), pondo a nu o fascismo de mercado
ou fascismo amigável a que se referiam (nos idos
de 1980/1981), Paul Samuelson e Bertram Gross.
No contexto europeu, o Doutor António Avelãs
Nunes subscreve o ponto de vista de Wolfgang
Streeck quando carateriza a Europa Alemã como
uma “catástrofe política e económica (…), que
viola as condições fundamentais de uma sociedade na qual valha a pena viver”, concluindo
que “o neoliberalismo não é compatível com um
estado democrático”.
A Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD) felicita o Doutor António Avelãs
Nunes pela elevada distinção que lhe foi atribuída
pela Universidade de Valladolid; congratula-se
por esta tão justa homenagem a uma personalidade ímpar da Universidade portuguesa, que
tanto se tem distinguido na Cátedra e fora dela
(como docente e investigador, como homem de
cultura; como militante político; como cidadão
sempre empenhado, desde a sua juventude, na
construção de um mundo melhor); e permite-se
transcrever neste Boletim (com autorização do
autor) a parte final do Discurso de Incorporación
proferido na Paraninfo da UVA no dia 5 de Julho
de 2018.
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Discurso de Incorporación (pontos 14, 15 e 16),
como Doutor Honoris Causa da Universidade de Valladolid
António José Avelãs Nunes
14 - Nos anos 1950, Raúl Prebisch (o argentino
que foi o primeiro Presidente da CEPAL) compreendeu que, no contexto da América Latina, o
liberalismo (imposto pelo FMI aos países com dificuldades financeiras – as famosas pílulas do Dr.
Jacobson) só poderia ser levado à prática manu
militari (pela força das armas).
Em 1994, num livro em que analisa a experiência do thatcherismo, Andrew Gamble conclui que
“a doutrina chave da Nova Direita e do projeto
político que ela inspirou é a economia livre e o estado forte”, capaz de “restaurar a autoridade a
todos os níveis da sociedade” e dar combate aos
inimigos externos (“enemies without”) e aos inimigos internos (“enemies within”).

tribuição do rendimento em sentido favorável aos
trabalhadores mais eficaz do que as políticas de
redistribuição de inspiração keynesiana); no ‘confisco’ dos direitos económicos, sociais e culturais
dos trabalhadores (que muitas constituições consagram como direitos fundamentais dos trabalhadores), enfim, no desmantelamento do estado
social.
Wolfgang Streeck recorda-nos isto mesmo: “já
ficou várias vezes demonstrado que o neoliberalismo necessita de um estado forte que consiga
travar as exigências sociais e, em especial, sindicais de interferência no livre jogo das forças do
mercado.”

O objetivo deste estado forte é o de conseguir “a
E, na verdade, só um “estado forte” (incom- consagração de um primado duradouro do merpatível com um estado democrático) poderia ter cado sobre a política”, (…) “eliminando a tensão
levado à prática as políticas neoliberais inspiradas entre capitalismo e democracia”, nomeadamente
no Consenso de Washington, com o objetivo
de transferir para o capital os ganhos da produtividade, políticas cuja
violência
se
tem
traduzido: na ‘guerra’
contra os sindicatos (“os
opressivos monopólios
do trabalho” de que
falam os neoliberais); na
desregulamentação das
relações laborais; no esvaziamento da contratação coletiva (que
mostrou ser, como a
OIT evidenciou, um instrumento de redis-
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com base em «‘reformas’ das instituições político
económicas, através da transição para uma
política económica baseada num conjunto de regras, para bancos centrais independentes e para
uma política orçamental imune aos resultados
eleitorais; através da transferência das decisões
político económicas para autoridades reguladoras
e para grupos de ‘peritos’, assim como dos travões
ao endividamento consagrados nas constituições,
aos quais os estados e as suas políticas se devem
vincular juridicamente durante décadas, se não
para sempre.»
O sociólogo alemão sublinha que o primado duradouro do mercado sobre a política passa ainda
por outros caminhos: “os estados do capitalismo
avançado devem ser reestruturados de forma a
merecerem duradouramente a confiança dos detentores e dos gestores do capital, garantindo, de
forma credível, através de programas políticos
consagrados institucionalmente, que não irão intervir na ‘economia’ – ou, caso intervenham, que
só irão fazê-lo para impor e defender a justiça de
mercado na forma de uma remuneração adequada dos investimentos de capitais. Para tal –
conclui o autor –, é necessário neutralizar a
democracia, entendida no sentido da democracia
social do capitalismo democrático do período pósguerra, assim como levar por diante e concluir a
liberalização no sentido da liberalização
hayekiana, isto é, como imunização do capitalismo contra intervenções da democracia de massas.”

centrais de produção e difusão da ideologia neoliberal].
Tem razão Wolfgang Streeck: “o neoliberalismo
não é compatível com um estado democrático, se
entendermos por democracia um regime que intervém, em nome dos seus cidadãos e através do
poder público, na distribuição dos bens económicos resultantes do funcionamento do mercado.”
Mas as suas reflexões obrigam-nos a levar a sério
um outro ponto: as soluções ’brandas’ que vêm
sendo adotadas, apesar de ‘musculadas’ e até violentas, só serão prosseguidas se “o modelo
chileno dos anos 1970” não ficar disponível para
o grande capital financeiro. Se as condições o permitirem (ou o impuserem…), o estado capitalista
pode vestir-se e armar-se de novo como estado
fascista, sem máscaras, deixando para trás o “fascismo amigável” de que falava Bertram Gross em
1981.

A crise que aflige a Europa é também, perigosamente, uma crise da democracia. Está-se a construir um novo Leviathan, uma forma de “poder
político que já não se separa do poder económico
e, sobretudo, do poder financeiro” (Étienne Balibar), que reduz a política à mera aplicação
mecânica de regras iguais para todos (ignorando
que a UE é constituída por países com situações
e com histórias completamente diferentes), regras
que são, por isso mesmo, a negação da política (e
da liberdade de decisão que ela pressupõe, com a
correspetiva responsabilidade), a negação da
cidadania
e a morte da democracia.
Streeck analisa o processo em curso de esvaziamento da democracia, caraterizando-o como
15 – Vivemos num tempo de profundas con“uma imunização do mercado a correções
tradições
(tempo de grande esperança e de grande
democráticas”, e sublinhando que esta imunização pode ser levada a cabo “através da abolição desespero). A vida mostra que o homem não
da democracia segundo o modelo chileno dos anos deixou de ser o lobo do homem. Mas as revoluções
1970” [opção que entende não estar disponível at- burguesas provocaram um enorme desenvolviualmente], ou então “através de uma reeducação mento das forças produtivas, e, acima de tudo,
neoliberal dos cidadãos” [promovida pelo que des- um extraordinário desenvolvimento do próprio
igna “relações públicas capitalistas”, as grandes homem, enquanto produtor e titular de ciência,
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de tecnologia, de informação, de conhecimento.
Este desenvolvimento das capacidades produtivas tem libertado o homem trabalhador do seu
fardo milenar de ser besta de carga; tem proporcionado ao homem trabalhador condições de
trabalho mais dignas; tem permitido significativa redução da jornada de trabalho.
A revolução científica e tecnológica das últimas
décadas aumentou a produtividade do trabalho
para níveis até há pouco insuspeitados. Todos
concordaremos com Amartya Sen quando defende que o facto de haver pessoas que passam
fome – e que morrem de fome... – só pode explicar-se pela falta de direitos e não pela falta de
bens. O problema fundamental que se nos coloca
não é, pois, o da escassez (que a teoria marginalista considera um dado fundamental e incontornável da vida), mas o da organização da
sociedade.
Comentando este ponto de vista de Sen, pergunta Ralf Dahrendorf: “Porque é que os
homens, quando está em jogo a sua sobrevivência, não tomam simplesmente para si aquilo em
que supostamente não devem tocar mas que está
ao seu alcance? Como é que o direito e a ordem
podem ser mais fortes que o ser ou não ser?”
Recorro a Amartya Sen para dizer que a resposta
está na falta de direitos. Ou na falta de poder. O
problema decisivo é este, não o problema da escassez.
Ao equacionar esta problemática, é natural esta
outra pergunta de Dahrendorf: “o que seria preciso para modificar as estruturas de direitos, de
modo a que mais ninguém tivesse fome?” Esta é
uma pergunta que a ciência económica dominante não faz, porque não se consente analisar as
consequências de uma mudança de ordem social.
Mas a própria pergunta contém a resposta: é
necessário modificar as estruturas de direitos (i.
é, as estruturas do poder), sendo certo que também o poder, as relações de poder e as estruturas

do poder estão fora da análise da mainstream economics.
Os ganhos de produtividade resultantes da revolução científica e tecnológica verificada nos dois
últimos séculos permitem que a Humanidade produza mais do que o necessário para satisfazer
condignamente as necessidades de todos e que
haja mais tempo para as atividades libertadoras
do homem, em vez de o afetar a produzir cada vez
mais bens para ganhar cada vez mais dinheiro
para comprar cada vez mais bens. Por isso, a ciência económica não pode continuar a adiar a busca
de um outro padrão de racionalidade. A ciência
económica tem de assumir-se de novo como
economia política, como um ramo da filosofia social: “a economia contemporânea tem mais necessidade de filósofos do que de econometristas.”
(Ch. Stoffaës)
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16 – Apesar da ‘ditadura global’ que carateriza
este tempo de pensamento único, a revista The
Economist escrevia, já em setembro/2000: “Os
que protestam contra a globalização têm razão
quando dizem que a questão moral, política e
económica mais urgente do nosso tempo é a pobreza do Terceiro Mundo. E têm razão quando
dizem que a onda de globalização, por muito potentes que sejam os seus motores, pode ser
travada. É o facto de ambas as coisas serem verdadeiras que torna os que protestam contra a
globalização tão terrivelmente perigosos.”

fundamentais de todos os habitantes do planeta.
Por isso insisto: este é também um tempo de esperança.
Este capitalismo do crime sistémico é insustentável, acentuando a urgência das tarefas de quantos não desertam do desafio de transformar o
mundo. Como cidadãos, todos somos responsáveis. Mas, no que se refere ao trabalho teórico
(que nos ajuda a compreender a realidade para
melhor intervir sobre ela), como no que respeita
à luta ideológica (que nos ajuda a combater os interesses estabelecidos e as ideias feitas e é, hoje
mais do que nunca, um fator essencial da luta
política e das lutas sociais), cabe aos universitários e aos universitários-juristas uma responsabilidade ainda maior.

Num momento de lucidez, um dos faróis do neoliberalismo veio dizer o que nós já sabíamos: os
motores da globalização neoliberal podem ser
parados ou mesmo postos a andar em marcha
atrás; a inevitabilidade da globalização neoliberal
é um mito; a tese de que não há alternativa é um Sabemos que as mudanças necessárias não aconembuste.
tecem só porque nós acreditamos que é possível
um mundo melhor: o voluntarismo e as boas inAcresce que, perante as contradições desen- tenções nunca foram o ‘motor da história’. Mas a
cadeadas pela própria globalização neoliberal, vai consciência disto mesmo não tem que matar o
ficando cada vez mais evidente que a globaliza- nosso direito à utopia e o nosso direito ao sonho.
ção, saudada pelos defensores do sistema como a Porque a utopia ajuda a fazer o caminho (Edsolução para os seus problemas, “aciona forças uardo Galeano) e o sonho comanda a vida (Anque colocam em relevo não somente a incontrola- tónio Gedeão).
bilidade do sistema por qualquer processo
racional, mas também, e ao mesmo tempo, a sua
Parafraseando Fernando Pessoa, direi que sonprópria incapacidade de cumprir as funções de har é preciso. Mesmo em tempos difíceis. Princicontrolo que se definem como sua condição de ex- palmente em tempos difíceis, como nos diz o
istência e legitimidade.” (I.Mészàros)
poeta, compositor e cantor brasileiro Chico Buarque, que, em tempos de ditadura, sonhava e canCom Eric Hobsbawm, creio que há sinais de que tava o seu “sonho impossível”, porque acreditava
“o nosso mundo corre o risco de explosão e de im- nele: “Lutar, quando é fácil ceder/(…) Negar,
plosão”; que “há sinais, tanto externamente como quando a regra é vender/ (…) E o mundo vai ver
internamente, de que chegámos a um ponto de uma flor/ Brotar do impossível chão”.
crise histórica”; que há sinais de que o mundo
“tem de mudar.” E, como o grande historiador in- Sobretudo, não esqueçamos nunca a lição
glês, penso que “o futuro não pode ser uma con- de Antonio Machado:
tinuação do passado.”
caminante, no hay camino,
Acredito que podemos construir um mundo de
se hace camino al andar.
cooperação e de solidariedade, um mundo capaz
de responder satisfatoriamente às necessidades
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Pelo fim da Arbitragem Administrativa
Romão Araújo*
Apenas após a revisão constitucional de 1982 foi
instituída a possibilidade de existência de Tribunais Arbitrais, constante, actualmente, no artigo 209.º da Constituição da República
Portuguesa.
Pedro Pina (1) a este respeito afirma que: A arbitragem voluntária surge, assim, como um instituto com origem num contrato celebrado entre
particulares através do qual se visa a heterocomposição de um litígio versando questões e posições
jurídicas que caibam no domínio da disponibilidade das partes à margem dos tribunais estaduais, pela sua submissão à decisão de um ou mais
árbitros nomeados pelos litigantes.”
Neste caso, a arbitragem em que nos centramos é
a chamada arbitragem administrativa que se encontra prevista no art.º180.º e seguintes do CPTA,

sendo-lhe aplicável no que for compatível,a título
subsidiário, através de remissão legal do art.º181º
do CPTA – o disposto na Lei da Arbitragem Voluntária (LAV).
Perante o discurso da rapidez e agilidade processuais de muitos dos defensores da arbitragem administrativa, questionamos:
Haverá necessidade de recorrer a estes tribunais
arbitrais, em matérias tão sensíveis como são
aquelas que são tratadas pelos Tribunais Administrativos e Fiscais, entregando poderes jurisdicionais aos privados?
O que leva o Estado a desinvestir no seu próprio
sistema de justiça, privilegiando o recurso aos Tribunais arbitrais?
Poderão os árbitros garantir a mesma
imparcialidade e independência de um
juiz-magistrado?
Certo é que as garantias de imparcialidade e independência do julgador, no
caso de arbitragem não são tão fortes
como no caso dos Tribunais Estaduais.
A este respeito, veja-se o Acórdão do
Tribunal Central Administrativo do
Sul, processo n.º 20011/16.3BCLSB:
“Assim, falamos de (i) ética, de (ii) independência (com indiferença financeira) e (iii) de imparcialidade, em sede
de “jurisdição arbitral ou privada”,
que sejam constatáveis aos olhos de
qualquer pessoa média e de bom senso
(incluindo o árbitro), bem como aos
olhos de qualquer parte processual
racional e razoável, quer dizer, aos
olhos do juiz estadual.
Mas isto não se verifica, pela natureza
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própria das coisas, no mercado privado da arbitragem jurídica voluntária, cuja origem é um contrato oneroso entre as partes e cujos decisores são
maioritariamente escolhidos pelas partes interessadas, seja por causa do seu prestígio jurídico, seja
por causa das suas opiniões jurídicas conhecidas
do mundo jurídico.”
Referindo o mesmo Acórdão a determinado
passo que:
“O juiz estadual, esse, não pode, objetivamente,
atuar em função da sua escolha futura para exercer a sua atividade económica liberal de fazer
arbitragem jurídica, ao passo que os árbitros
podem atuar, natural e licitamente – sublinhemos
- em função da sua escolha futura para julgarem
outros litígios (incluindo, hoje, litígios não privados, que até envolvem dinheiro dos impostos…)
e, assim, serem remunerados.”

cretização de uma Justiça Administrativa junto
do Tribunais Administrativos e Fiscais e não
através dos mecanismos arbitrais.”(2)
Foi apresentado um projeto de Lei n.º934/XIII
(PCP) que “Proíbe o Estado de recorrer à arbitragem como forma de resolução de litígios em
matéria administrativa e fiscal”(2), pelo que, certamente, terá a Ordem dos Advogados de emitir
parecer quanto a este projeto ( art. 3.º, alínea j)
do Estatuto da Ordem dos Advogados). Parecer,
necessariamente, positivo – no sentido de ser
aprovada a proibição do Estado recorrer à arbitragem administrativa – já que o Congresso dos
Advogados Portugueses, órgão máximo da Ordem
dos Advogados, já se pronunciou relativamente a
esta questão.

Cumprindo a recomendação do Congresso dos
Advogados Portugueses, estará o Bastonário da
Entendemos, ainda, que o regime previsto na Ordem dos Advogados a cumprir a mais alta imLAV, designadamente nos artºs 13.º e 14., nunca portante atribuição da Ordem dos Advogados: a
seria suficiente para que a concretização da defesa do Estado de Direito Democrático.
necessária independência e imparcialidade do julgador arbitral seja garantida. Aliás, a garantia de Notas:
inamovibilidade (art.º6.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais), fornece, necessariamente, (1) Pedro Pina, Arbitragem e Jurisdição, revista
maiores garantias do que o regime instituído para Julgar, nº6, 2008, pág.135.
os árbitros na arbitragem. A legitimação da uti- (2) http://www.pcp.pt/proibe-estado-de-recorrerlização de árbitros, em casos de litígios adminis- arbitragem-como-for ma-de-resolucao-detrativos, é uma verdadeira privatização da justiça litigios-em-materia-administrativa
administrativa.
* Advogado
Diga-se, pois, que o presente artigo baseia-se,
parcialmente, numa comunicação apresentada ao
VIII Congresso dos Advogados Portugueses, que
teve conclusões aprovadas em plenário.
As conclusões aprovadas foram: “18. O Estado
deve investir na melhoria de condições materiais
e humanas dos Tribunais Administrativos e Fiscais. ; 19. O Congresso de Advogados Portugueses
recomenda ao Bastonário da Ordem dos Advogados que pugne junto do Governo, Assembleia da
República e demais entidades públicas, pela con-
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O Mundo Novo da Advocacia
João Ferreira*
A fase avançada do capitalismo que impõe e favorece a concentração chegou ao mundo da advocacia.
Os últimos anos, fortemente influenciados pela
integração na União Europeia, pela globalização
e pelo crescimento exponencial do número de advogados, – de 1.964 em 1960 para 30.475 em 2016
– levaram a um aumento do exercício institucionalizado da profissão sob a forma de médias e
grandes sociedades, estruturadas hierarquicamente, repartidas por especialidades, com uma divisão entre
associados assalariados e sócios,
aproximando-se a profissão da lógica
empresarial.
Nas referidas sociedades os advogados associados (assalariados) estão
sujeitos a condições de trabalho
muito diferentes do paradigma liberal. Obedecem a horários de trabalho habitualmente definidos pela
sociedade, estão inseridos na estrutura organizativa da sociedade, em
regime de exclusividade, têm remuneração fixa
ou vinculada à produção, estão sujeitos à supervisão, correcção ou orientação do seu trabalho e
são submetidos a avaliações anuais e ao cumprimento de metas de facturação.
Tais particularidades, de acordo com a lei do trabalho, qualificam a natureza desta relação numa
de trabalho subordinado.
Porém, não obstante a relação de trabalho, o advogado associado é tratado como se de um profissional liberal tratasse. Por exemplo, emite recibos
verdes, cumprindo as contribuições inerentes
(25% IRS), cobra IVA pelos seus serviços, paga
as contribuições para a Ordem e para a CPAS com
base em rendimentos presumidos.
Por outro lado, embora sujeito aos deveres labo-

rais, o advogado associado não goza da maioria
dos direitos garantidos pela lei laboral. Está desprotegido no que respeita à duração mínima do
contrato, remuneração mínima, protecção em
caso de doença, incapacidade ou maternidade, ao
respeito por um horário de trabalho e ao pagamento de horas suplementares, ao direito a férias,
ao acesso a protecção no desemprego, ao despedimento sem justa causa.

Nesse sentido, a realidade actual da advocacia
define-se, genericamente, pela forte desregulação
laboral, pela dificuldade no acesso à profissão,
pela falta de autonomia, pelo aumento do desemprego, pelos baixos salários, e pela precariedade e
instabilidade permanente no trabalho.
A Ordem dos Advogados ao deparar-se com as
crescentes contradições no seio das sociedades,
inerentes à relação de trabalho, cada vez mais
comum entre os advogados, opta por legitimar a
actual conjuntura, fragilizando a condição dos advogados associados.
A recente proposta de Estatuto do Advogado
que exerce a sua actividade profissional para uma
sociedade de advogados ou para um escritório de
advogados não organizado em forma societária,
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sufragada e legitimada pelo Conselho Geral da
Ordem dos Advogados, é seu exemplo mais cabal.
Contrariando os motivos justificativos da proposta, os quais previam por fim à instabilidade e
precariedade, a Ordem estabelece um regime de
prestação de serviços cujos deveres dos advogados
configuram uma relação laboral, condizendo no
essencial com as recomendações da Associação
das Sociedades de Advogados de Portugal
(ASAP).
Assim, é a própria Ordem, entidade que nos seus
Estatutos prevê a defesa do Estado de Direito e
ainda a defesa dos Advogados, dos seus interesses
e Direitos, quem promove uma verdadeira fraude
à lei, consubstanciada numa fuga ao direito do
trabalho.
Isto posto,
O mundo não anda para trás, pelo que para
muitos advogados não se prevê o retorno imaginário ao profissional liberal por excelência. A
condição do advogado associado é hoje uma realidade fáctica irreversível. Tais advogados, confrontados com a visão dominante do modelo

clássico liberal, estão desprotegidos e vulneráveis
perante as constrições e influências da competitividade desenfreada dos dias de hoje, aprofundando-se a exploração das suas relações de
trabalho.
Nesse sentido, como objectivo imediato, deve
pugnar-se para que seja cumprida a lei, sendo os
advogados associados protegidos pelo regime do
Código do Trabalho, ainda que devam ser levadas
em conta algumas especificidades próprias da
profissão.
A forma de contender a precarização e a sobreexploração do advogado associado passa pelo reforço dos seus direitos, nomeadamente da
salvaguarda dos direitos laborais que subjazem à
realidade das suas relações de trabalho.
São esses os direitos que devem ser exercidos,
contrariando o caminho de precarização que
numa toada sem fim procura consagrar-se como
o “novo normal”.
*Advogado

N o t ic iá rio
Privatização da Justiça
Segundo notícias vindas a público, o Estado
português perdeu milhões de euros com a privatização da Justiça, que é ruinosa para o interesse
público. Só no primeiro trimestre deste ano
saíram do cofre estatal 661 milhões de euros em
litígios com concessionárias de parcerias públicoprivadas rodoviárias, decididos por via da arbitragem.

linhava que se trata de um «caso raro na Europa», julgando improcedente o recurso apresentado pelo Estado da decisão arbitral que o
condenou ao pagamento de 213 milhões de euros
à Auto-Estradas do Douro Litoral. O acórdão
salientava ainda que as entidades públicas
acabam por recorrer aos tribunais estaduais a
«pedir a anulação da decisão dos árbitros a que [o
Estado] decidiu recorrer», apesar de os tribunais
Num acórdão de 15 de Março deste ano, o Tri- não poderem reexaminar as decisões, de acordo
bunal Central Administrativo do Sul referia que com a Lei da Arbitragem Voluntária.
«é o próprio Estado que se auto-vincula à arbitragem para a resolução de litígios, que envolvem Assiste-se à transferência gradual das competêndinheiros públicos, com as concessionárias». Sub- cias dos tribunais administrativos e fiscais para os
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tribunais arbitrais. O Estado corta drasticamente
em meios e pessoal, desinveste na justiça, entrega
a resolução dos litígios aos privados. Proliferam
as PPP em sectores essenciais da actividade do
Estado, como são exemplos a saúde, a protecção
civil, os sectores rodoviário e ferroviário, e multiplicam-se os casos de decisões desfavoráveis para
o Estado em sede de arbitragem que o tem levado
a recorrer aos tribunais administrativos, ao
supremo e até ao tribunal constitucional. Estas
parcerias e a arbitragem voluntária são, de facto,
duas faces da mesma moeda. Tudo à custa do
erário e do interesse público.
Encontram-se pendentes na Assembleia diversos

projectos-lei visando proibir o Estado e demais
pessoas colectivas de direito público de recorrer à
arbitragem como forma de resolução de litígios
administrativos e fiscais.

Palestina:
Campanha Internacional de Advogados e Juristas para a Investigação
e Julgamento dos Crimes Cometidos contra o Povo Palestino
A Associação Internacional de Juristas Democratas (AIJD), da qual a APJD é membro, lançou
uma petição visando angariar apoios e assinaturas de juristas em todo o Mundo, solicitando ao
Tribunal Penal Internacional que investigue e
julgue os crimes cometidos contra o Povo
Palestino. A susbcrição desta petição está aberta
até ao próximo dia 15 de Outubro. A petição encontra-se disponível para leitura e assinatura no
site da AIJD, em espanhol e em inglês:
(em inglês)
http://iadllaw.org/2018/09/international-lawyersc a m p a i g n - fo r - t h e - i nve s t i g at i o n - a n d prosecution-of-the-crimes-committed-against-the Deixamos aqui o apelo introdutório, assinado
-palestinian-people/
pela Presidente da AIJD, Jeanne Mirer:
«Nós, a Associação Internacional de Juristas De(em espanhol)
mocratas, convidamos todos os advogados, jurishttp://iadllaw.org/2018/09/campana-interna- tas, ONGs de Direitos Humanos e Ordens de
c i o n a l - d e - a b o g a d o s - y - j u r i s t a s - p a r a - l a - Advogados de todo o Mundo a apoiar esta
investigacion-y-el-enjuiciamiento-de-los-crimenes petição, exigindo que o Gabinete da Procuradora
-cometidos-contra-el-pueblo-palestino/
do Tribunal Penal Internacional (TPI) «tome me-
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didas imediatas para investigar e enviar para julgamento pelo TPI as violações do Direito Internacional Humanitário e do Direito Internacional
dos Direitos Humanos cometidas por pessoas que
ajam ou se proponham agir em nome do Estado
de Israel, que tenham ocorrido ou continuem a
ocorrer, e no âmbito da jurisdição do Tribunal».
Esta petição é inspirada na nossa anterior campanha internacional iniciada nos anos 80,
apelando aos juristas para apoiarem a campanha
de libertação de Nelson Mandela. Acreditamos
que esta petição, bem como a anterior demonstrou para os que viviam sob o regime do
apartheid na África do Sul «é um primeiro passo
essencial para assegurar uma justiça equitativa
perante a lei» para o Povo Palestino.
Apelamos a advogados, juristas, ONGs, Ordens
de Advogados, Associações de Juristas, escritórios
de advogados, faculdades de direito, para que
assinem esta petição, assinando no fim desta
petição ou enviando um e-mail com o formulário
completo para lawyersstatement@iadllaw.org
Neste momento em que os direitos dos Palestinos
estão sob um intenso e dramático ataque, acreditamos que nunca houve um momento mais crítico

do que este para que juristas de todo o Mundo exijam a responsabilização dos responsáveis por infligirem aos civis Palestinos os mais graves crimes
do ponto de vista do direito internacional.»
Segundo o Centro Palestino para os Direitos Humanos (membro da AIJD), este ano, desde Março
até dia 21 de Setembro, foram mortos pelas
forças de Israel 140 palestinos (27 crianças) e feridos 7509, dos quais 455 graves, tendo 76 sofrido
amputações graves.
Entretanto, os EUA, que tal como Israel assinaram a criação do TPI, mas nunca a ratificaram
, e sempre grandes aficcionados da justiça criminal internacional para perseguir e condenar os
seus «inimigos», como foi no caso da guerra contra a ex-Jugoslávia, vieram agora ameaçar os
juízes do TPI com sanções caso investigue
cidadãos dos EUA, Israel ou outros seus aliados.
O famigerado assessor para a segurança nacional
do Presidente, Bolton, afirmou: «Sancionaremos
os seus fundos no sistema financeiro dos EUA e
iremos acusá-los no sistema criminal norte-americano. Faremos o mesmo com qualquer empresa
ou
Estado
que
coopere numa investigação do TPI contra
norte-americanos».
Afirmou também que
«os Estados Unidos
estarão sempre ao
lado seu amigo e aliado, Israel» e que
serão impostas graves
sanções caso o TPI
decida avançar com a
investigação a Israel e
criticou o facto do Estado da Palestina ter
sido aceite como
membro daquele Tribunal.
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