
   1. Cotejando os resultados globais (em territó-
rio nacional) das eleições para a Assembleia da 
República do passado dia 6 de Outubro de 2019, 
com os resultados de 2015, verifica-se ter havido 
agora um aumento da abstenção, dos votos 
nulos e dos votos em branco (mais 191.410 cida-
dãos eleitores que se abstiveram; mais 2.166 
votos nulos; e mais 16.933 votos brancos). Em 
percentagens: 45,5% de abstenção em 2019 
(contra 43,0% em 2015); 1,74% de votos nulos 
(contra 1,61% em 2015); e 2,54% de votos bran-
cos (contra 2,09% em 2015). Ou seja: 49,78% 
dos cidadãos inscritos (praticamente, metade) 

ou não foram às urnas; ou não se manifestaram 
validamente por qualquer das forças políticas 
concorrentes (1) e (2). 
 
   2. Face à distribuição dos votos, pode dizer-se 
que os partidos da direita clássica (PSD e CDS) 
foram claramente derrotados – pois somaram, 
juntos, apenas 32,15% dos votos (quando só o 
PS teve 36,65%). 
 
  3. Mas a apreciação dos resultados eleitorais 
não pode confinar-se à verificação da distribui-
ção formal de posições entre as diversas siglas 
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que se apresentaram a sufrágio; mas antes – e 
fundamentalmente – à análise da repartição dos 
votos em função dos programas de acção polí-
tica dessas forças concorrentes. 
 
  4. E, nesse capítulo, continua a verificar-se 
uma situação geral de não coincidência entre a 
estrutura social (composição e peso das classes 
sociais existentes) e a respectiva representação 
política – o que sucede porque uma parte signi-
ficativa dos eleitores pertencentes às classes tra-
balhadoras (que são maioritárias no conjunto da 
população) continua a votar em partidos e pro-
gramas políticos conservadores (que não apon-
tam para qualquer transformação social 
relevante, mas apenas para uma “gestão leal do 
capitalismo). Ou seja: os eleitores votam se-
gundo as suas ideias (segundo as suas concep-
ções do mundo e da vida, e a sinalização do que 
julgam ser os seus interesses como grupo social); 
mas essas orientações tendem a seguir as ideias 
dominantes – que, numa sociedade classista, são 
as ideias da classe dominante – como Karl Marx 
acentuou num conhecido texto, que passa a 
transcrever-se: “As ideias da classe dominante 
são, em todas as épocas, as ideias dominantes, 
ou seja, a classe que é o poder material domi-
nante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu 
poder espiritual dominante. A classe que tem à 
sua disposição os meios para a produção mate-
rial dispõe assim, ao mesmo tempo, dos meios 
para a produção espiritual, pelo que lhe estão 
assim, ao mesmo tempo, submetidas em média 
as ideias daqueles a quem faltam os meios para 
a produção espiritual. As ideias dominantes não 
são mais do que a expressão ideal das relações 
materiais dominantes, as relações materiais do-
minantes concebidas como ideias” (3). 
 
  5. Ralph Miliband, num seu livro de 1969, 
apoiando-se no referido texto de Marx, e anali-
sando a questão da hegemonia social e política 
nos países do “capitalismo avançado”, cons-
tatava que na generalidade desses países, apesar 

das suas condições de liberdade política (ainda 
que relativa), os partidos consagrados à defesa 
e emancipação das classes trabalhadoras tinham 
resultados eleitorais muito inferiores aos obtidos 
pelos partidos conservadores (o que apenas su-
cederia porque estes últimos conseguiam “atrair 
grandes sectores das classes subordinadas”; e re-
conhecia, com invocação também de Gramsci, 
que o apoio popular eleitoral aos partidos anti-
socialistas resultava da “hegemonia” das classes 
dominantes na sociedade civil, ou seja, “o seu 
predomínio ideológico sobre as classes trabalha-
doras (4)” – que se verificava então, como se ve-
rifica hoje. 
 
  6. Entre os factores que determinam e expli-
cam tal predomínio têm sido referidos: a supre-
macia económica e social (como elemento 
infra-estrutural); a chamada “socialização polí-
tica” – processo de assimilação dos valores e nor-
mas sociais dominantes, em termos que 
“tendem a dissimular o conteúdo ideológico con-
creto dessa socialização”; tudo com o objectivo 
de “fomentar a aceitação da ordem social capi-
talista e dos seus valores, numa operação mas-
siva de “doutrinação política” (5); a que 
podemos acrescentar a acção corrosiva dos gran-
des meios de comunicação social, detidos e con-
trolados pelo poder financeiro (imprensa, rádio, 
televisão, redes sociais), que veiculam sistema-
ticamente ideias e imagens tendentes a justificar 
os privilégios dos ricos e poderosos; fomentar a 
aceitação do “statu quo” social, como uma es-
pécie de “ordem natural das coisas”; aniquilar 
todos e quaisquer intentos de reflexão crítica 
sobre a configuração e sentido do mundo e da 
vida, e a sua possível (e necessária) contestação 
e superação. 
 
  7. Revertendo ao acto eleitoral do passado dia 
6 de Outubro, importa também salientar a cir-
cunstância de o partido vencedor (PS) não ter 
conseguido obter, como visivelmente pretendia, 
uma maioria absoluta – necessitando de concer-
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tar-se com outros partidos, ao longo da legisla-
tura, para aprovação das leis que pretenda im-
plementar (designadamente, os orçamentos de 
Estado anuais). 
 
Estando em aberto, a tal respeito, várias hipó-
teses – incluindo a da inclusão, nessas escolhas 
do partido do Governo, com maior ou menor fre-
quência, de consensos à direita (como sucedeu 
no passado – e ainda re-
centemente, com as al-
terações às leis 
laborais). 
 
E esta inevitabilidade 
da nossa jovem demo-
cracia resulta da matriz 
ideológica da social-democracia europeia (in-
cluindo a portuguesa), visivelmente comprome-
tida com o capitalismo – como tem sido 
assinalado por diversas vezes no nosso Boletim 
(designadamente, no importante texto do Pro-
fessor António Avelãs Nunes, publicado no nº19, 
sob o título “A social-democracia europeia e a fi-
delidade ao “culto europeísta”; bem como, no 
seu livro “Os caminhos da social-democracia eu-
ropeia”, editora Página a Página, Março de 2019 
– em que o autor analisa pormenorizadamente 
o trajecto do Partido Socialista português a par-
tir do 25 de Abril de 1974, incluindo as suas po-
líticas de fidelidade ao “culto europeísta”, 
“iluminado pela ideologia neo-liberal”; “acei-
tando “religiosamente” praticar as políticas que 
favorecem os bancos e o grande capital à custa 
dos trabalhadores e do estado social”; sem pre-
juízo de alguma melhoria na última legislatura, 
com recuperação pelos trabalhadores portugue-
ses de “alguns direitos e uma parte do rendi-
mento perdido”, nas circunstâncias que são 
conhecidas (6) e (7). 
 
Neste condicionalismo, é de recear que venham 
a prevalecer mais políticas de austeridade, de 
contenção e mesmo regressão dos direitos e ren-

dimentos dos trabalhadores. Como salientou 
António Avelãs Nunes, “o discurso é sempre o 
da contenção salarial, para salvar a competiti-
vidade da nossa economia. Procede-se a aumen-
tos mínimos do salário mínimo, para contentar 
as associações patronais. Ao mesmo tempo, sus-
tentam-se bancos e banqueiros criminosos e fa-
lidos, concedem-se benefícios fiscais 
escandalosos aos grandes grupos económicos e 

pagam-se rendas (ver-
dadeiras rendas feu-
dais) aos parceiros 
privados das Parcerias 
Público-Privadas e 
pagam-se juros de uma 
dívida impagável. São 
escolhas políticas que 

oferecem todos os anos ao grande capital milha-
res de milhões de euros, desviando este dinheiro 
dos investimentos no futuro, em políticas públi-
cas nos sectores da educação, da saúde, da segu-
rança social, da habitação, dos transportes 
públicos, dos serviços públicos produtores e for-
necedores de energia, de água, de correios e de 
telecomunicações” (8). 
 
8. Mas a democracia não se esgota na sua ver-
tente eleitoral (democracia representativa), po-
dendo e devendo os cidadãos tomar parte 
directamente na vida política e nos assuntos pú-
blicos do país, através de diversos outros meios 
constitucionalmente previstos (que integram a 
chamada democracia participativa). 
 
Pelo que, neste momento, é importante que as 
pessoas e instituições empenhadas na defesa do 
Estado de direito democrático e do Estado social 
possam reforçar as suas acções de intervenção 
na vida pública, por todos os meios ao seu al-
cance, participando na definição e construção 
de um outro futuro para o país – para um país 
desenvolvido e solidário, livre e democrático, ba-
seado no cumprimento da Constituição da Re-
pública, e concretização dos direitos económicos, 
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e quantitativo da nossa acção comunicativa; 
enfim, um compromisso maior de todos com a 
componente participativa da democracia. E será 
esse também o melhor antídoto contra os “po-
pulismos” que por aí se perfilam (com o seu dis-
curso demagógico, ultramontano e xenófobo, 
tentando minar as bases do Estado democrático 
e subverter o conteúdo essencial das lutas dos 
trabalhadores). 
 
 
 Notas 

1) Consideram-se apenas, para efeitos comparativos, os 
resultados da votação em território nacional – pois nas eleições 
de 2019 (para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da Re-
pública) estiveram já automaticamente recenseados todos os 
portugueses residentes no estrangeiro (o que levou a um au-
mento de inscritos de 242.852, em 2015, para 1.166.754, em 
2019; com um consequente acréscimo das percentagens de abs-
tenção, votos em branco e votos nulos). 
  (2) Rectificação: já que estamos a falar de percentagens eleito-
rais, aproveita-se para rectificar um erro constante do editorial 
do anterior número do Boletim da APJD (nº20, Julho de 2019), 
pois a abstenção nas eleições de 2019 para o Parlamento Euro-
peu, no nosso país, não foi “superior a 70%”, como ali se dizia, 
mas sim de 69,25%. Superior a 70% foi a soma da abstenção, 
votos nulos e votos em branco, que no total representou 76,16%. 
  (3) Karl Marx e Friedrich Engels, «A ideologia alemã», 1ºcapí-
tulo, Edições Avante, Lisboa, 1981, pág.59. 
  (4) Ralph Miliband, “The state in capitalist society”, Londres, 
1969. Utilizamos a tradução espanhola de 1970, “El estado en 
la sociedad capitalista”, Siglo XXI editores (págs.173 e segs.). 
Ralph Miliband era então professor catedrático de ciências so-
ciais na London School of  Economics. 
  (5) Sobre estes pontos, Ralph Miliband, ob.cit., págs.175 e 176 
  (6) António Avelãs Nunes, “Os caminhos da social-democracia 
europeia”, Página a Página, Março de 2019, págs.73 a 103. 
  (7) Já Ralph Miliband falava, no seu referido livro, da “inte-
gração política e ideológica, cada vez mais pronunciada, dos di-
rigentes sociais-democratas na estrutura do capitalismo”(. . .); 
também eles, quando chegam ao Governo, identicamente aos 
seus rivais conservadores, “procuram minar a força das organi-
zações de defesa da classe trabalhadora, como p. ex., “mediante 
a redução legislativa dos direitos sindicais”(. . .), ou outras me-
didas de idêntico teor”. E acrescentava: “De cada vez que se lhes 
deu oportunidade, os dirigentes sociais-democratas puseram-se 
diligentemente a administrar o Estado capitalista”, e a “reforçá-
lo” (ob.cit., pág.262). 
  (8) António Avelãs Nunes, “A social-democracia europeia e a 
fidelidade ao “culto europeísta”, in Boletim da APJD, nº9, 
págs.15 e 16. 
  (9) J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição da Re-
pública Portuguesa Anotada”, volume I, Coimbra Editora, 
2007, anotações aos artigos 10º e 49º). 
 
 

sociais e culturais que aí se encontram solene-
mente proclamados. 
 
Nesse reforço de compromisso democrático, e no 
âmbito das lutas sociais que se avizinham, os as-
sociados e amigos da A.P.J.D. (nossos interlocu-
tores directos) não deixarão por certo de 
participar activamente (pelo menos na discussão 
dos temas que lhes são mais próximos, como a 
defesa da Constituição e da legalidade democrá-
tica); contribuindo assim para o desenvolvi-
mento da “produção espiritual” propícia à 
superação das “ideias dominantes”; em termos 
que apontem para uma maior cidadania futura 
– com o alargamento representativo das forças 
políticas que protagonizam tais objectivos, e ine-
rente reforço da sua influência ideológica. 
 
   9. Uma nota final para referir que o combate 
à abstenção eleitoral não pode assentar (como 
já vimos preconizado) na instituição do voto ob-
rigatório, com inerentes sanções para os eleitores 
faltosos – pois isso constituiria, a nosso ver, uma 
subversão total do sistema democrático; desde 
logo porque o sufrágio está consagrado na lei 
fundamental como um direito subjectivo funda-
mental dos cidadãos (artigos 10º e 49º da CRP), 
sem carácter obrigatório – donde resulta, como 
salientam J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
“ a insancionabilidade (muito menos penal) do 
seu não exercício” (9). 
   
  Seria, aliás, politicamente incorrecta qualquer   
opção por um sistema de voto obrigatório, que 
constituiria uma medida coerciva atentatória da 
liberdade e autonomia dos cidadãos de uma re-
pública democrática; e não contribuiria para o 
advento de melhor cidadania. Votar contrariado 
é pior – muito pior – que não votar. 
  
  A abstenção combate-se através de um per-
manente e persistente esclarecimento colectivo; 
participação organizada nas redes sociais; apre-
sentação clara e eficiente dos projectos de defesa 
e promoção do Estado social; reforço qualitativo 
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tes. O fim do sistema de Bretton Woods abriu o 
caminho ao império dos mercados. A estagflação 
veio pôr em evidência os limites das políticas 
keynesianas e deitar por terra o mito do capita-
lismo sem crises. 
Os liberais monetaristas (neoliberais), capita-
neados por Hayek e Friedman, aproveitaram a 
onda e imputaram às políticas keynesianas 
todos os males do mundo (a inflação e o desem-
prego). E, com o apoio dos grandes centros de 
produção ideológica e de todas as fundações 
‘protetoras’ da ‘atividade científica’, o neolibe-
ralismo consolidou-se como a ideologia do pen-
samento único. E o neoliberalismo não é o 
produto inventado por uns quantos ‘filósofos’ 
que não têm mais nada em que pensar, é antes a 
expressão ideológica da hegemonia do capital fi-
nanceiro sobre o capital produtivo, hegemonia 
construída e consolidada com base na ação do 
poder político dominante (estados nacionais e 
agências e entidades internacionais e suprana-
cionais). 
  
   3 – O Consenso Keynesiano (fruto do compro-
misso exigido, depois da derrota do nazi-fas-
cismo, para conseguir a “paz 
democrático-capitalista”) foi substituído pelo 
chamado Consenso de Washington, que ‘codi-
fica’ a nova estratégia de clara inspiração neoli-
beral, apostada em transferir para o grande 

capital os ganhos do au-
mento da produtividade. 
 A contra-revolução mone-
tarista levou à guerra con-
tra os sindicatos (os 
“opressivos monopólios do 
trabalho”), considerados 
como inimigos internos, 
perante os quais é preciso 
atuar “sem vacilar perante 

   1 – Costuma atribuir-se aRoosevelt a afirma-
ção segundo a qual permitir o domínio da polí-
tica pelo capital financeiro (o “dinheiro 
organizado”) é mais perigoso do que confiar o 
governo do mundo ao “crime organizado”. Seja 
quem for o autor deste diagnóstico, ele traduz 
bem a realidade atual e encontra nela plena con-
firmação: a coberto da sacrossanta liberdade de 
circulação do capital e da livre criação de pro-
dutos financeiros derivados, o dinheiro organi-
zado vem cometendo toda a espécie de crimes 
contra a humanidade, sabendo que continua a 
ser-lhe garantida a segurança nos paraísos fis-
cais, verdadeiros ‘santuários’ utilizados pelo 
grande capital financeiro para proteger todos os 
grandes senhores do “crime organizado” (tráfico 
de drogas, tráfico de armas, tráfico de mulheres, 
lavagem de dinheiro, fuga ao fisco, gestão da-
nosa de dinheiros públicos, financiamento de 
atividades ilegais de espionagem e de subversão, 
corrupção de toda a espécie, financiamento do 
terrorismo internacional). O capitalismo do 
nosso tempo assenta no crime sistémico e está 
ao serviço do crime sistémico: é o capitalismo do 
crime sistémico.  
 
   2 – Nos anos 1970, as chamadas crises do pe   
tróleo obrigaram a uma mudança de paradigma 
do capitalismo à escala mundial. Por um lado, a 
Administração Nixon pôs fim à convertibilidade 
do dólar em ouro, dando 
início do sistema de câm-
bios flutuantes. Por outro 
lado, aquelas crises do ca-
pitalismo trouxeram con-
sigo o paradoxo da 
estagflação: a depressão e 
o desemprego conviviam 
com preços altos e taxas de 
inflação elevadas e crescen-

O “dinheiro organizado” e o crime sistémico* 
António Avelãs Nunes**
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riosos após a 2ªGM gerou um ambiente de ‘oti-
mismo teórico’, que animou a literatura sobre a 
sociedade da abundância e a crença num capi-
talismo sem crises, e alimentou as teses de que o 
estado social, a democratização do capital e a re-
volução dos gerentes tinham transformado o ca-
pitalismo em socialismo ou num sistema misto 
(que reunia em si o melhor do capitalismo e o 
melhor do socialismo), ou na sociedade dos ge-
rentes (dotados de poder sem propriedade, que 
já não estava ao serviço do capital), na qual a 
propriedade deixaria de ditar as orientações da 
economia, dirigida pelos gerentes profissionais 
das “empresas dotadas de alma”.  
 
    5 – Mas o mundo mudou. E as metas impostas 
aos administradores profissionais dos grandes 
grupos económicos  são metas que estão nos an-
típodas das preocupações com o bem comum 
próprias das tais empresas dotadas de alma… e 
consistem (como sempre!) em dar muito di-
nheiro a ganhar aos grandes acionistas (eleva-
díssimos ganhos de capital e dividendos 
chorudos).  
A prossecução destas metas levou o sistema fi-
nanceiro a especializar-se nas atividades especu-
lativas de alto risco (especulação com a vida de 
milhões de pessoas), à margem da economia 
real, que podem proporcionar elevados ganhos 
(especulativos) que as ‘atividades normais’ não 
permitem, mas exigem  novas ‘técnicas’ de ges-
tão, que vieram transformar as empresas em 
instrumentos de pura especulação, meros ativos 
que se ‘jogam’ na bolsa, na esperança de obter 
elevados ganhos de capital (falam os autores de 
“irresponsible companies”).  
Esta política de valorização bolsista só pode 
atingir-se com base no recurso sistemático à 
fraude em grande escala, através de práticas cri-
minosas que estiveram na ordem do dia nas úl-
timas décadas: aquisição de ações próprias; 
falsificação da contabilidade (valorizando ou 
dissimulando dívidas, créditos, vendas e com-
pras); fornecimento de informação opaca ou 

as consequências que esta atitude possa ter a 
curto prazo” (Hayek). Foi o que fizeram todos 
os pinochets que o imperialismo semeou pelo 
mundo fora. E à guerra contra a contratação co-
letiva, contra o sistema público de segurança so-
cial, contra o estado social, que Milton 
Friedman considera filho de “uma doutrina es-
sencialmente subversiva”, à qual atribui o crime 
de ter provocado o “declínio das atividades pri-
vadas de caridade”, um ‘crime’ grave para quem 
entende que “a caridade privada dirigida para 
ajudar os menos afortunados” é “o mais desejá-
vel” de todos os meios para aliviar a pobreza e é 
“um exemplo do uso correto da liberdade.” Pa-
rece que regressámos ao séc. 18, quando a cari-
dade era “um exemplo do uso correto da 
liberdade” e a mendicidade foi considerada um 
crime punido pelo estado, que executou muitos 
milhares de ‘mendigos’ e ‘vagabundos’ por co-
meterem o crime de serem pobres e, por isso, so-
cialmente perigosos.   
Estas políticas de globalização neoliberal corres-
pondem aos interesses dos 1% mais ricos, das 
grandes empresas que vivem de rendas e “con-
dicionam a máquina política”. É (cito Stiglitz) 
a “globalização assimétrica”, que “parece fre-
quentemente substituir as antigas ditaduras das 
elites nacionais por novas ditaduras das finanças 
internacionais.” É a ditadura do grande capital 
financeiro, que vem colonizando muitos países 
que se julgam independentes, vem acentuado as 
desigualdades, vem empobrecendo povos intei-
ros e vem condenando à extrema pobreza mi-
lhões de seres humanos, espalhando, como uma 
nódoa, a chaga da exclusão social. É a “nadifi-
cação do outro” (Walter Salles), porque os ex-
cluídos são como que entidades inexistentes: a 
sociedade (o estado) só os inclui no âmbito do 
Direito Penal, e não na sua qualidade de víti-
mas, mas na sua veste de ‘criminosos’ que, como 
os “bárbaros” do tempo da revolução industrial, 
ameaçam invadir a cidade que dela os exclui. 
 
   4 – A euforia provocada pelos trinta anos glo-
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a Tyco, a Global Crossing, a Qwest, a Adelphia 
Communications, a Xerox e a Vivendi Universal 
(todas elas empresas industriais transformadas 
em holdings financeiras dedicadas a atividades 
especulativas de alto risco). A falência da 
ENRON (que arrastou consigo a falência da 
‘princesa’ das agências de consultadoria, a Art-
hur Andersen) é já um exemplo de escola: ela de-
correu exclusivamente das suas atividades 
financeiras, não tendo nada que ver com a ati-
vidade da empresa nos setores do gás e da eletri-
cidade. 
O ‘filme’ destas histórias veio desfazer o mito da 
transparência, da racionalidade e da eficiência 
dos mercados financeiros regulados, pondo a nu 
a incompetência ou a cumplicidade (ou as duas 
coisas) das agências reguladoras ditas indepen-
dentes e deixando de rastos a honorabilidade das 
mais ‘distintas’ empresas de contabilidade e de 
consultadoria financeira e das ‘sagradas’ agên-
cias de rating, todas elas comprometidas até à 
medula com as instituições financeiras e com os 
gestores das grandes empresas neste jogo de fal-
sidades e de atividades criminosas ao mais alto 

nível. Nos EUA, o pró-
prio Congresso, aler-
tado para a situação, 
nada fez para pôr cobro 
à fraude, porque (J. 
Crotty) “as indústrias 
financeiras e de conta-
bilidade estão entre os 
maiores contribuintes 
para as campanhas dos 
políticos de Washing-
ton.”  
Por vezes, os ‘jogos de 
casino’ da especulação 
correm mal… Mas os 
grandes acionistas (e os 
seus gestores) sabem 
que, quando as coisas 
correm mal, se se tratar 
de grandes interesses fi-

mesmo viciada; manipulação das cotações, sem 
qualquer relação com a atividade e com o valor 
real das empresas.  
 
      6 – Em 1995, “a primeira grande crise dos 
mercados globalizados”, que teve o peso mexi-
cano como protagonista, fez tremer o sistema fi-
nanceiro dos EUA e, por reflexo, o sistema 
financeiro mundial. No rescaldo da crise, o Di-
retor-Geral do FMI concluiu: “o mundo está nas 
mãos destes tipos” [os grandes especuladores 
institucionais]. E Jacques Chirac acrescentou 
que estes tipos são a “a aids da economia mun-
dial.”  Apesar do alarme, nada se fez para aliviar 
os perigos desta espécie de aids particularmente 
perigosa: o ‘governo’ do mundo por estes tipos 
tornou-se ainda mais violento e mais visível. 
 
  Após a crise que atingiu a chamada nova eco-
nomia (março/2000), vários escândalos vieram 
a lume: a falência da ENRON (a 7ª maior em-
presa dos EUA) e da WorldCom (a maior falên-
cia de sempre na história americana), e graves 
problemas com outras ‘empresas-modelo’, como 
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grandes bancos falsificaram as taxas Libor e Eu-
ribor, pelo menos desde 2005, para ganhar, frau-
dulentamente, milhões de milhões de euros. 
Alguns Comissários Europeus falaram de “com-
portamento escandaloso por parte dos bancos”; 
declararam-se “chocados com o conluio entre 
bancos que deviam ser concorrentes”; falaram 
de “dinheiro organizado”, de “atividades crimi-
nosas no setor bancário” e falaram até de banks-
ters a propósito desta elite. 
Perante isto, o que aconteceu? A Comissão Eu-
ropeia aplicou umas multinhas aos bancos cri-
minosos. E informou que se propunha adotar 
legislação que proíba inequivocamente este tipo 
de atuação, passando a considerá-la como ativi-
dade criminosa passível de sanções penais. Per-
gunto eu: mas então as referidas “atividades 
criminosas” não eram já passíveis de sanções pe-
nais? Eu creio que sim. Mas talvez possa com-
preender o embaraço da Comissão: quem abusa 
do mercado, quem manipula o mercado, quem 
comete estas atividades criminosas é o grande 
capital financeiro especulador, porque esse é o 
seu negócio, porque isso está na sua natureza. E 
não é fácil meter na cadeia o capital finan-
ceiro…  
 
   9 – Também nos EUA ocorreram vários casos 
de banksterismo (manipulação das taxas Libor 
e Euribor, fraude fiscal, lavagem de dinheiro dos 
cartéis da droga). O Departamento de Justiça 
fez um acordo com os criminosos: estes pagavam 
umas multinhas e o estado não acusava crimi-
nalmente nem os bancos nem os seus adminis-
tradores, justificando o acordo com o receio de 
que a ação judicial contra estes criminosos po-
deria pôr em perigo a sua estabilidade do sis-
tema financeiro.  
Uma abundante literatura lembra-nos que a es-
tabilidade do sistema financeiro é um bem pú-
blico, indispensável à proteção dos direitos dos 
depositantes, à estabilidade da economia, à sal-
vaguarda da soberania e da independência na-
cionais. Muito bem. Mas, se assim é, então 

nanceiros ou de grupos económicos muito pode-
rosos, o estado amigo lá está para cobrir os pre-
juízos, em nome do interesse nacional… O 
estado garantidor foi inventado para isso 
mesmo: para garantir ao grande capital finan-
ceiro os lucros desejados, sem risco e sem falên-
cias. É o capitalismo sem risco e sem falências, 
que rapidamente se afirmou como capitalismo 
do crime sistémico.  
 
   7 – Em 2007/2008, nova crise do capitalismo, 
mais uma vez associada às atividades criminosas 
do setor financeiro.  
No início de 2010 veio a público a notícia de que 
o Goldman Sachs tinha ajudado o Governo 
grego (conservador) a obter crédito no valor de 
milhares de milhões de euros e a falsificar as suas 
contas para enganar as autoridades da UE. O 
capital financeiro e os seus servidores ganharam 
muito dinheiro com estas manobras, mas a Gré-
cia endividou-se e o povo grego, vítima da 
fraude, foi depois acusado de ter cometido o ‘pe-
cado’ de viver acima das suas posses e conde-
nado pelos “mercados” a ‘penitências’ infernais.  
Os chamados “mercados” estão aqui retratados 
de corpo inteiro. Quando estas manobras vieram 
a público, a Srª Angela Merkel comentou, com 
ar ‘angelical’, que seria “vergonhoso” que “os 
bancos, que já nos levaram à beira do precipício, 
tivessem igualmente participado na fabricação 
das estatísticas orçamentais da Grécia.” A ver-
dade é que participaram, como a Srª Merkel es-
tava farta de saber. E tudo isto é vergonhoso. 
Mas nada disto é novo neste mundo do capita-
lismo do crime sistémico. 
E o crime compensa. Mario Draghi, que era o 
vice-presidente do Goldman Sachs para a Eu-
ropa (e que, nessa qualidade, foi o responsável 
direto por aqueles ‘negócios’ com o Governo 
grego), é hoje o Presidente do Banco Central 
Europeu, com o indispensável voto favorável da 
Srª Merkel.  
 
   8 – Em meados de 2012 veio a público que os 



9

da banca universal 
(os bancos podem 
fazerem o que qui-
serem com os depó-
sitos dos seus 
clientes); garante 
que os bancos não 
podem falir (sobre-
tudo os que são too 
big to fail).  
Moral da história: o 
estado capitalista, o 

seu Direito e os seus Tribunais não existem para 
isso e as cadeias não foram feitas para gente 
fina. Um editorial de The Economist 
(15.12.2012) esclarece tudo: os bancos não são 
apenas too big to fail, são também too big to jail 
(demasiado grandes para irem para a cadeia). 
No mundo capitalista, as cadeias não se fizeram 
para ‘gente de bem’ (os senhores do mundo, os 
grandes especuladores institucionais, a aids da 
economia mundial, os ‘padrinhos’ do crime sis-
témico). As cadeias são para os miseráveis, para 
os negros (e há negros de todas as cores), para 
os imigrantes, para os ‘inadaptados’ à ‘civiliza-
ção ocidental’. Por estas e por outras razões, 
venho falando há tempos, creio que justificada-
mente, de capitalismo do crime sistémico. E o 
crime sistémico não será propriamente um crime 
perfeito, porque é público e notório, mas tem a 
vantagem de oferecer aos seus autores uma total 
impunidade. 
 
   11 – As políticas de austeridade – escreveu um 
antigo assessor do Presidente da Comissão Eu-
ropeia – foram impostas pelo “poder político dos 
bancos franceses e alemães” e prosseguidas im-
piedosamente pela Comissão e pelos “Governos 
que identificam os bancos como campeões na-
cionais a proteger (…), colocando os interesses 
dos bancos à frente dos interesses dos cidadãos, 
(…), uma relação quase corrupta entre bancos 
e políticos: muitos políticos seniores ou traba-
lharam em bancos ou esperam trabalhar de-

teremos de concluir 
que os responsáveis 
por tais práticas deve-
riam ser impedidos de 
voltar a exercer a ati-
vidade bancária, leva-
dos a tribunal e 
condenados, nos ter-
mos da lei, em pena 
correspondente à gra-
vidade dos crimes co-
metidos. E os bancos 
que praticassem um tal crime deveriam ser pura 
e simplesmente nacionalizados, sem direito a 
qualquer indemnização. E teremos de admitir 
que o setor financeiro (bancos e seguradoras) 
deve ser colocado sob o controlo do poder polí-
tico democrático, retirando ao “dinheiro orga-
nizado” o controlo da poupança e do 
investimento de toda a comunidade, por forma 
a garantir que a poupança das famílias e das em-
presas possa ser utilizada para o financiamento 
da inovação, da criação de emprego e de riqueza, 
ao serviço da melhoria das condições de vida e 
de trabalho dos povos. 
 
10 – Deveria ser assim, mas não é. Porque o ca-
pitalismo atual é o capitalismo do crime sisté-
mico, que assenta na cumplicidade entre o 
estado e o crime organizado. O grande capital fi-
nanceiro assenta o seu funcionamento em prá-
ticas criminosas. E, para quem acredita nas 
virtudes do mercado e da livre concorrência, a 
manipulação dos mercados é um crime de lesa-
mercado, um crime contra a própria divindade! 
Mas o poder político, em vez de punir os crimi-
nosos que praticam tais crimes (verdadeiros 
“crimes económicos contra a humanidade”, ver-
dadeiros atos de “terrorismo financeiro”), ga-
rante-lhes a impunidade; cobre, com dinheiro 
dos trabalhadores (milhões de milhões de dóla-
res), os prejuízos das suas atividades especulati-
vas; mantém intocáveis o princípio da liberdade 
absoluta de circulação de capitais e o princípio 
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pois.” 
A sua ‘crueldade’ foi particularmente visível no 
caso da Grécia. Até o Financial Times 
(27.1.2015) reconheceu que “o reembolso da dí-
vida implicaria que a Grécia se transformasse 
numa economia escrava.” Mas a verdade é que 
as “instituições” da UE, representando os inte-
resses dos credores, obrigaram o governo grego 
– que já tinha “cedido em nove décimos das exi-
gências dos seus interlocutores”, na esperança 
de conseguir “qualquer coisa que se parecesse 
com um acordo honroso” – a aceitar um diktat 
impiedoso. Convencido de que as ditas institui-
ções “tinham apenas um objetivo: humilhar o 
Governo grego e fazê-lo capitular”, o Ministro 
Varoufakis não se conteve: “o que estão a fazer 
à Grécia tem um nome: terrorismo.” Tem inteira 
razão. É o terrorismo de estado ao serviço do 
crime sistémico. É a ditadura do grande capital 
financeiro!  
Mas estas têm condenado os países devedores 
(“a nova classe baixa da UE”) a sofrer “perdas 
de soberania e ofensas à sua dignidade nacional” 
(Ulrich Beck). Elas são políticas (Paul Krug-
man) que exigem às suas vítimas (os pobres dos 
países mais pobres) “sacrifícios humanos em 
honra de deuses invisíveis.” O Presidente da Co-
missão Europeia, Jean-Claude Juncker, confes-
sou em público, referindo-se às políticas de 
austeridade promovidas pela UE: “Pecámos 
contra a dignidade dos povos.” 
Pergunto eu: se, em vez de falarmos em pecado, 
falarmos em crime, que tipo de crime teremos 
aqui? Certamente um crime grave, porque é um 
crime contra a dignidade dos povos! Ainda por 
cima um crime premeditado, minuciosamente 
preparado e impiedosamente executado. Eu ar-
riscarei dizer que se trata de um crime contra a 
Humanidade. Pois se não merece esta classifica-
ção um crime contra a dignidade dos povos, não 
vejo que outro possa caber neste tipo de crime. 
 
   12 – As políticas de austeridade são políticas 
comandadas por “poderes estranhos e superio-
res, que chamamos mercados financeiros e/ou 

Europa” (Felipe González, Expresso, 5.1.2013), 
são políticas (escreve Habermas) que não podem 
deixar de “corroer qualquer credibilidade demo-
crática” das instituições europeias. Durante o 
período mais dramático da tragédia grega, as 
maiores autoridades da União Europeia procla-
maram alto e bom som que “as eleições não 
mudam nada”, que a UE “não muda de política 
em função de eleições”, que “não pode haver es-
colhas democráticas contra as regras que cons-
tam dos Tratados.” É a ditadura das regras, das 
regras alemãs plasmadas no Tratado de Maas-
tricht e no Tratado Orçamental, promovidas ao 
papel de constituição das constituições, ‘cons-
tituição’ outorgada pela Srª Merkel quando 
impôs o Tratado Orçamental (2012): “Precisa-
mos na Europa de algo que nos garanta que, 
mesmo mudando os governos, as políticas não 
mudem.” Parece um requiem pela democracia 
na Europa… Deixo mais uma pergunta: estão 
tipificados crimes contra a democracia? 
Só porque encontrei esta ideia em Stiglitz (afinal 
não é um qualquer, é um Prémio Nobel respei-
tado!) é que me autorizo a deixá-la aqui hoje 
(embora ela me tivesse assaltado várias vezes 
muito antes de a ler em Stiglitz): “É claro que 
muitos dos crimes mais hediondos são cometidos 
por pessoas que afirmam estar simplesmente a 
seguir as regras.” [ou a cumprir as ‘ordens’ de 
Bruxelas, digo eu]. 
Escreveu o grande sociólogo alemão Wolfgang 
Streeck: “já ficou várias vezes demonstrado que 
o neoliberalismo necessita de um estado forte 
que consiga travar as exigências sociais e, em es-
pecial, sindicais de interferência no livre jogo das 
forças do mercado.” Por isso é que “o neolibera-
lismo não é compatível com um estado democrá-
tico.” E vai mais longe: a “imunização do 
mercado a correções democráticas” pode ser le-
vada a cabo “através da abolição da democracia 
segundo o modelo chileno dos anos 1970” [opção 
que entende não estar disponível atualmente], 
ou então “através de uma reeducação neoliberal 
dos cidadãos” [promovida pelo que designa “re-
lações públicas capitalistas”, as grandes centrais 
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de produção e difusão da 
ideologia neoliberal]. 
Estas reflexões obrigam-nos 
a levar a sério uma questão 
fundamental: as soluções 
’brandas’ que vêm sendo 
adotadas, apesar de ‘mus-
culadas’ 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 ca-
pitalista pode vestir-se e armar-se de novo como 
estado fascista, sem máscaras, deixando para 
trás o fascismo de mercado, o fascismo amigável 
de que falavam Paul Samuelson e Bertram 
Gross já no início da década de 1980. 
Vivemos um tempo de resistência, um tempo 
que nos impõe “lutar quando é fácil ceder” 
(Chico Buarque). Termino com Geraldo Vandré: 
“Quem sabe, escolhe a hora, não espera aconte-
cer.”  
                                               Coimbra, abril/2019 
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   Não deve deixar de se chamar a atenção para 
as responsabilidades das práticas jurídicas liga-
das ao mundo dos negócios na gestação e desen-
volvimento da crise financeira e económica que 
se iniciou em 2008. Nas palavras de um recente 
analista do fenómeno, “uma componente crucial 
dos novos produtos bancá-
rios era a criatividade jurí-
dica. O trabalho jurídico de 
‘blindagem’ que estava por 
detrás de tais práticas não se 
limitava a minutar os contra-
tos de risco. Mas também na 
remoção criativa dos obs-
táculos da regulação das en-
tidades prudenciais, das 
normas da contabilidade, 
bem como de outras restri-
ções legais ou regulatórias 
destinadas a controlar os ris-
cos ou a torna-los trans-
parentes […]. Esta 
criatividade jurídica visava 
consciente e deliberada-
mente evitar a lei e a regula-
ção em vigor destinada a 
assegurar a transparência financeira. Certa-
mente que os reguladores podem ter sido deslei-
xados e a regulação pouco exigente e demasiado 
permissiva, talvez mesmo ingénua. Mas o que é 
facto é que, como quer que a regulação fosse for-
mulada, a resposta dos regulados a ela seria sem-
pre: “temos aqui uma limitação; como é que 
podemos ganhar vantagem competitiva, dando-
lhe uma volta? […]. Encontrar maneiras defen-
sáveis em direito de dar a volta aos obstáculos 
legais e regulatórios é a chave do papel do advo-
gado para clientes sofisticados como os bancos, 
tendo a fraude jurídica sofisticada sido tornada 

num elemento central da construção dos produ-
tos financeiros inovadores” (92). 
  “Sofisticações” técnicas deste género foi aquilo 
que os serviços jurídicos prestados às grandes 
firmas descobriram, e que o artigo citado enu-
mera, na base de um estudo de campo que durou 

mais de vinte anos. 
 Se a dupla contabilidade 
(93) é um expediente estrita-
mente financeiro para ultra-
passar a lei ou a regulação, já 
as special purpose entities 
(SPEs) ou vehicles (SPVs) – 
firmas expressamente cria-
das, cuja autonomia é ape-
nas de natureza 
técnico-jurídica, destinadas a 
acolherem operações finan-
ceiras que, realmente, per-
tenciam à firma-mãe – 
podem são expedientes jurí-
dicos centrais na alienação 
fictícia de passivos de risco, 
na realização de operações fi-
nanceiras ilegais, na falsifica-
ção dos balanços, na 

limitação da responsabilidade, na fuga ao fisco, 
etc.. Por meio destas firmas testas de ferro são 
defraudadas as obrigações jurídicas de trans-
parência tanto em relação ao mercado como aos 
próprios accionistas. 
  As operações financeiras ditas “estruturadas” 
(structured finance) são outro expediente em 
que se combinam técnicas financeiras e jurídicas 
para reunir em títulos vendáveis nos mercados 
conjuntos heterogéneos de débitos e responsabi-
lidades, cuja identidade e risco permanecem, 
assim, ocultas. 
  Não se pode dizer que os resultados trágicos 

Antologia  
(De um livro de António Manuel Hespanha*) 
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destas operações 
fraudulentas, en-
volvidas em for-
mas jurídicas 
tecnicamente idó-
neas abusivamente 
usadas, tenha ter-
minado. A regula-
ção não foi nem 
sistemática, nem 
cautelosa, nem 
isente, ela mesma, 
de escapatórias (94), muitas delas aparente-
mente intencionais. Cada nova regulação trans-
formou-se apenas em mais um desafio para a 
criatividade financeira e jurídica. A engenharia 
jurídica leva a cabo um exame apertado (mili-
métrico …) – da letra da lei, das normas regula-
tórias e dos instrumentos jurídicos produzidos 
pelas instituições financeiras, de modo a que 
estes últimos cumpram formalmente os requisi-
tos das primeiras e que novas fórmulas técnicas 
possam responder a novas medidas de regulação. 
Assim, a arquitectura de uma continua fuga às 
disposições de regulação obriga a uma cadeia in-
finita de expedientes e ficções jurídicas, que – 
conjuntamente com a complexidade financeira 
– torna os negócios labirínticos, de extrema 
complexidade, inacessíveis à compreensão do 
público e, mesmo, de juristas não altamente es-
pecializados. Esta complexidade, só por si, é já 
uma poderosa peça de engenharia jurídica, que 
exponencia ainda o tradicional hermetismo do 
direito. 
   Por isto tudo é que um direito baseado numa 
esfera de produção de normas tão particularista, 
unilateral e desrespeitoso do interesse comum, 
ou mesmo dos próprios interesses mais per-
manentes da comunidade dos seus intervenien-
tes diretos, tem que ser cuidadosamente 
escrutinado quanto ao seu efectivo reconheci-
mento, generalizado, informado e consciente, 
pelas instâncias jurisdicionais externas ao 
grupo. É muito pouco provável que a comuni-

dade, considerada 
como uma cons-
telação ampla de 
interesses, reco-
nheça como nor-
mas jurídicas, 
capazes de afastar 
ordens normativas 
como a legal ou a 
constitucional, um 
universo de expe-
dientes em que 

predomina a ganância, o artificialismo, o espí-
rito da ficção e de engano, o descaso dos interes-
ses colectivos e dos padrões democráticos de 
governo social (95). E, sendo assim, uma decisão 
jurisprudencial que reconheça estas normas sem 
uma exigente verificação da sua aceitabilidade 
geral, dificilmente pode resistir à generalizada 
crítica social e durar no tempo. 
   Como escreve Doreen McBarnett, na conclu-
são do citado artigo: “O primado do direito (rule 
of  law) pode ser visto como um elemento fun-
damental da sociedade democrática, mas isso 
não é a maneira como ele é encarado pela prá-
tica da engenharia jurídica. No espírito do en-
genheiro jurídico, a lei ou a regulação não são 
comandos legítimos e com autoridade que 
devem ser levados a sério, respeitados e obede-
cidos. São um simples estorvo, obstáculos a ser 
removidos, matérias a ser reelaborados e refor-
matados segundo as vantagens dos regulados, 
desafios num jogo de gato e rato”. Aos profissio-
nais do direito, a autora lembra o papel ativo e 
crucial que os juristas desempenham naquilo 
que ela considera como uma cumplicidade cria-
tiva. E conclui: “No centro da engenharia finan-
ceira está a engenharia jurídica, a qual depende 
fortemente dos advogados e do seu trabalho ju-
rídico. A responsabilidade profissional também 
necessita, por isso, de ser questionada, assim 
como deve ser posto o problema do significado 
da ética profissional relativamente ao primado 
do direito”. 



14

toria perante os direitos nacionais: Joanna Jemielniak, “Legiti-
mazation arguments in the Lex Mercatoria cases”, cit.. Em Por-
tugal, até Agosto de 2010, o STJ tinha invocado expressamente 
a lex mercatoria apenas em três decisões (de 2003, 2005 e 2009). 
 
  * António Manuel Hespanha (19 45 – 2019), “Pluralismo 
jurídico e direito democrático. Prospetivas do direito no 
século XXI”, Almedina, Maio de 2019, págs.82 a 84. 
Transcreve-se este texto em homenagem a António Ma-
nuel Hespanha, e considerando o seu paralelismo com o 
tema do estudo, que também aqui se publica, de António 
Avelãs Nunes.

   Notas (manteve-se a numeração  
   constante do livro): 
 
  (92) Doreen McBarnet: “Financial engineering or legal engi-
neering? Legal work, legal integrity and the banking crisis” cit.. 
  (93) Por exemplo, o famoso off-balance sheetfinancing (OBSF). 
  (94) A relação frequentemente incestuosa entre responsáveis 
(ou ex-responsáveis) governamentais, altos executivos do mundo 
dos negócios e alta advocacia favorece, evidentemente, que as 
escapatórias convenientes sejam plantadas na regulação, pre-
vendo já o seu ulterior aproveitamento.  
  (95) Num sentido mais assertivo da autonomia da lex merca-

Processo Penal, liberdades e democracia 
 

António Filipe*

   As regras fundamentais de processo penal 
num Estado de Direito Democrático são con-
quistas civilizacionais que levaram muitos sé-
culos a conquistar e que, como todas as 
conquistas sociais, conhecem momentos de 
avanços e de recuos. 
  A independência dos tribunais como corolário 
da separação de poderes, o direito a um julga-
mento justo e imparcial com garantias de de-
fesa, o direito a não sofrer prisões arbitrárias, 
a presunção de inocência até condenação defi-
nitiva, integram a chamada primeira geração de 
direitos fundamentais consagrada em textos 
constitucionais no limiar do Século XIX e são 
referências civilizacionais desenvolvidas, ainda 
que com modelos diversos, no ordenamento ju-
rídico dos Estados que se reclamam de Direito 
Democrático através das respetivas normas de 
direito processual penal. 
  Em todo o caso, com avanços e recuos. Em 
Portugal, o avanço decisivo rumo a um processo 
penal das liberdades e da democracia concreti-
zou-se na Constituição de 1976, após a Revolu-
ção Democrática de 25 de Abril de 1974. A 
amarga experiência de um regime fascista de 
quase meio século que negou ao povo português 

as mais elementares liberdades democráticas e 
que criou um aparelho policial e judicial re-
pressivo para combater qualquer foco de con-
testação política ou social, levou os constituintes 
da democracia à aprovação de uma Constitui-
ção que inclui, no capítulo dos direitos, liber-
dades e garantias, normas que definem com 
rigor as condições em que qualquer cidadão 
pode ser privado de liberdade, a não retroati-
vidade das leis criminais, a presunção de ino-
cência até condenação transitada em julgado, 
as garantias de defesa em processo criminal ou, 
entre outras, a proibição da criação de tribu-
nais especiais para o julgamento de tipos deter-
minados de crimes. 
  Bem se compreendem estas opções, e particu-
larmente a última, tendo em conta a experiência 
dos tribunais plenários, criados pelo fascismo 
para “julgar” os chamados crimes políticos, 
onde os arguidos já entravam condenados antes 
de qualquer julgamento. A especialidade dos 
chamados tribunais especiais (não confundir 
com tribunais de competência especializada que 
são realidades completamente diferentes) con-
siste essencialmente em privar os arguidos das 
garantias aplicáveis aos processos “normais” 
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ção, se criou um fami-
gerado instituto de 
“delação premiada” 
que redundou na prá-
tica organizada de 
actos de verdadeiro 
banditismo judiciário 
através de delações 
forjadas com o objec-
tivo de condenar ad-
versários políticos. Por 
essa via, se impediu 
Lula da Silva de ser 
eleito Presidente do 
Brasil, mantendo-o 
como preso político e 
abrindo caminho à tra-
gédia bolsonarista na-
quele país. 
  Estará a Europa 
imune a esta deriva? 
Certamente que não. A 
prova disso está na 
Hungria ou na Polónia, 
onde a independência 
dos tribunais está de-
baixo de fogo pela mão 
de Governos reaccio-

nários, mas também por via das instituições da 
União Europeia que caminham a passos largos 
para a edificação de estruturas judiciárias e po-
liciais de natureza supranacional à margem das 
autoridades judiciárias legítimas de cada Es-
tado. 
  E em Portugal? Também em Portugal há sérios 
motivos de preocupação. A pretexto do combate 
à criminalidade organizada (e sem que alguma 
ocorrência concreta o tenha justificado) a revi-
são constitucional de 2001 eliminou a proibição 
da inviolabilidade do domicílio durante a noite. 
Mais recentemente, o actual Governo PS (com 
o apoio do PSD e do CDS) permitiu que os Ser-
viços de Informações possam ter acesso à fac-

porque o seu objetivo não 
é julgar, mas condenar. 
  Ora, num Estado de Di-
reito Democrático, o que 
se pede aos tribunais não 
é que forçosamente con-
denem. É que julguem 
com imparcialidade. Con-
denem quando devam 
condenar e absolvam 
quando devam absolver. 
O que se pede às autori-
dades judiciárias é que 
investiguem a verdade e 
que acusem em função 
das provas que obte-
nham, tendo os meios ne-
cessários para tal. O 
Estado deve proteger as 
vítimas dos crimes, mas 
não pode colocar o julga-
dor no papel de vingador 
das vítimas. O que se lhe 
pede é que adote medidas 
punitivas justas para a 
defesa da sociedade con-
tra a prática de crimes 
passados e futuros.   
  É uma realidade que as referências civiliza-
cionais do processo penal têm vindo a ser postas 
à prova nas últimas décadas. A pretexto da gra-
vidade de certos tipos de crimes, têm sido aber-
tas brechas nas garantias de processo penal 
para pôr em causa direitos e garantias dos ci-
dadãos com objetivos que nada têm a ver com 
o combate ao crime. Foi assim que, em nome do 
combate ao terrorismo, se aprovou nos EUA 
uma lei chamada de “Patriot Act” que legitima 
a privação de quaisquer direitos de quem seja 
acusado de terrorista, ainda que sem qualquer 
fundamento, podendo ser sujeito a tortura ou 
a prisão por tempo indeterminado. Foi assim 
que no Brasil, em nome do combate à corrup-
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turação detalhada das 
comunicações indivi-
duais em clara viola-
ção da Constituição. 
E, ao sabor da media-
tização de certos tipos 
de crimes, e a pre-
texto da sua gravi-
dade, vemos surgir, 
vinda da direita, mas 
também de uma certa 
esquerda, reivindica-
ções e propostas vi-
sando demolir 
princípios fundamen-
tais, democráticos, do 
processo penal. 
Vemos a líder da JSD 
defender a introdução 
da delação premiada 
à brasileira, vemos o 
líder do PAN a defen-
der tribunais espe-
ciais para julgar 
crimes de corrupção e 
vemos o BE a defender e a propor tribunais es-
peciais para julgar crimes de violência domés-
tica e a propor que perante crimes dessa 
natureza seja afastada a possibilidade da sus-
pensão da pena de prisão. 
  Toda a experiência histórica, desde a mais re-
mota à mais recente, demonstra que não é com 
este tipo de medidas de endurecimento penal à 
americana que se combate a criminalidade. Ao 
contrário. Com isso, o que se legitima é a intro-
dução de um conjunto de práticas policiais e 
judiciárias que liquidam direitos fundamentais 
dos cidadãos conquistados a duras penas por 
séculos de lutas. Basear essas propostas na gra-
vidade dos crimes cometidos, como fez recen-
temente o BE a propósito da violência 
doméstica, acusando quem se lhes opõe de 
estar a defender os criminosos, não passa de 
demagogia da mais lamentável, só explicável 

pela tentativa de obter 
alguns votos entre a 
população mais in-
fluenciada pela forma 
populista e irracional 
usada pela comunica-
ção social de direita no 
tratamento dos fenó-
menos criminais. 
O processo penal em 
democracia não existe 
para defender os cri-
minosos. Existe para 
que quaisquer cida-
dãos possam demons-
trar a sua inocência 
perante falsas acusa-
ções. E quanto mais 
grave for o crime, 
maior importância as-
sumem as regras que 
permitam evitar con-
denações baseadas em 
acusações falsas. Os 
tribunais não existem 

só para condenar. Existem para julgar. Para 
condenar, de acordo com a gravidade do crime 
cometido e as circunstâncias de cada caso con-
creto, ou para absolver, se não houver provas 
para condenar. Os tribunais servem para apli-
car a Justiça. Não se lhes deve pedir que con-
denem ou absolvam ao sabor de campanhas 
mediáticas e/ou de pressões populistas da di-
reita ou de uma certa esquerda convertida a 
tais campanhas. 
   Quando, para ganhar votos, se sacrificam os 
valores de uma Justiça democrática no altar da 
demagogia justiceira, é a própria democracia 
que se está a secundarizar. A extrema-direita 
sabe-o muito bem, e por isso o faz. Era bom 
que alguma esquerda pensasse bem nas conse-
quências do que anda a defender.         
 
* Deputado do PCP 
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   Jorge Leite, Professor Catedrático da 
Faculdade de Direito de Coimbra, faleceu 
em 24 de agosto último. O Direito, prin-
cipalmente o Direito do Trabalho – o or-
denamento jurídico dos direitos e das 
liberdades do trabalhador –, e o campo 
democrático ficaram mais pobres. 
  Era um jurista de eleição, com uma especial sensi-
bilidade para a temática dos direitos e liberdades 
fundamentais laborais, para os “direitos humanos 
no trabalho”, como ele costumava designar esta ca-
tegoria de direitos. Não era daqueles que se fecha-
vam numa torre hermética, em busca de isolamento 
da vida e do mundo, para proclamarem aos sete 
ventos neutralidade e distância dos contraditórios 
interesses da relação laboral. Bem pelo contrário, 
sempre atento aos problemas sociais do seu tempo, 
e inquietado pela sorte daqueles a quem a vida não 
sorri, fez da “luta pelo direito” um desígnio da sua 
própria existência. O seu coração caloroso não o im-
pediu de manter a cabeça fria na análise objetiva e 
rigorosa das questões jurídicas, preservando a au-
têntica e real independência e autonomia jurídica 
em face dos interesses dominantes, sempre na luta 
pelo justo, o que lhe valeu o respeito e admiração 
de gerações de juristas.   
  O Direito do Trabalho democrático fruto da Re-
volução de Abril deve muito a Jorge Leite. Foi um 
dos seus fundadores e dos seus principais protago-
nistas. Com mente aberta e espírito crítico, percor-
reu as mais variadas áreas laborais, desde as 
relações coletivas às relações individuais de traba-
lho, passando pelo direito constitucional do traba-
lho e pela política social europeia. Sobre todas elas 
refletiu e fez doutrina. Deixou uma escola de Direito 
do Trabalho.  
  Para além de investigador exigente, aberto ao es-
tudo das novas formas e modalidades laborais, foi 
um professor respeitado e estimado pelos alunos e 
colegas. Adorava ensinar – era um pedagogo por ex-

celência –, quase chegando a 
transformar os exames orais em 
aulas. O fascismo não gostou do 
seu ensinamento. Em 1973, a 

P I D E / D G S 
afastou-o do ensino da Facul-

dade de Direito de Coimbra, onde ensinou durante 
a sua vida ativa. Por pressão e reclamação dos es-
tudantes e de docentes democratas, viria a ser rein-
tegrado ainda nesse ano. 
  Militou ativamente na construção da democracia 
portuguesa. Empenhado na resolução das questões 
sociais e económicas, foi deputado do PCP na dé-
cada de 70 do século passado, tendo contribuído 
ativamente para a legislação laboral democrática, 
e, mais tarde, já sem filiação partidária, continuou 
a pertencer a várias organizações da vida civil e 
académica e a participar em múltiplas iniciativas 
democráticas.  
Durante a sua vida sempre esteve comprometido 
com a defesa e promoção das liberdades democrá-
ticas, privilegiando a ação em prol dos interesses 
dos trabalhadores e da dignificação do trabalho. 
Nesta senda, colaborou ativamente com o movi-
mento sindical, particularmente com a Confedera-
ção Geral dos Trabalhadores Portugueses 
(CGTP/INTER).  
  Nunca tolerou qualquer forma de injustiça social. 
Se for possível destacar um objetivo marcante na 
sua vida, coisa deveras difícil, dada a multiplicidade 
de objetivos e valores que o animaram, talvez se 
deva privilegiar o desígnio da emancipação social 
dos trabalhadores e do ser humano em geral, a 
busca da realização da pessoa com um ser integral, 
liberta de qualquer forma de alienação. Era um hu-
manista. Ambicionou uma sociedade sem explora-
ção do homem pelo homem, uma sociedade 
autenticamente socialista. 
  Uma pessoa assim, verdadeiramente, nunca 
morre. Deixa sementes. Continuará vivendo.   

JORGE LEITE 1939-2019
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   Augusto Manuel Gomes da Silva Dias, 
Professor Associado com Agregação da 
Faculdade de Direito de Lisboa, faleceu 
em 11 de Outubro último, vítima de 
doença prolongada. O Direito, principal-
mente o Direito Penal, o campo demo-
crático e a academia jurídica ficaram 
mais pobres. 
  Era um professor ímpar, com uma es-
pecial sensibilidade para a temática dos crimes 
motivados pelas influências culturais, bem 
como, mais recentemente, para a temática do 
crime económico, aliás tema do estudo que re-
sultou da lição apresentada para a prestação de 
provas de agregação no 4º Grupo (Ciências Ju-
rídicas) da Faculdade de Direito de Lisboa em 
20 e 21 de Novembro de 2017. Leccionou até ao 
ano lectivo 2018/19, com a enorme coragem de 
não permitir que a doença o impedisse, in-
cluindo nas suas funções a de Orientador de dis-
sertações de Mestrado e teses de Doutoramento. 
Demonstrou sempre quer pessoalmente no exer-
cício das suas funções, quer nos seus estudos, 
uma coerência, solidariedade, honestidade e in-
tegridade científicas ímpares, acompanhadas de 
uma simplicidade, amizade, humildade que o 
tornaram único e, a nosso sincero ver, digno de 
todas as homenagens e lágrimas derramadas 
pelos nossos corações. 
  Licenciado em Direito (1978/79), Mestre em Di-
reito Penal (1985), e Doutor em Ciências Jurí-
dico-Políticas (2004), foi na Faculdade de 
Direito de Lisboa (FDUL) Assistente-estagiário 
(1981-1986)e Assistente (1986-1996); Docente 
da Universidade Lusíada de Lisboa entre 1986 
e 2009, Coordenador Científico da Faculdade de 
Direito de Bissau (1993-1995); novamente na 
FDUL foi Professor Auxiliar (2004 e 2008) e 
Professor Associado desde 2008, com Agregação 
desde 2017. No campo da Investigação e Coo-

peração Científica, foi o res-
ponsável na coordenação da 
actividade de cooperação 
científica com instituições 
do Ensino Superior da 
Guiné-Bissau e de Cabo 
Verde através da organiza-
ção de jornadas, colóquios e 
cursos de pós-graduação 

(2004-2006). Desempenhou os cargos de Vice-
Presidente do Instituto da Cooperação Jurídica 
(2004-2007), Vice-Director da FDUL (2007-
2009), e foi Vice-Presidente do IDPCC desde a 
sua fundação. Igualmente, foi Jurisconsulto, e 
deu aulas a convite de outras instituições, por 
exemplo nos Cursos de Pós-Graduação em Di-
reito Penal Económico, Internacional e Euro-
peu, promovidos pelo Instituto de Direito Penal 
Económico e Europeu (IDPEE) da Faculdade 
de Direito de Coimbra. Destaca-se ainda a sua 
vasta obra publicada que inclui inúmeros livros 
e artigos em revistas especializadas, nomeada-
mente sobre os crimes multiculturalmente mo-
tivados e a criminalidade económica. 
 
  Foi meu Orientador da tese de Doutoramento, 
tendo partilhado, mais que a “mera” relação 
Docente-Discente, uma relação de amizade que 
teve início insólito num Curso de Pós-Graduação 
em 2015, na Faculdade de Direito de Coimbra. 
Amigo dos seus alunos, tratando-os com o res-
peito que é comum ver-se somente entre colegas 
de estatuto semelhante. 
  O homem, o Senhor Professor Doutor Augusto 
Silva Dias, faleceu. Mas a obra e a sua marca em 
quem com ele conviveu… essas, prevalecem. 
 
  Fernando Barbosa Ribeiro, Outubro de 2019 

AUGUSTO SILVA DIAS 1934-2019
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   Foi editado em Abril de 2019 pela Almedina 
um livro de Celso Cruzeiro, com o título “Direito 
e Justiça. Em busca de um 
novo paradigma” – em que o 
autor se debruça sobre os 
grandes temas das teorias da 
justiça e do direito; desde o 
proclamado divórcio entre 
ambos os conceitos e realida-
des; até à busca – como diz – 
de “um novo horizonte”, 
“sobre o papel do direito num 
mundo em regressão”. A crise 
da justiça, que “constitui uma 
expressão do nosso quotidiano 
político e comunicacional”, 
“aparece mediaticamente si-
nalizada nas insuficiências 
funcionais do aparelho judi-
ciário” – mas sempre alheada 
“da crise de fundamentação 
do sistema jurídico e da lei por via da qual ela, 
justiça, se diz ser aplicada”. O livro centra-se na 
análise crítica deste tipo de questões, e constitui 
indiscutivelmente uma obra importante no pa-
norama jusfilosófico português. No prefácio do 

“Direito e Justiça. Em busca de um novo paradigma”  
– um livro de Celso Cruzeiro

último livro que publicou (a 4ª edição de “Plu-
ralismo jurídico e direito democrático”, Alme-

dina, Maio de 2019) António 
Manuel Hespanha referiu o se-
guinte: “No próprio dia em 
que recebi as provas para revi-
são, foi lançado um texto que 
aqui não pude tomar em con-
sideração: o livro de Celso 
Cruzeiro, “Direito e Justiça. 
Em busca de um novo para-
digma”, Almedina, 2019. É 
um livro que nasce de inquie-
tações que aqui exprimo, que 
percorre temas muito pareci-
dos, embora aponte caminhos 
por vezes bastante diferentes. 
Era, porém, muito tarde para 
o poder tomar aqui em consi-
deração”. 
Esta breve referência de Hes-

panha diz muito sobre a relevância do livro de 
Celso Cruzeiro, que recomendamos à atenção 
dos nossos leitores (e ao qual prometemos voltar, 
com o nosso comentário, num próximo número 
do Boletim). 
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  Como não poderia ser de outra forma, a APJD 
é frontal e activamente contra qualquer forma 
de recuperação, branqueamento, normalização 
ou condescendência da imagem do fascismo. 
Não será pela falta de um veemente combate da 
nossa parte que a extrema-direita e o fascismo, 
nas suas mais diversas formas, mais ou menos 
polidas, ganharão espaço em Portugal.  
   Num período em que a humanidade ainda 
paga o preço da herança fascista e se recupe-
ram, um pouco por toda a parte, os ideários da 
intolerância típicos de tal ideologia, com danos 
já observáveis nas mais diversas áreas, como o 
agravamento das condições de vida dos  
trabalhadores, as ingerências externas, os in-
cêndios da Amazónia, ou os conflitos comer-
ciais, ante-câmaras de outras guerras, 
preparadas por uma corrida ao armamento que 
há algum tempo não se via, é mais importante 
do que nunca dizer Não ao Fascismo, seja qual 
a capa ou máscara que use.  
Fascismo nunca Mais!  
 
Lisboa, 18/09/2019 

   A intenção por parte do executivo da Câmara 
Municipal de Santa Comba Dão, no sentido de 
se criar um museu dedicado a Salazar, agora re-
baptizado de “Centro Interpretativo do Estado  
Novo”, traz consigo toda uma intenção de nor-
malização e branqueamento dos crimes fascis-
tas, que nada pode ter de ingénuo se tivermos 
em consideração os acontecimentos observáveis 
à escala mundial.  
   Com o fascismo não se brinca! Não podemos 
igualmente ter qualquer tipo de condescendên-
cia para com designações como “Estado Novo” 
que visam mascarar e impedir que se chame, à 
ditadura Salazarista (e Marcelista), aquilo que 
realmente foi – uma ditadura fascista.  
  A criação, primeiro de um museu, de seu nome 
Salazar, e depois de um “Centro Interpretativo 
do Estado novo”, criado sob a égide de uma in-
tenção de “dignificação dos grandes homens e 
estadistas” nascidos naquele concelho Beirão, 
e por parte de um executivo do Partido Socia-
lista, colide frontalmente com a Constituição da 
República Portuguesa, que proíbe qualquer 
tipo de organização ou manifestação fascista.  

Posições da APJD 
 

Nota informativa para os órgãos de comunicação social 

Documentos da Associação 

Posição da APJD sobre a intenção de criação do Museu  
dedicado ao ditador Oliveira de Salazar  

apelidado de “Centro Interpretativo do Estado Novo”  
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Petição:  
Repúdio ao «Museu Salazar» 

 
Está aberta a subscrição a Petição de repúdio e exigência de que se trave  

e abandone a anunciada criação do «Museu a Salazar»,  
com esse ou outro nome, em Santa Comba Dão. 

Porque, em Portugal, o fascismo existiu,  
foi vencido, mas não morreu, é imperioso não esmorecer a luta. 

Fascismo nunca mais! 

Assinar aqui: 
https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=naoaomuseusalazar �

Não são consentidas 
organizações que perfilhem a 

ideologia fascista



   No dia 2 de Setembro de 2019, foi publicada a 
Lei n.º 80/2019, que alterando a Lei n.º 2/2008  
de 14 de Janeiro, introduz alterações importan-
tes ao regime de ingresso nas magistraturas, a  
formação dos magistrados e a natureza, estru-
tura e funcionamento do Centro de Estudos  
Judiciários.   
  A sensibilidade dos magistrados da república  
para determinadas matérias, tem enorme  
importância na forma como apreciam e minis-
tram a justiça. A APJD considera bastante  
positivo o facto de que o curso de formação teó-
rico-prática para ingresso nas magistraturas  
dos tribunais judiciais passe a compreender, ob-
rigatoriamente, as maté-
rias ligadas à “violência de 
género”, nomeadamente a 
violência doméstica e aos 
direitos humanos, em 
geral.  
As referidas matérias pas-
sam também a fazer parte 
do programa de acções de 
formação  
contínua, com a particula-
ridade de a temática dos 
direitos humanos dever 
fazer parte da  
oferta formativa dirigida a 
todos os magistrados e, no 
caso dos magistrados com 
funções nos  
tribunais criminais e de fa-

mília e menores, passar a violência doméstica a 
constar das  
temáticas obrigatórias para a sua formação con-
tínua.  
   Assim, APJD não pode deixar de regozijar-se 
com este avanço que, diga-se em abono da  
verdade, já vinha sendo trilhado há algum 
tempo, uma vez que o Centro de Estudos Judi-
ciários tem dirigido alguma da sua programação 
formativa para este tipo de temáticas.  
Contudo, aproveitamos para relembrar que al-
gumas reivindicações, nomeadamente de  
organizações sindicais afectas à CGTP-IN, têm-
se centrado na necessidade de garantir a  

formação dos magistrados 
da nação, em matérias re-
lativas a direitos laborais 
e sociais, a sua  
importância, natureza e 
características.  
   O facto é que, a forma 
como os agentes da justiça 
olham para estas matérias 
determina, em  
muito, a forma como mi-
nistram a justiça nos 
casos que a envolvem. 
Nesta matéria, convém  
relembrar que a área do 
trabalho tem vindo a per-
der espaço no que respeita 
à formação dos  
profissionais forenses �(a 

Com a publicação da Lei n.º 80/2019 de 02/09,  
Direitos Humanos e “Violência de Género”  

(incluindo violência doméstica) passam a fazer parte  
do currículo formativo obrigatório para o ingresso  

e formação contínua dos magistrados.  
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este propósito veja-se a retirada, há já alguns 
anos, da disciplina de “Processo do Trabalho” 
das matérias obrigatórias constantes do pro-
grama de estágio na Ordem dos Advogados). 
Não esqueçamos também, em ano de comemo-
ração dos 70 anos da  
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que no trabalho também se violam direitos  
humanos, como torna bem visível o caso da cor-
ticeira Cristina Tavares, ao qual a APJD não  
deixou de prestar a justa e necessária atenção.  
Assim, e sem deixar de reconhecer o carácter po-
sitivo desta alteração, a APJD relembra que  
ainda há caminho a fazer em matéria de forma-
ção dos agentes da justiça, em particular dos  
magistrados, no sentido da humanização da jus-
tiça.  

   Concretamente, na opinião da APJD e a par 
de outras medidas, é fundamental concentrar o  
combate à violência doméstica em medidas 
como: 

 
  • O reforço de medidas dirigidas para a preven-
ção da violência doméstica;  
  • Adopção de medidas de protecção das vítimas 
e de melhoria da qualidade de vida das  
famílias;  
  • Dotação com os meios necessários, dos servi-
ços destinados a dar resposta às mulheres  
em contexto de violência doméstica.  
  Reconheça-se, contudo, o passo dado no bom 
caminho.  
 
  Lisboa, 17/09/2019    
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