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Editorial
No dia 1 de Julho de 2019 fomos surpreendidos com a trágica notícia do falecimento, aos
74 anos de idade, do grande historiador e teórico
do direito António Manuel Hespanha, Professor
Catedrático jubilado da Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa, Investigador Honorário do Instituto de Ciências Sociais da UL,
Doutor honoris causa da Faculdade de Direito
de Lucerna e Professor Visitante em várias instituições académicas portuguesas e estrangeiras.
O desaparecimento físico prematuro de António Manuel Hespanha constituiu uma perda irreparável para a cultura portuguesa – pelo
muito que haveria ainda a esperar da sua por-

tentosa inteligência, fulgor conceptual e capacidade de trabalho, partilhados “entre a história
e o direito”, como se diz no título do livro que
lhe foi oferecido por discípulos e colegas a
quando da sua jubilação (“António Manuel Hespanha, entre a história e o direito”, Cristina Nogueira da Silva, Ângela Barreto Xavier e Pedro
Cardim, orgs., Almedina, 2015).
Logo nesse mês de Julho de 2019, no nº20 do
Boletim da Associação Portuguesa de Juristas
Democratas (A.P.J.D.), expressámos publicamente o nosso pesar pelo infausto acontecimento, e referimo-nos em breves palavras à
pessoa e obra de António Manuel Hespanha –
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salientando o seu “labor intelectual frutuosíssimo e de resultado enciclopédico”; as facetas diversificadas das suas investigações académicas;
o enorme prestígio científico que granjeou, entre
nós e lá fora; as suas firmes posições sobre cidadania e política – de um intelectual egrégio, convicto da soberania popular em democracia.
No seguimento dessa nota necrológica, logo foi
considerada a intenção de organizar um número
especial deste Boletim de homenagem a António
Manuel Hespanha, relembrando alguns aspectos
do seu trabalho teórico e da sua obra.
E o ponto de partida foi precisamente o estudo
do Doutor Pedro Cardim sobre o homenageado,
publicado no livro “História e Historiadores no
ICS”, Isabel Corrêa da Silva e Nuno Gonçalo
Monteiro (organizadores), Imprensa de Ciências
Sociais, 2017 – em que o autor identifica no trajecto intelectual de António Manuel Hespanha
as seguintes “cinco principais áreas de trabalho”:
a) “uma linha de investigação de carácter “matricial”, na qual sobressai um grande esforço de
renovação da história jurídica (. . .);
b) em segundo lugar, um conjunto de pesquisas
dedicadas à história da época moderna (. . .) contemporânea do período em que Hespanha ingressou no Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa;
c) uma investigação centrada na expansão ultramarina e na dinâmica imperial dos portugueses, em parte relacionada com a docência de
Hespanha na Universidade de Macau e, sobretudo, com as funções que desempenhou na Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses;
d) uma série de estudos sobre o constitucionalismo português de Oitocentos, coincidente com
o período em que Hespanha foi professor catedrático de História do Direito na Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa;
e) e, por fim, uma reflexão sobre a teoria do
Direito, característica dos anos mais recentes da
produção intelectual de Hespanha bem como do
período em que leccionou na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa”.

Contactado pelo Boletim da APJD, o Doutor
Pedro Cardim teve a gentileza de autorizar a
transcrição integral do seu referido estudo, em
que aborda fundamentalmente as três primeiras
áreas de trabalho atrás referidas, ou seja, na sua
própria síntese, “o contributo de Hespanha para
a renovação da história jurídica; os aspectos inovadores da investigação que Hespanha realizou
sobre a época moderna; e, finalmente, os seus
trabalhos dedicados à expansão portuguesa”.
Sobre o trabalho de António Manuel Hespanha na área da teoria do direito solicitámos o depoimento de Miguel Régio de Almeida,
doutorando em ciências jurídico-filosóficas na
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (já com outros trabalhos publicados neste
Boletim) – que nos facultou um texto inédito,
especialmente preparado para este número especial do Boletim, intitulado “António Manuel
Hespanha: entre o Passado e o Futuro, um jurista de vanguarda”; em que manifesta a sua
profunda admiração intelectual pelo homenageado, que deixou – como diz – “uma marca indelével no nosso pensamento jurídico”;
salientando a circunstância de Hespanha ter
conseguido “estar na vanguarda do estudo tanto
do Passado, como do Presente e mesmo do Futuro da juridicidade”; a atenção dada a uma
Teoria do direito contra-hegemónica; o reconhecimento do pluralismo jurídico; sob o entendimento de que “o critério determinante da
declaração/interpretação da juridicidade nuclear” deve assentar na “democraticidade subjacente às normas”; concedendo-se “a primazia
ao “direito maioritário” reconhecido e tendencialmente consensual do demos, ao invés do anterior “direito contra-maioritário” dos juristas
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(. . .).
A este respeito, permitimo-nos salientar que
na apresentação de uma colectânea de alguns
dos seus principais textos sobre as teorias do direito e da justiça (“O direito democrático numa
era pós-estatal. A questão política das fontes de
direito”, Amazon, 2018), António Manuel Hespanha diz-nos precisamente que a “correspondência entre o direito e os sentimentos mais
consensuais da política deve ser avaliada por critérios que visem “repor o povo na casa das máquinas da produção do direito”; caminho esse
que “procurava combinar as preocupações de libertar a determinação do direito do arbitrário
das opiniões individuais dos juristas e dos juízes
e amarrá-la mais firmemente ao direito estabelecido nos órgãos representativos, apesar de tudo
os mais fiáveis depositários da vontade popular”. Em suma, um “movimento de redemocratização do direito e de redignificação da
legislação e da constituição formal”.
Temos ainda a oportunidade de publicar um
texto inédito do homenageado, intitulado “Direito legislado, direito doutrinal e direito judicial
num período revolucionário”, que retoma muitas das suas posições sobre “os juristas como mediadores da política”, antes e depois do 25 de
Abril de 1974; a história de “duas narrativas
contrapostas sobre o direito”; e o reconhecimento de “uma forma de inserção dos juristas
nas relações sociais que era a que vinha de trás
(. . .)”, consistente com a prática jurídica dominante, que a revolução não pôde modificar e que
muitos dos próprios “juristas de esquerda” hesitavam em abandonar”. A APJD agradece à
Dr.ª Graça Hespanha a autorização que tão generosamente se dignou conceder para que esse
trabalho de seu marido fique publicado nas páginas deste Boletim.
Finalmente, quisemos também incluir neste
número especial um texto do Doutor António
Avelãs Nunes, de homenagem à memória do seu
Amigo António Manuel Hespanha, que faz
parte de um artigo a publicar no Boletim de
Ciências Económicas da Faculdade de Direito de
Coimbra; e um outro do próprio Hespanha, com

o sumário da Conferência que proferiu a convite
da APJD, no dia 10/11/2017, sobre “A Revolução e o Direito” (já publicado no nº11 deste Boletim).
Nos últimos anos da sua vida, e mau grado a
doença que veio a vitimá-lo, Hespanha continuou sempre a trabalhar intensamente, recolhendo e reorganizando alguns dos seus
trabalhos principais, e publicando livros novos
– como se verifica pela relação que fica também
registada neste número especial do Boletim. E
como ele próprio, aliás, havia antecipado na entrevista feita pelo Doutor Pedro Cardim (in
“Análise Social, vol.XLVI (200), 2011, 430-445):
perguntado sobre o que se seguiria, após a jubilação, na sua produção intelectual, Hespanha
respondeu que “provavelmente, mais do
mesmo”, incluindo “o trabalho de manutenção,
assistência pós-venda e reciclagem das coisas
que escrevi . . .”.
Como justamente salienta Miguel Régio de Almeida no remate do seu ensaio que aqui se publica, urge “vir a mobilizar mais ainda as obras
de António Hespanha, consolidando-o como o
importantíssimo marco que se tornou para a
doutrina portuguesa”; “fazê-lo desde logo na
formação das próximas gerações de juristas”; e
tendo em vista – como disse Hespanha – “uma renovação da ética dos juristas, que os afaste da
auto-suficiência e do elitismo e os aproxime de
uma deontologia da atenção e do serviço à comunidade: respeitar os consensos comunitários sobre
o que é ou não é justo e usar o seu saber apenas
para melhor interpretar e melhorar estes consensos”.
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Nota de Homenagem a António Manuel Hespanha
António Avelãs Nunes *
Em Junho de 2019, a pedido de um Colega da
FD/USP, escrevi um texto sobre A República de
Weimar e a Constituição de Weimar, cem anos
depois, destinado a um livro por ele organizado
a propósito do Centenário da República de Weimar.
Entretanto, faleceu o António Hespanha, um
Amigo do coração, que admirei e respeitei
muito. A minha Faculdade de Direito de Coimbra não se fez representar no funeral.
Ele ficou tristíssimo, por ver que a sua Faculdade o esquecia, mesmo na hora da partida. Eu
fiquei igualmente triste com tanta ingratidão, e
percebi que tinha de fazer alguma coisa para
tentar aliviar a tristeza do Hespanha e a minha.
Ocorreu-me então a ideia de propor ao Director
do Boletim de Ciências Económicas a publicação
do artigo sobre a República de Weimar, com esta
Nota de Homenagem, proposta que ele aceitou.
O meu propósito é o de, desta forma, prestar
homenagem à memória de António Manuel Hespanha numa Revista da sua Faculdade de Direito de Coimbra. Porque ele – que foi Professor
respeitado e desejado em várias Universidades
do mundo – sempre se considerou ‘filho’ da Faculdade de Direito de Coimbra, que prestigiou e
honrou como poucos dos seus Professores o fizeram.

Não tenho dúvidas de que ele merece outras
homenagens. Mas esta é a modesta homenagem
que eu posso prestar-lhe, como seu colega, como
seu amigo e como seu admirador. O António
Hespanha foi o espírito mais brilhante da sua
geração e foi, a meu ver, uma das figuras de
maior destaque na vida universitária portuguesa do último quartel do século XX e das
duas primeiras décadas deste século XXI.
Estive por detrás da sua candidatura ao Prémio Universidade de Coimbra. Quando o Prémio
lhe foi atribuído, em 2005, fiquei aliviado: como
quem paga uma dívida, a sua Universidade
tinha-o incluído na galeria dos seus ‘heróis’.
Pessoalmente, tive o privilégio de ser amigo do
António Hespanha e sinto-me honrado por
saber que ele me incluía entre os seus amigos.
Um grande abraço de saudade, meu caro Hespanha. Nunca mais voltaremos a cantar A Internacional no parque de campismo de Motril,
ainda em pleno franquismo, o que quase nos
valeu sermos expulsos do parque (nós e as nossas
famílias). Mas tu continuarás a alimentar as
nossas vidas e a ensinar os teus muitos alunos,
nos quatro cantos do mundo, com o teu saber, o
teu sentido de humor, a tua alegria de viver.
* Professor Catedrático Jubilado da Faculdade
de Direito de Coimbra
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António Manuel Hespanha*
Pedro Cardim**
Gostaria de começar por fazer uma espécie de
«declaração de interesse»: foi com António Hespanha que realizei a parte mais fundamental da
minha formação como historiador e, para além
disso, mantemos, desde há muito, uma forte
amizade. No entanto, essa amizade, assim como
a enorme admiração que nutro pela sua obra,
não me impedem de guardar uma distância crítica face à mesma.
Quero também dizer que, para este texto, tirei
partido do volume de homenagem a António
Manuel Hespanha, intitulado Entre a História
e o Direito, publicado pela Almedina em 2015.
Servi-me, em especial, do texto de abertura do
volume, da autoria de Ana Cristina Nogueira da
Silva e de Ângela Barreto Xavier, texto esse que
contou com um pequeno contributo meu. Recorri, também, à entrevista a António Hespanha inserida nesse mesmo volume, conduzida
por Mafalda Soares da Cunha, Maria Teresa Beleza, Nuno Gonçalo Monteiro e Rita Garnel. Seleccionei para este texto alguns excertos dessa
entrevista.
A reflexão que irá ser apresentada reflecte, necessariamente, o modo como eu vejo a investigação e o modo de trabalhar de Hespanha. Os
livros que vou destacar e os momentos que vou
assinalar reflectem o meu olhar sobre a sua obra.
Esta apresentação possui, portanto, um cunho
bastante pessoal.
Olhando para a trajectória intelectual de António Hespanha, diria que nela é possível identificar cinco principais áreas de trabalho:
a) uma linha de investigação de carácter «matricial», na qual sobressai um grande esforço de
renovação da história jurídica; «matricial» porque considero que ela é definidora de muito do
que Hespanha fez desde então até à actualidade;
b) em segundo lugar, um conjunto de pesquisas
dedicadas à história da época moderna, muito

tributárias da renovação que comecei por referir;
tais pesquisas são contemporâneas do período
em que Hespanha ingressou no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa;
c) uma investigação centrada na expansão ultramarina e na dinâmica imperial dos portugueses, em parte relacionada com a docência de
Hespanha na Universidade de Macau e, sobretudo, com as funções que desempenhou na Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses;
d) uma série de estudos sobre o constitucionalismo português de Oitocentos, coincidente com
o período em que Hespanha foi professor catedrático de História do Direito na Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa;
e) e, por fim, uma reflexão sobre a teoria do Direito, característica dos anos mais recentes da
produção intelectual de Hespanha, bem como
do período em que leccionou na Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa.
Nesta apresentação irei sobretudo centrar-me
nas três primeiras áreas de trabalho que acabei
de referir, ou seja, o contributo de Hespanha
para a renovação da história jurídica; os aspectos inovadores da investigação que Hespanha
realizou sobre a época moderna; e, finalmente,
os seus trabalhos dedicados à expansão portuguesa.
António Hespanha revelou, desde sempre, uma
forte propensão para pensar criticamente os vários campos de saber aos quais se foi dedicando.
Aliás, penso que é importante frisar que, para
além de produzir conhecimento, Hespanha sempre quis intervir (e deixar a sua marca) nos territórios de saber nos quais se moveu. Essa é uma
característica presente tanto nos seus primeiros
estudos, quanto nas suas investigações mais recentes, continuando a marcar o seu olhar sobre
o mundo actual. Além disso, sempre se interro-
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gou sobre as condições epistemológicas do saber
por ele produzido. São por isso muitas as páginas que escreveu dedicadas a questões teóricometodológicas.
Assim, pouco tempo depois de ter iniciado a
sua trajectória científica, na década de 1970,
António Hespanha, juntamente com outros historiadores do Direito de Itália e de Espanha
(como Paolo Grossi, Pietro Costa, Pierangelo
Schiera, Bartolomé Clavero ou Francisco Tomás
y Valiente), destacou-se como um dos principais
impulsionadores da então chamada «nova» historiografia do Direito. Como se sabe, esta corrente historiográfica ampliou exponencialmente
o leque de temas da história jurídica, ao mesmo
tempo que promoveu uma revisão conceptual
muito profunda, a qual acabou por afectar, também, a historiografia dedicada à política e às relações de poder.
Para além de frisar o carácter fundamentalmente plurinormativo e corporativo do universo
político anterior ao século XIX, esta «nova história do Direito» chamou a atenção para o facto
de o poder ser então concebido predominantemente como iurisdictio, mas também para a situação de pluralidade jurisdicional e judicial que
caracterizava as sociedades do Antigo Regime.
Para além disso, os trabalhos de Bartolomé Clavero e de António Hespanha mostraram, até à
saciedade, que o ius commune proporcionava
um enorme manancial de indícios para reconstituir a antropologia política da Europa dos séculos XV a XVIII.
Um exemplo incontornável desta renovação
historiográfica é o labor efectuado em torno da
categoria «Estado» e sua pertinência para a
análise das sociedades anteriores ao século XIX.
A partir da década de 1980, o conceito de «Estado», como categoria historiográfica, foi submetido a um escrutínio muito apertado. No
quadro desse escrutínio reavaliou-se a dimensão
histórica da entidade estatal, mas também do
discurso que sustentou (e legitimou) essa instituição. Demonstrou-se que esse discurso, produzido sobretudo a partir de inícios do século

XIX, mais do que descrever uma entidade estatal alegadamente ancestral, estava a criar essa
entidade, a justificá-la e a legitimá-la, utilizando, de uma forma sistemática, o saber histórico. Hespanha teve um papel fundamental
neste processo de questionamento e de renovação. O seu contributo para o debate em torno da
pertinência historiográfica da categoria «Estado» foi determinante para a renovação da história do Direito, assim como para o
desenvolvimento da chamada «nova história política», surgida durante a década de 1990.
Não é fácil resumir, em poucas palavras, o
leque de referências teóricas em que assenta o
pensamento de António Hespanha. Em todo o
caso, na investigação que desenvolveu é visível,
desde o começo, uma forte vinculação a Michel
Foucault. Numa recente entrevista Hespanha
admitiu ter ficado «muito seduzido» [sic] não só
pela forma como Foucault estudava os discursos
como objectos, mas também como explicava, a
partir deles, tanto a sua morfologia como o contexto (as coisas, os interlocutores) que eles construíam. O livro L’archéologie du savoir, de 1969,
revelou-se especialmente «útil» para Hespanha,
pois proporcionava «... uma teoria juntamente
com a metodologia adequada, [e nele] se relacionava, de uma forma muito «marxista», os produtos discursivos com práticas sociais de
discorrer, i.e., de comunicar, e estas com as práticas sociais gerais».
Assumindo a impossibilidade de reconstituir o
passado, as suas instituições ou o seu direito,
Hespanha apostou na análise do discurso, ao
mesmo tempo que efectuou uma crítica cerrada
das leituras teleológicas da história jurídica. A
projecção das categorias do presente no passado,o anacronismo, a contaminação da pesquisa histórica pelas teorias da modernização,
pelo estadualismo e pelo nacionalismo, são preocupações que informam toda a obra de Hespanha, desde as primeiras publicações até aos mais
recentes trabalhos. Denunciando as várias modalidades de desfiguração do passado para legitimar o presente, apostou no decifrar das
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«racionalidades de outros tempos», das lógicas
pretéritas. Explorou
um tempo em que as palavras podiam ser as
mesmas, iguais às do presente, mas em que os
seus significados eram outros, demonstrando
que, antes do século XIX, não havia Estado,
não havia aparelho estatal, não existiam nem
unicidade política, nem territórios uniformes,
era um tempo durante o qual, em vez de um
poder político centralizado, havia constelações
de poderes e espaços jurisdicionais heterogéneos.
No entanto, mais ainda do que Foucault, para
Hespanha foi sem dúvida estruturante a sua interacção, a sua simbiose, com Bartolomé Clavero, insigne historiador do direito espanhol e
amigo próximo desde longa data. Como refere
Hespanha,
Tudo o que Clavero escreveu, logo na
década de ‘70 sobre a centralidade
da ideia de jurisdição, como um
poder local e relativo, na sociedade
de Antigo Regime, por oposição à
ideia de Estado, como poder geral e
absoluto, na modernidade, foi muito
decisivo para mim. [...] Um segundo
ponto de encontro foi na identificação da «graça» como um tópico central da economia moral das antigas
sociedades europeias.
Clavero, tal como Hespanha, concedeu prioridade aos discursos sobre a realidade social, a sua
ordem e o seu governo, temas constantes da obra
de ambos os historiadores. O mesmo se pode
dizer sobre o modo como esses discursos comunicavam com as práticas sociais. Foi assim que
Hespanha reconstituiu a história do pluralismo
jurídico e dos múltiplos poderes, e se empenhou
na identificação e na análise do poder de dizer o
direito, dos seus agentes, dos seus dispositivos e
das suas modalidades.
Tal como Clavero, Hespanha, nos seus trabalhos, mostrou o quão importante era respeitar
as fontes, dialogar com as fontes, situá-las no seu
contexto, olhá-las como manifestação das repre-

sentações e dos valores locais. E foi a par de Clavero que Hespanha rejeitou a leitura estadualista das formações políticas do Antigo Regime,
aí incluindo o caso português. Ambos demonstraram, nos seus trabalhos, que noções como a
contraposição entre interesse público e interesses
privados, a unicidade normativa, os direitos individuais, o mandato representativo, a soberania como posse exclusiva do poder político, a
identificação do direito com a lei, ou o monopólio estatal da administração da justiça, não eram
pertinentes para a compreensão do modelo político que prevaleceu até cerca de 1800.
Hespanha, tal como Clavero, mostrou que,
para se aceder ao direito dessas épocas recuadas,
não bastava conhecer as leis, porque não era
nelas que estava a parte fundamental desse direito pretérito. Ambos desvendaram complexos
normativos que concretizavam dimensões nãojurídicas da ordem social, como por exemplo a
«graça», que prevalecia sobre o direito e com a
qual este contava. Analisaram, também, os sentimentos, «transformados em deveres jurídicos
pela estrutura absorvente e esponjosa do direito
comum» (cit. de Bartolomé Clavero).
Juntos, Hespanha e Clavero percorreram um
passado onde também não se vislumbrava com
clareza a Nação e onde o vínculo «nacional», se
algo de semelhante existia, era frágil, coexistindo com outros vínculos, mais fortes, mais
identificadores, como era o caso dos que uniam
as pessoas ao lugar onde tinham nascido (a «pequena pátria»), ao seu grupo social, ou, para dar
o exemplo de um nível de identificação mais abstracto, à Respublica Christiana, à comunidade
católica.
Ainda a respeito das principais influências de
Hespanha, gostaria de destacar, também, o seu
encontro com Johannes Michael Scholz no Instituto Max Planck para a história do direito europeu, em Francoforte do Meno. Para Hespanha
a interacção com Scholz terá sido determinante,
sobretudo porque através dela a sua investigação passou a ter mais em conta a dimensão social do mundo jurídico, mas também a
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sociologia que se fazia naquele período em
França e na Alemanha. De acordo com Hespanha,
[...] Scholz chamou-me a atenção
para muita coisa que viria a ser importante no desenvolvimento da
minha obra. Nos períodos que passava no Max—Planck-Institut für
Europäische Rechtsgeshichte, foi ele
que me chamou a atenção, nesses
idos anos ‘80, para Bourdieu e para
Luhmann. Bourdieu era o seu
grande inspirador. Mas também
tinha compreendido bem o papel
que Luhmann estava a ter no redesenho da teoria social e da teoria do
direito na Alemanha.
Foi sobretudo a partir desse longo tirocínio no
Instituto Max Planck, no final da década de
1970, que Hespanha começou a dedicar mais
atenção aos juristas, o grupo social que sempre
se apresentou como portador da capacidade de
revelar (construindo-a) a ordem comunitária. A
atenção que Hespanha concedeu a este grupo
concretizou-se em muitos ensaios seminais sobre
o universo social dos juristas, mas também na
construção de grandes bases de dados prosopográficas e bio-bibliográficas. Foi também com
Scholz que Hespanha apurou os seus métodos
de análise quantitativa, o que lhe permitiu fazer
diversos estudos seriais e estatísticos. Contou,
por exemplo, o número de oficiais da administração periférica, mas também o número de juízes de fora ou dos vassalos que estavam sob a
alçada dos vários poderes. Contou, igualmente,
realidades tão diversas como as rendas dos oficiais, as despesas e as receitas da Coroa, os concelhos e as freguesias, os criminosos e os
condenados à morte, o número de processos judiciais abertos ou, ainda, as leis que circularam
no período anterior a 1800. Ao investir neste esforço quantitativo Hespanha apostava, também, na verificabilidade empírica da
investigação que ia realizando.

E foi também nesse contexto que Hespanha
começou a recorrer, de um modo mais sistemático, à informática, acabando mesmo por desempenhar um papel verdadeiramente precursor na
utilização de técnicas computacionais no quadro
da análise histórica. Várias décadas antes de se
falar em digital humanities já Hespanha desenhava projectos de investigação com uma fortíssima dimensão computacional. Para além da
sofisticação técnica de algumas das suas incursões informáticas, refira-se, também, a tentativa
de usar métodos computacionais para analisar
realidades algo intangíveis como, por exemplo,
a intensidade das relações interpessoais ou a
força dos sentimentos no quadro de uma rede social.
Entretanto, na década de 1980 deu-se uma primeira inflexão na trajectória científica de António Hespanha. A partir desses anos, e sem pôr
de lado a sua identidade como historiador do direito, Hespanha foi-se tornando um historiador
cada vez mais centrado na época moderna, alargando os seus interesses a um conjunto de temas
e de fontes – já não exclusivamente jurídicas –
até aí pouco habituais no seu trabalho. A partir
dessa altura dialogou intensamente com as historiografias espanhola e italiana sobre a época
moderna, e a sua obra cada vez mais influenciou
a agenda historiográfica portuguesa, sobretudo
a dos historiadores dedicados à idade moderna.
Data desse período a realização do colóquio A
Arqueologia do Estado, muito marcante para o
universo historiográfico português, o mesmo se
podendo dizer da criação da revista Penélope.
Fazer e Desfazer a História, cujo primeiro número surgiu em 1988. Hespanha esteve ligado a
ambas as iniciativas. O seu ingresso na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – em 1986 –foi também
marcante. Primeiro, porque incrementou a sua
interacção com o campo das ciências sociais e
das humanidades, então em fase de grande expansão em Portugal. Depois, porque foi nessa
faculdade que defendeu a sua tese de doutora-
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mento, corria o ano de 1986. Nas palavras de
Hespanha:
A minha tese de doutoramento (As
Vésperas do Leviathan, 1986) obrigou—me a passar em revista várias
áreas da história moderna e, na verdade, a tese era muito mais um trabalho de história geral (institucional
e política), do que um trabalho de
história do direito, era uma leitura
da história portuguesa na perspetiva
dos mecanismos de poder. Tudo aí
tem esse recorte, a leitura do espaço,
a construção das identidades, as finanças da coroa e, claro, o direito e
as instituições.

gou com essa renovação historiográfica. Incidindo ostensivamente sobre a política, Hespanha estudou, de um modo exaustivo, os sistemas
de governo, a sua orgânica, o seu oficialato, a
sua cultura funcional e a sua actuação em diversas conjunturas. Estudou, também, as várias
configurações institucionais da administração
(conselhos palatinos, juntas, secretarios de Estado); os órgãos de administração territorial e,
ainda, as diferentes modalidades de serviço à
coroa (oficialato tradicional versus modelo comissarial; juízes ordinários versus comissários;
magistratura ante o ethos aristocrático). Além
das áreas temáticas que acabaram de ser referidas, Hespanha produziu estudos inovadores
sobre a valência política da corte régia, da etiqueta palaciana e do dispositivo cerimonial.
Importa lembrar que Hespanha defendeu a Analisou as relações entre centro e periferia e as
sua tese de doutoramento num momento de suas implicações políticas, estudando, também,
forte renovação internacional da história da Mo- e de um modo aprofundado, a problemática da
narquia Hispânica. Dos trabalhos então produ- «monarquia compósita» e as questões de ordem
zidos resultou uma imagem profundamente «constitucional» a ela inerentes. Por último, rerenovada da Europa do Sul, essa zona de encon- constituiu, com toda a minúcia, os processos de
tro entre o Mediterrâneo e o Atlântico e que, du- produção, de difusão e de recepção das decisões
rante muito tempo, constituiu a porta de acesso governativas, a fim de captar toda a complexià América e aos demais continentes. Ao estuda- dade de tais processos.
rem a Espanha e a Itália dos séculos XV e
Desse modo, Hespanha contribuiu decisivaXVII, os historiadores dessa geração desvenda- mente para tornar mais evidente a especificiram um espaço comum, caracterizado por uma dade da política numa sociedade como a da
cultura latina e católica, ligado por profundos Europa meridional da época moderna. Através
laços políticos, sociais e culturais, e no seio do do seu trabalho percebe-se que essa sociedade
qual circularam modelos político-administrati- não podia ser governada racionalmente de mavos muito próprios, nalguns casos, bem diferen- neira burocrática, nem ser inteiramente contes daqueles que é possível encontrar nas zonas fiada a mecanismos de auto-regulação
setentrionais da Europa. No seu conjunto, pode espontânea. Foi igualmente graças ao seu condizer-se que um dos principais contributos desta tributo que se passou a dedicar mais atenção aos
historiografia foi questionar a presunção de que órgãos judiciais e ao papel por eles desempea «modernidade» radicava exclusivamente na nhado numa paisagem social caracterizada por
parte setentrional do Velho Continente.
tendências contraditórias de organização e de
Portugal, como parte desse agregado de reinos, desregulação, de regulamentação e de desinsde províncias e de territórios que foi a Monar- titucionalização.
quia dos Áustrias, acabou por beneficiar desta
A par disso, Hespanha demonstrou que tão
revitalização. E António Hespanha foi, de longe, importante quanto descrever a orgânica do goo historiador da sua geração que melhor dialo- verno e da administração é entender a sua cul-
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tura organizacional, os seus efectivos e, ainda,
as suas complexas articulações com o meio social e económico que servia de palco a essas práticas político-administrativas. Para além da
caracterização das instituições e da sua lógica de
funcionamento, investigou o modo como os diversos grupos sociais que gravitavam em torno
dessas instituições tiravam partido dos recursos
por elas detidos.
Boa parte do que acabou de ser dito está plasmado na sua tese de doutoramento, intitulada
As Vésperas do Leviathan. Instituições e Poder
Político (Portugal, Século XVIII)(1986), um
livro que operou uma ruptura no domínio da
história institucional e política de Portugal e de
Espanha. A sua edição espanhola – Las vísperas
del Leviathan (Madrid, Taurus, 1989) – teve
enorme repercussão internacional, o mesmo se
podendo dizer da colectânea de ensaios La gracia del derecho. Economía de la Cultura en la
Edad Moderna (Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1993).

res, 1993) é, de certa maneira, o ponto de chegada do ciclo de investigação que Hespanha
vinha desenvolvendo havia mais de uma década.
Foi também no Instituto de Ciências Sociais
que Hespanha inovou no modo de organizar o
trabalho científico em Portugal. Contemporâneo do período de institucionalização da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, dos primeiros
concursos de bolsas de doutoramento e de pósdoutoramento, dos primeiros concursos para financiamento de projectos de investigação e,
ainda, da implementação do sistema de avaliação por pares, Hespanha foi dos primeiros historiadores portugueses a mostrar como era
proveitoso trabalhar nesse ambiente de maior
exigência científica.O seu background internacional levou a que se tornasse num dos primeiros
a desenvolver investigação colaborativa no
campo da História, montando projectos de investigação internacionais nos quais envolveu
muitos jovens investigadores que estavam então
a iniciar as suas teses de mestrado e de doutoramento. Foi aí, também, que desenvolveu a parte
principal do seu trabalho como formador de
mestrandos e de doutorandos.
Na década de 1990 tornou-se claro que a obra
de Hespanha tinha relevância para contextos
que iam muito além do quadro nacional português. Hespanha estava muito longe de ser, «apenas», um historiador da realidade portuguesa,
pois as ferramentas analíticas que desenvolveu
revelaram-se pertinentes para compreender os
mais diversos contextos, europeus e não-europeus. Um dos seus livros, que ilustra perfeitamente o que acabei de dizer, é o Panorama da
História da Cultura Jurídica Europeia (1997),
uma obra cujas várias edições foram lidas, em
diversos idiomas (português, chinês, italiano, espanhol), por milhares de estudantes.

No momento em que Hespanha ingressou no
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa, corria o ano de 1989, a sua investigação
estava centrada no leque de questões que acabou de ser apresentado. A inserção num centro
de estudos dedicado às Ciências Sociais, aliada
às condições únicas que esta instituição proporcionava à investigação científica, foram factores
que potenciaram a sua pesquisa, permitindo a
Hespanha produzir alguns dos seus trabalhos
historiograficamente mais marcantes. Muito representativo da maneira de Hespanha pensar a
época moderna é, sem dúvida, o seu contributo
para a História de Portugal dirigida por José
Mattoso. As reuniões preparatórias do IV volume – que Hespanha coordenou – decorreram,
quase todas, na sala de seminários do antigo InsA partir de meados da década de 1990 ocorreu
tituto de Ciências Sociais, e o livro que resultou uma espécie de imperial turn na obra de Hespadesse labor colectivo (Lisboa, Círculo de Leito- nha, com forte impacto na historiografia sobre
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os impérios e, em particular, na historiografia
brasileira. Por causa da sua docência na Universidade de Macau e, sobretudo, por influência das
funções que passou a desempenhar como comissário-geral da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses,
Hespanha cada vez mais incluiu, na sua investigação, os mundos africano, americano e asiático. No campo historiográfico internacional,
esta viragem coincidiu com a recepção da
agenda pós- colonial e com o desenvolvimento
dos estudos sobre o colonialismo europeu e sua
história. Hespanha dialogou proficuamente com
essa emergente historiografia sobre os impérios
coloniais, nela deixando, uma vez mais, a sua
marca.
Transpondo para o universo ultramarino os
seus quadros de análise da política e dos mecanismos de poder, Hespanha reencontrou, nos
territórios asiáticos, americanos e africanos sob
a égide dos portugueses, a mesma pluralidade
dos poderes e a mesma multiplicidade de formas
de exercício desses poderes. Estudando o mundo
imperial português, identificou fenómenos como
o atomismo, a pluralidade de modelos jurídicos,
as limitações constitucionais do poder central e
régio, bem como o carácter mutuamente negociado dos vínculos políticos. Além disso, no império também reencontrou o direito dos rústicos,
sob a forma do ordenamento dos povos nativos
dos diversos territórios ultramarinos. Como refere Hespanha,
Apesar de ser um facto que as relações sociais nas colónias são, evidentemente, diferentes (das que
ocorrem na metrópole, mas também
umas em relação às outras, no ultramar), o que tenho tentado fazer é
mostrar como os metropolitanos iam
tentando ler todas essas experiências
à luz de quadros interpretativos que
já existiam na cultura europeia, nomeadamente na cultura jurídica.

Acerca da dinâmica colonizadora portuguesa,
para além de assinalar a ausência de um verdadeiro projecto imperial, Hespanha defende que
[...] por muito forte que tenha sido o
exotismo, as matrizes culturais europeias tendiam a prevalecer, expropriando os sentidos locais às coisas
exóticas e reconduzindo-as a coisas
familiares, das quais os metropolitanos e os colonos sabiam falar. Acho
que destacar esta importância das
matrizes europeias na construção do
imaginário colonial ajuda a medir a
intensidade da colonização como
apropriação do outro.
Ao longo do período em que exerceu funções
como comissário-geral da Comissão Nacional
para a Comemorações dos Descobrimentos Portugueses tornou-se mais visível uma faceta que
Hespanha sempre teve e que continua a cultivar:
a do historiador com intervenção cívica, a do intelectual profundamente comprometido com
um ideal democrático de cidadania e sempre empenhado em denunciar os usos políticos do passado.
Foi também no quadro deste imperial turn que
se deu a recepção da obra de Hespanha no seio
da historiografia dedicada ao Brasil colonial.
Pode afirmar-se, sem exagero, que o acolhimento dispensado à sua obra foi fulgurante, sobretudo a partir do final da década de 1990, o
mesmo se podendo dizer do contributo de Hespanha para o relançamento da história do direito no mundo académico brasileiro.
Publicando abundantemente no Brasil e leccionando, com frequência, nas universidades desse
país, promoveu uma história crítica, valorizadora dos contextos institucionais, intelectuais,
materiais e linguísticos do direito, das ideias e
das práticas jurídicas. Segundo o próprio Antó-
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nio Hespanha, estes elementos, juntamente com
outras fontes de inspiração, foram «determinantes na minha maneira de reintroduzir a história
do direito na Universidade brasileira». Paralelamente, abriu uma nova frente de investigação,
também ela com uma dimensão luso-brasileira:
a história militar, área à qual também deu um
importante contributo renovador.
As minhas últimas palavras, necessariamente
breves, incidem na recente obra de Hespanha,
centrada em cronologias mais contemporâneas
e lidando com problemas mais afins da história
do direito. Nos últimos anos o pensamento constitucional do século XIX tornou-se num dos
principais objectos da sua investigação, temática que o reaproximou da história do direito e
que lhe permitiu reencontrar Bartolomé Clavero
(se é que alguma vez se afastou dele...). Ambos
se empenharam no desvendar da lógica do liberalismo oitocentista, analisando a sua dimensão
histórica e desmontando o seu discurso de modernidade, ao mesmo tempo que assinalaram os
processos violentos que acompanharam a implementação do sistema político liberal – a destruição de laços comunitários, bem como a
imposição autoritária de uma suposta razão universal e abstracta sobre as «razões particulares».
Demonstraram que, sob a aparência do contrato
que era descrito como o resultado de decisões livres, se escondia uma autoridade disciplinar,
cuja raiz residia no poder do pater familias , do
pai e patrão, a autoridade do senhor da casa. Verificaram que, afinal,muito do que caracterizava
o sistema político do Antigo Regime sobreviveu
à chamada «era das revoluções».
As incursões que Hespanha tinha feito nas instituições centrais da monarquia do Antigo Regime revelaram-se muito úteis para a
compreensão destas questões. De facto, ao estudar o universo político do século XIX, concedeu
especial atenção à estrutura orgânica dos ministérios e dos outros órgãos que foram então cria-

dos, às suas atribuições e aos nomes pelos quais
eram designados. Além disso, analisou aprofundadamente o significado das mudanças que
ocorreram ao longo do período oitocentista, interpretando-as à luz dos paradigmas administrativos de cada época, das finalidades e do
âmbito de intervenção dos governos, bem como
das perspectivas ideológicas que subjaziam à sua
arquitectura.
Em síntese, penso que podemos afirmar que,
graças ao trabalho de António Hespanha, actualmente dispomos de uma noção muito mais
precisa da historicidade da política e dos mecanismos de poder. «Estado»,«soberania», «lei»,
«direito», «liberdade», «sujeito», «jurisdição»,
«administração», «governo», «política», «cidadão», etc., são termos utilizados com um rigor
acrescido e de uma forma muito mais controlada, em boa medida porque beneficiamos de
um corpus de reflexão muito mais abrangente e
historicamente muito mais fundamentado. No
essencial, pode dizer-se que, graças a António
Hespanha e à geração de historiadores que ele
tanto inspirou, possuímos um conhecimento
mais aprofundado da espessura histórica destas
palavras, do modo como a sua semântica variou
e, sobretudo, da sua força performativa, também ela historicamente localizada.
* Artigo inserto em «História e historiadores no ICS», org.Isabel Côr rea da Silva,
Nuno Gonçalo Monteiro. Lisboa, Instituto
de Ciências Sociais, Imprensa de Ciências
Sociais, Lisboa, 2017, pp.23-32. Reproduz i d o c o m a u t o r i z a ç ã o e x p r e s s a d o a u t o r,
bem como dos coordenadores e editora do
livro, a quem muito agradecemos a oportunidade da publicação.
** Professor associado com agregação no
De par tamento de História da Faculdade de
C i ê n c i a s S o c i a i s e H u m a n a s d a U n i ve r s i dade Nova de Lisboa.
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António Manuel Hespanha: entre o Passado e o Futuro,
um jurista de vanguarda
Miguel Régio de Almeida*
O presente escrito, prestando uma homenagem póstuma no seguimento da idónea iniciativa levada a cabo pela Associação Portuguesa de
Juristas Democratas, pretende celebrar (e reforçar a importância d)a vida de um dos maiores juristas portugueses de finais do séc. XX e inícios
do XXI. O prazer de com ele conviver ficou reservado aos seus familiares, amigos, colegas, estudantes e muitos camaradas; as gerações futuras
terão de se bastar com a sua obra – o que não é mais que um outro tipo de convivência, reservada apenas aos que atingem a imortalidade
intelectual. Não é só a sua marca no nosso pensamento jurídico que se tornou indelével; é também a inspiração que representa para aqueles
convictos na transformação da sociedade e no papel que o Direito aí tem. Obrigado, Professor Hespanha.
A vida e obra do Professor Doutor António Manuel Hespanha ultrapassa grandemente os hemisférios tradicionais das cidades e universidades
onde nasceu (Coimbra, 1945) e desnasceu (Lisboa, 2019), pois há muito que ecoa por todo o
globo. Quiçá ainda mais impressionante no saber
holístico de António Hespanha é o facto de transcender o seu próprio tempo histórico: consagrado
estudioso do Passado, permite-nos compreender
a contemporaneidade jurídica portuguesa como
ninguém o fizera antes de si, bem como prospectivar, além do que já está diante de nós, aquilo que
mais longe se avizinha. Não são muitos os intelectuais que revelaram uma dupla competência no
entendimento da pré- e da trans-modernidade, e
bem menos os que assim protagonizaram um percurso didáctico, empoderando gerações com os
resultados de um saber adquirido e de um trabalho
desenvolvido ao longo de mais de meio século.
Qualquer tentativa de ensaiar um balanço contemplativo sobre tal vita activa (no sentido harendtiano) é, pois, uma ousadia. Mas talvez se possa
perdoar a ousadia quando esta pretende corrigir
uma injustiça da doutrina lusa.

Pedro Cardim tão brilhantemente nos rememora.(1) Todavia, é na seara da Teoria do Direito,
como vero juris-prudente, que gostaríamos de
pensar o trabalho deste nosso didáctico magno,(2)
pois, como infelizmente o próprio tinha consciência, não ocupa – ainda – o lugar destacado que lhe
cabe no pensamento jurídico teorético português.
Uma injustiça que não só deve ser corrigida, como
compensada.
Cogitando que uma das tarefas jurídicas teóricas
mais difíceis de concretizar, em qualquer momento, é a de delinear e esmiuçar o Direito a
devir, o que procuramos aqui ensaiar de forma sucinta foca-se justamente numa recensão mais directa à última obra de António Hespanha
publicada entre nós, pouco tempo antes de o Autor
falecer: Pluralismo Jurídico e Direito Democrático. Prospetivas do Direito no Século XXI.(3)
Este derradeiro contributo é, a nosso ver, o seu terceiro grande pilar livresco(4) para a Teoria do Direito em Portugal, na sequência de O
caleidoscópio do direito. O direito e a justiça nos
dias e no mundo de hoje(5) e do prévio Cultura
jurídica europeia. Síntese de um milénio(6) –
aliás, indo ao encontro do entendimento do pró1. Intróito: o jus-historiador-teorizador prio Autor.(7) Em termos epistemológicos e terNo campo da História, e especificamente no da minológicos, fazemos notar que por vezes não é
História do Direito, os contributos de António inteiramente fácil dissociar a História da Teoria
Hespanha estão já há muito consagrados, como do Direito, como estas mesmas obras evidenciam:
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se Cultura Jurídica Europeia
reflecte eminentemente o António Hespanha jus-historiador, o certo é que é esse
conhecimento acumulado – e
a consciência crítica daí adveniente – que o coloca em posição sadia para descrever o
estado da arte da Teoria do Direito contemporânea
no Caleidoscópio e, depois, prospectivar o seu
devir em Pluralismo Jurídico. Conquanto tal mistura de águas temáticas possa afligir quem entenda que os saberes académicos devem estar
devidamente apartados e espartilhados, em rigor
tal junção natural de conhecimentos nada tem de
inédito.(8) Limitamo-nos enfim a repristinar o elo
tradicional entre o Direito e as Humanidades lato
sensu, ao invés da perspectiva que o limita às
Ciências Sociais e esteriliza e purga a Teoria do
Direito. É porque descreve brilhantemente o reflexo e a queda dos excessos do cientificismo e
do positivismo jurídicos, associando as várias discussões jus-teoréticas à prudência jurídica e sendo
sociologicamente atento aos pressupostos e efeitos da normatividade (e daí a importância nuclear
que assumem no seu pensamento crítico interlocutores heterodoxos como Pierre Bourdieu e Michel Foucault(9), que podemos falar com
propriedade sobre um António Hespanha jus-teorizador.
Estendendo a ousadia neste comentário, tomemos
como exemplo precisamente o seu último grande
trabalho de historiografia jurídica: Filhos da
Terra. Identidades Mestiças nos Confins da Expansão Portuguesa.(10) Assente nas convicções
e metodologia com que revolucionou a jus-historiografia portuguesa,(11) pôde não só desconstruir
o mythos da «identidade portuguesa» – um artifício do luso-tropicalismo tão bem conseguido que
ainda hoje reverbera, volvidos quase cinco décadas do fim do colonialismo português – como a
nebulosidade institucional do «império informal»,
expondo a distância entre a representação teoré-

tica jurídica e política, feita de
acordo com a perspectiva oficial, e o modus vivendi de
facto experienciado pelos
«portugueses» de então. Mas
não só. As suas conclusões
versam justamente sobre a
tradicional teorização jurídica, enfim desnudada nos seus propósitos. Deveras, António Hespanha desconstrói com facilidade
os efeitos práticos (e então desejados) das leituras
despudoradamente benévolas que são feitas da
Escola Peninsular do Direito Natural,(12) a qual
legitimou e legalizou o imperialismo das Coroas
ibéricas, sendo este um agrupamento académico
repetidamente celebrado pela doutrina há séculos.
Este revisionismo crítico não é inaudito,(13) mas
o nosso historiador-teorizador realça como a construção jurídica do pater familias servia para regular as relações sobre as pessoas incapacitadas e
sujeitas à potestade doméstica – as mulheres, os
filhos, os criados e os escravos –, assim se garantindo que a normatividade portuguesa protegia o
patriarcado e a escravocracia. Não que fosse este
um exclusivo lusitano, pois as justificações teoréticas da “escravidão natural” ou da “rusticidade”
remontam a Aristóteles,(14) como sabemos. Só
que num país que teoriza(va) a sua juridicidade a
partir do centro, das suas Cortes – Lisboa – e já aí
revela(va) preconceito para com o mundo rústico
(porque não urbanizado, por definição, e assim
tido como semi-civilizado, iletrado e embrutecido), estranho seria que tais preconceitos – e
forma mentis jurídica – não fossem hiperbolizados
ao lidar com a periferia do império. Como refere
o Autor, «estava subentendido que a sujeição dos
indígenas era, antes que um abuso, um direito e
um dever, semelhante aos que o pai tinha quanto
à direção e educação dos filhos.»(15) Uma realidade que os Estatutos vintecentistas do Indígena
(assaz reputados pela dogmática hegemónica)
apenas camuflaram, dada a (pouca) diferença prática do status intermédio da assimilação, na pas-
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sagem de um regime de escravatura para um outro
de trabalhos forçados.
Feita a ressalva jus-epistemológica, já não será de
estranhar dessarte o facto de António Hespanha
ter conseguido estar na vanguarda do estudo tanto
do Passado, como do Presente e mesmo do Futuro
da juridicidade. É o resultado de um saber holístico.
2. O pensamento caleidoscópico: juridicidade, democraticidade e pluralismo
Foquemo-nos doravante em Pluralismo Jurídico
e Direito Democrático. Antes de mais, há que destacar a intenção ecuménica de António Hespanha,
que procura dar resposta a um problema pedagógico identificado há décadas (e que consideramos
acertadíssimo e mui pertinente, além de que deveras periclitante). Observa o Autor que se mantém a publicação contínua de livros de
“Introdução ao Direito” como se ainda estivéssemos em «meados do séc. XIX, se não antes»,(16)
reproduzindo uma visão ultrapassada das realidades jurídica e política, sendo cada vez mais incontornável a desadequação da teoria tradicional do
direito. Destarte, é com um objectivo de contribuir
para a refundação de tal teoria, e desde logo com
fins pedagogicamente construtivos – porque estimulantes do pensamento crítico(17) – que António Hespanha partilha não só o resultado teorético
das suas investigações, mas ainda o das experiências didácticas que frutiferamente levou a cabo.
Claro está que tais desenvolvimentos teoréticos
beneficiam não só os aspirantes a juristas, mas
qualquer um já iniciado no foro.
Assim, conquanto nas últimas duas décadas se
tenha dedicado mais à Teoria do Direito lato
sensu,(18) António Hespanha defende uma perspectiva veramente revolucionária e que é a essência deste seu último livro, ao afivelar a
Juridicidade à ideia de Democraticidade.(19) Repara-se que este é um elo profundamente problemático na teorização jurídica tradicional, a qual,
partindo de uma visão corporativista e elitista dos

juristas na sociedade,(20) muito fez por distanciar
o Direito da Política.(21) Especialmente em ordenamentos jurídico-políticos não-democráticos,
que foram os que modelaram quase toda a História portuguesa (e a europeia, de resto), sempre foi
proveitoso à nossa classe profissional ter-se como
a única devidamente capacitada para “revelar” ou
“dizer” o direito que legitimava o poder soberano
e legalizava a regulação social.(22) Mutatis mutandis, com o advento do Liberalismo e a convolação dos vários Reinos em veros Estados,
assentou-se há cerca de dois séculos num só
molde de organização e administração da Coisa
Pública, devidamente projectado pela Teoria do
Direito: o modelo do monismo estadualista e o positivismo jurídico (preservando-se a exclusividade
dos juristas como hermeneutas do direito, naturalmente).(23)
E daí a pertinência de reafirmar que a teoria jurídica tradicional se encontra já ultrapassada neste
campo, por vivermos numa realidade eminentemente pós-estadual: há décadas que a imagem-categoria do Estado como ente soberano não é
rigorosa, dada a influência directa de organizações
supra-estaduais em vários ordenamentos nacionais. Tal transferência de poderes soberanos – seja
no contexto da União Europeia (UE) ou no da subordinação neoliberal ao Fundo Monetário Internacional (FMI) – implicou pôr fim à ideia
radicalmente nova derivada da Era das Revoluções, de que a origem da soberania radicava na
vontade popular (assim entendida como “nação”),
a qual devia ser devidamente expressa em moldes
democráticos (norma desde logo presente – e uma
das suas mais importantes inovações – na Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de
1789(24)). Mais gritantemente, essa supra-normatividade imposta aos Estados é por vezes oriunda
apenas do corporativismo inter- e trans-nacional,
idem est, de organizações merceológicas desprovidas de qualquer raiz – ou consenso – no seio popular. Certo é, de todo o modo, que o antigo
modelo do monismo estadualista está desactuali-
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zado, sendo um erro crasso continuar a ensiná-lo
em moldes puristas, como se se mantivesse intocável. Enfim, o busílis, identificado por António
Hespanha, é que já vivemos num direito pós-estadualista. Importa, pois preservar a sua legitimação democrática, quer a da normatividade
derivada das instituições comunitárias (UE) e a da
comunidade internacional (lato sensu), quer a de
organizações da “sociedade civil” (nacionais e internacionais). De facto, urge proteger a própria índole democrática, não só porque crescentemente
ameaçada pelos detentores internacionais dos poderes soberanos de outrora, mas também enquanto
vera ideologia,(25) dado o recrudescimento dos
discursos e Governos autoritários.
Caído o monismo estadualista e querendo-se contrariar tais novos autoritarismos, António Hespanha vem assim arguir uma «terceira via»,
salvaguardando a legitimidade democrática no direito pós-estadualista já em formação.(26) Não é
de todo nova a atenção que o Autor vinha dando
às correntes mais recentes, anti-positivistas ou
anti-formalistas, que têm marcado a Teoria do Direito contra-hegemónica, desde os Critical Legal
Studies anglo-saxónicos ao mais mediterrânico
Uso Alternativo do Direito, bem como as heterodoxas (e por vezes inconciliáveis entre si) influências
do
Pós-Modernismo
e
do
Pós-Colonialismo.(27) Mas nos últimos anos, perante a indubitável queda do modelo do monismo
jurídico, é à formação de um outro modelo de
constituição do Direito que se tem dado mais atenção (como, de resto, o próprio título da obra logo
faz adivinhar): o do Pluralismo Jurídico.
O reconhecimento deste pluralismo não é inédito
na História do Direito, correspondendo justamente ao modus vivendi pré-movimento codificatório, interagindo-se com diversas fontes de
direito concorrentes, conjugando-se várias jurisdições autónomas e estatutos normativos, conforme a integração social (económica, religiosa,
laboral) dos sujeitos. Mesmo com a modelação
dos ordenamentos de acordo com o estadualismo
monista do séc. XIX, o recurso ao pluralismo so-

breviveu perifericamente na regulação dos impérios coloniais, coadunando-se (rectius, moldandose) o «direito costumeiro» dos autóctones com o
«direito da metrópole» dos colonizadores europeus.(28) Mutatis mutandis, é a uma nova fase de
pluralismo que se tem vindo a dar crescente atenção. Em Portugal, não há dúvida de que os estudos
mais divulgados couberam à Sociologia do Direito, nomeadamente ao campo que se ocupa das
chamadas «Epistemologias do Sul»,(29) na senda
do desenvolvido por Boaventura de Sousa Santos.(30) António Hespanha, ao reconhecer a pertinência destes estudos na identificação do
problema, vem destarte estimular o passo seguinte, a construção de jure condendo. Deveras,
já não há como ignorar a questão: «O pluralismo
normativo é […] um facto, antes mesmo de ser ou
um ideal ou um perigo. Ele já existe e já é reconhecido como o atual modelo de manifestação de
direito. Isto obriga a repensar tradicionais formas
de identificar (ou circunscrever, diferenciar) o direito».(31)
Nesta sequência, a primeira grande tónica cabe à
questão há muito metamorfoseada por Cícero
sobre as “fontes de direito”. Recorde-se que, na
teoria tradicional – tendo-se já adoptado a óptica
político-constitucional vintecentista –, a fonte que
tem primazia é a lei;(32) isto sem ignorar a importância (outrora secundarizada, hoje já prioritária) do direito comunitário, nomeadamente o
oriundo do Tribunal de Justiça da UE (TJUE); do
direito internacional; do direito dos negócios
(nova lex mercatoria); da doutrina; da jurisprudência; do costume (entretanto teorizado como
pop law e legal facts); e dos códigos de boas práticas.(33) Nesta sequência, no quadro do pluralismo jurídico importará reconhecer outras fontes,
oriundas desde logo de manifestações coerentes
de ideias de normatividade pela própria sociedade
civil, mas que continuem a ir ao encontro dos
eixos da juridicidade, ou seja, garantindo que correspondem a uma vontade geral, resultante de
«consensos alargados e inclusivos». Em suma, o
alargamento das fontes (e a eventual correcção das
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já existentes) deve ser indissociável de uma índole
de democraticidade.
A nosso ver, «Pluralismo e democraticidade do direito» são, pois, o punctum crucis desta obra(34)
e do problema do Futuro do Direito em si. De
acordo com António Hespanha, o enlace entre o
plano da normatividade e a opção política privilegiará uma categoria jurídica axial – conquanto
por vezes menosprezada, ainda que outrora veramente fundamental para a Arte de Governo –, a
legitimidade (o que não deixa de representar um
passo atrás… para dar dois em frente, uma vez
mais realçando a importância do historiador enquanto teorizador do direito). Sucede que, nesta
proposta, prescinde-se da «perspetiva formalista
do estadualismo clássico», antes adoptando-se
uma mais «realista», porque sociologicamente
atenta ao efectivo reconhecimento comunitário da
normatividade. Vale a pena citar aqui mais demoradamente o Autor, num trecho que consideramos
fundamental:
«[…] é difícil garantir a sobrevivência
da legitimação democrática num contexto normativo pluralista se não introduzirmos uma distinção conhecida
– a distinção entre vigência e validade, tomando aqui validade como a
vigência geral e inclusiva, adequada
(justa, fair) e sustentável, estabilizadora para todos os destinatários, por
assentar num consenso alargado, adequado e reflexivo e, de tal modo, reconhecida
pelas
instâncias
jurisdicionais consensuais na comunidade.
A fórmula que parece capaz de compatibilizar as duas coisas – a realidade
do direito na atualidade e um modelo
de legitimação que, embora em risco,
parece que tem que ser salvaguardado, tanto por razões de política,
como por razões de eficácia – poderá
ser algo como: o direito é aquilo que
a comunidade reconhece como tal,

não apenas por resultar dos processos
de manifestação da vontade comunitária próprios do Estado democrático,
mas também por ser reconhecido
como tal por instâncias jurisdicionais
na base de um consenso comunitário
inclusivo, reflexivo e estabilizador.
Ou seja, observando uma certa comunidade, nós podemos determinar (i)
que normas são nela consensualmente
reconhecidas como estipulando o que
é direito e (ii) a que instâncias ou instituições atribui ela, também consensualmente, a legitimidade para levar a
cabo esse reconhecimento do direito.
Nestes termos, o Estado perderia o
papel de representante exclusivo da
comunidade; talvez perdesse mesmo
o papel de seu representante por defeito. Em vez dessa instituição, formal
e definitiva, pelos processos da democracia representativa e do mandato
político, de um porta-voz oficial e exclusivo para declarar o direito, a comunidade reservaria para ela, embora
por intermédio de distintas instituições e processos, esse reconhecimento, fazendo isso no próprio curso
da vida. O conceito de pedigree das
normas não seria abandonado, mas receberia um conteúdo novo, de modo
a incluir, ao lado dos órgãos do Estado
com competência para criar direito,
outras entidades a que o consenso da
comunidade atribui informal e continuamente essa competência.»(35)
Como é dedutível, e uma das grandes consequências deste novo pluralismo jurídico, é que o papel
dos juristas terá que sofrer uma modificação séria
– porém não niilista, ressalvamos desde já. Os juristas não poderão continuar a ser os hermeneutas
exclusivos da revelação do direito, como sucedeu
praticamente durante toda a sua História e pautou
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o seu elitismo (social, económico, familiar, linguístico, técnico, et caetera). Ou seja, a autoridade, a racionalidade, a razoabilidade, a
tecnicidade, a prudência ou a argumentatividade
– características que tradicionalmente se têm
como reserva dos juristas –, já não deverão ser o
critério determinante da declaração/interpretação
da juridicidade nuclear. Ao invés, há que conceder
tal função declarativa ao critério da democraticidade subjacente às normas. Importará, pois, conceder a primazia ao «direito maioritário»
reconhecido e tendencialmente consensual do
demos, ao invés do anterior «direito contra-maioritário» dos juristas, a quem, como já se sabe, se
reconhecem pré-compreensões e pré-conceitos
por regra ideologicamente minoritários, afectos ao
status quo e não à vontade democrática. Ergo, os
juristas enquanto elite corporativa terão que deixar de existir, por definição aproximando-se de
toda a comunidade – e perdendo assim a exclusividade da mediação e declaração do direito.
António Hespanha chama a atenção para o facto
de, nos últimos decénios, em virtude do «alargamento dos espaços de normação» – idem est, da
integração comunitária, hoje convolada na UE (e
em especial fruto da actividade do TJUE) –, ter
justamente cabido aos juristas o papel inverso, traduzindo em hegemonia e normatividade nacional
aquilo que é direito derivado de órgãos comunitários – e, portanto, sem posição privilegiada no
fontanário jurídico tradicional («sem qualquer pedigree democrático») –, o qual não espelha muitas
vezes qualquer consenso popular (e até mormente
vazado de legitimidade eleitoral, tendo em conta
o modus constituendi da UE). Assim, a construção
em grande medida jurisprudencial da UE tem contornado bastas vezes a democraticidade exigida –
e, por consequência, fazendo duvidar da sua legitimidade –, conquanto aí já não tenha causado
grande estranheza doutrinal que os juristas operassem como mediadores de tal pluralismo. Deste
modo, os juristas têm tido muitas vezes um papel
activo e responsável na negação ou rejeição das
resistências, dúvidas e ignorância populares face

aos rumos seguidos pela UE, enquanto veiculam
e hegemonizam uma ideologia minoritária própria
de grupos de interesses muito localizados, e especialmente de índole merceológica.
Em suma, não só há que evitar continuar-se a reproduzir uma certa confusão entre validade e vigência – pois nem todas as normas jurídicas
hodiernamente validadas ecoam um mínimo de
consenso inclusivo, o que faz duvidar da sua vigência democrática –, como a prática de os juristas (porque únicos hermeneutas auto-qualificados
para o desempenho de tal função) homologarem
certa normatividade como jurídica, declarando um
direito que não tenha por base o consenso da comunidade, mas antes o de uma elite social, política e/ou económica. Para o compensar,
retornemos à «terceira via» teorizada por António
Hespanha, na qual ensaia uma resposta tímida a
estas questões, assentando o direito a devir. Como
saber então o que será “direito” nesta óptica? Diznos o Autor:
«Decisiva, portanto, deve ser a identificação do direito com aquilo que
uma comunidade manifesta reconhecer como tal, ou de uma forma solene
e refletida – como acontece com a
constituição e as leis –, mas também
de forma menos solene, quando expressa numa aceitação generalizada
de normas jurídicas identificadas
como tal por [forma refletida.]
Por “forma refletida” entende-se um
reconhecimento que decorre de uma
ponderação de razões contraditórias,
incorporando uma atitude crítica; e
não de um consenso apressado, acrítico, não ponderado ou induzido pelo
senso comum [de] outras entidades
que forem – também de forma manifesta, geral e refletida – reconhecidas
como idóneas para dizer o direito
(instâncias jurisdicionais).
Por outro lado, havendo conflito entre
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normas jurídicas, parece, nestes termos, que devem prevalecer as que
apresente[m] um grau maior de validade, por serem mais amplos e refletidos os consensos em que se
baseiam. É com este fundamento que
se pode afirmar que as normas provenientes de órgãos democraticamente
legitimados e funcionando segundo
princípios democráticos (como a
constituição e as leis dos Estados democráticos) devem merecer uma consideração especial face a outras
normas em que tal condição de validade não seja tão clara (ou mesmo,
em que seja problemática e obscura;
v.g., a autorregulação de grupos que
ofenda princípios fundamentais da
convivência mais alargada; as normas
editadas por grupos que defendam interesses particulares, egoístas ou lesivos dos interesses/pontos de vista de
comunidades mais vastas; as normas
aceites de forma pouco refletida ou
provenientes [d]e consensos viciados
– não adequadamente inclusivos, obtidos por manipulação, que excluíram
o contraditório[)].»(36)

gética, que, como sabemos, fecha a atribuição de
sentidos das normas jurídicas aos seus elementos
gramatical, lógico, histórico, sistemático e teleológico, datando na sua essência já mais de duzentos anos. Ao invés, e atendendo à evolução na
própria teoria da linguagem e ao contexto civilizacional, há que reconhecer que não há um só sentido a ser identificado, mas «sentidos
contextualizados». Ou seja, assumir-se enfim que
existem círculos hermenêuticos variáveis de
acordo com o background, as experiências e as
expectativas dos intérpretes, gerando-se «sentidos
plurais e mutáveis», «inevitavelmente equívocos». Assim, a orientação interpretativa nuclear
deve ser a de, entre os vários sentidos possíveis
que radicam na norma jurídica, escolher-se no
caso concreto aquele que «melhor responde às diferentes expectativas sociais», garantindo-se destarte a proximidade do «sentido do direito do seu
fundamento legitimador – o povo». Isto é, a «boa
interpretação» deve «promover um consenso alargado e durável», mantendo-se a sua significação
aberta e já não limitada pelos elementos tradicionais, supra elencados. Sendo que qualquer jurista
pode acompanhar a evolução desse mesmo consenso e das expectativas dominantes, bastando
que esteja receptivo a observar a realidade, desde
logo descrita na comunicação social e pelas ciências sociais.(38) Representam estas adaptações,
no fundo, um convite a que o corpo de juristas
deixe de operar como uma elite isolada – que
impõe a sua visão social justamente através de um
exercício de Isolierung purificante na hermenêutica de normas que visam toda a comunidade(39)
–, tornando-se sensível às expectativas sociais da
maioria da população, aos seus consensos e às
fontes de direito pelas quais, democraticamente,
se mostre um consenso tendencial e inclusivo –
ou, ao invés, um repúdio.

É de realçar que a Constituição continuará a ser
uma fonte de direito privilegiada, mas já não a determinante. António Hespanha convida assim a
corrigir a teoria sobre a Constituição, de modo a
que, mais que uma «pirâmide», a «cordilheira»
normativa mantivesse a sua coerência com a inclusão de normas não estaduais.(37) Os tribunais
constitucionais passariam, no fundo, a zelar por
um paradigma jurídico em que a concordância da
Constituição deveria harmonizar-se com o sistema
pluralista, garantindo que todas as instâncias jurisdicionais respeitavam o direito plural, «maio3. Excurso: o jurista engagé
Nesta
sua
teorização jurídica, há um problema
ritário», constituído.
Por outro lado, a teoria sobre a interpretação nor- concreto a que António Hespanha – mais do que
mativa teria que superar a velha construção exe- um jurista de convicções, um jurista engagé –
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alude bastas vezes,(40) por representar a grande
farsa económica internacional que marcou o início
do séc. XXI e lesará gerações por décadas. Falamos, claro está, do salvamento das instituições
bancárias europeias à custa da vida das populações mediterrâneas, inter alia, com a imposição
de programas de austeridade financeira ditada por
uma Troika (Comissão Europeia, Banco Central
Europeu e FMI). Honrando tal preocupação, pretendemos apenas reforçar que a proposta de pluralismo jurídico do nosso historiador-teorizador
do direito ganha aqui especial pertinência. Tão
importante quanto identificar qual o direito vigente numa comunidade num dado momento histórico, é reconhecer qual a normatividade
repudiada por essa mesma comunidade, para mais
quando se preenche aquele critério do consenso
alargado e inclusivo, e profusamente manifestado
na esfera pública.
A falta de legitimidade dessa referida normatividade internacional que se impôs especialmente
sobre os povos do Sul da Europa (desde logo porque provinda de instituições desprovidas de qualquer índole democrática, mas com uma agenda
política de radicalismo ideológico conhecida por
todos – e pensamos designadamente no FMI e no
Eurogrupo(41)), que António Hespanha identifica, faz-nos recordar uma lição de um jusfilósofo
vintecista, que se imaginaria que já não seria necessário repetir. Reportamo-nos a Gustav Radbruch (1878-1949) que, em 1945 e a propósito da
repercussão na Teoria do Direito da experiência
nazi, conseguiu resumir uma tensão teorética fundamental em Fünf Minuten Rechtsphilophie.(42)
Repristinemos então o «Terceiro minuto»:

tiça, como quando arbitrariamente
concedem ou negam a certos homens
os diretos naturais da pessoa humana,
então carecerão tais leis de qualquer
validade, o povo não lhes deverá obediência, e os juristas deverão ser os
primeiros a recusar-lhes o carácter de
jurídicas.(44)
Ergo, é justamente a dimensão de juridicidade que
António Hespanha advoga que deve ser retirada
àqueloutro plano normativo, uma lição de jure
condito que ainda está por cumprir justamente
pelo Estado-Membro que goza da fama de “bom
aluno” nesta matéria. Reforçamos que o Estado
português o faz ignorando a vontade do demos,
indubitavelmente expressa nos “anos quentes” da
Troika e cujas circunscrições continuam por superar. Bem vemos assim que o pluralismo jurídico
já operante não deixa de carrear, em potência, as
sementes da legitimidade democrática que o permitem (re)ordenar-se, reforçando como o Direito
pode ser o meio mais idóneo de controlar o
(ab)uso do Poder. É por isso que o contributo teorético de António Hespanha nos parece tão acertado e oportuno – e o coloca na vanguarda do
pensamento jurídico português.

4. Remate
É já tempo de pôr cobro a esta ousadia contemplativa. Ao epilogar Pluralismo Jurídico e Direito
Democrático, o Autor equaciona ter cumprido um
objectivo: «explicar porque é que não se pode ignorar que estamos hoje perante um direito radicalmente diferente daquele para o qual foi
construída a dogmática jurídica corrente.»(45)
Direito quer dizer o mesmo que von- Não poderíamos estar mais de acordo. Cabe-nos
tade e desejo de justiça.(43) Justiça, a todos, enquanto juristas, continuar este labor.
porém, significa: julgar sem conside- Com um conforto, também sabiamente identifiração de pessoas; medir a todos pelo cado pelo jus-historiador-teorizador: é que «uma
dogmática jurídica alternativa, própria para uma
mesmo metro.[…]
Quando as leis conscientemente des- ordem jurídica de muitos direitos, já existiu e, pormentem essa vontade e desejo de jus- tanto, pode voltar a existir.»(46)
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Importa, por conseguinte vir a mobilizar mais
ainda as obras de António Hespanha, consolidando-o como o importantíssimo marco que se
tornou para a doutrina portuguesa. E fazê-lo desde
logo na formação das próximas gerações de juristas, pois é nestas que veremos frutificar «as pequenas revoluções das mentalidades», que são
sempre aquelas que «dão mais resultado». É que
leccionar fomentando o espírito crítico mune sempre os alunos de uma ferramenta perigosíssima: a
de saberem questionar «radicalmente», algo que
mormente se busca evitar, «porque questionar traz
a ideia de mudar de raiz».(47) Mas não é só a modernização do ensino jurídico que é necessária.
Como bem alerta o nosso jus-teorizador, urge «sobretudo […] uma renovação da ética dos juristas,
que os afaste da autossuficiência e do elitismo e
os aproxime de uma deontologia da atenção e do
serviço à comunidade: respeitar os consensos comunitários sobre o que é ou não é justo e usar o
seu saber apenas para melhor interpretar e formular estes consensos.»(48)
Nada nos parece mais apropriado, pois habitamos
já no Antropoceno, experimentamos formas radicais de convivência global e vivemos ameaçados
por problemas comuns que carecerão necessariamente de respostas comuns – e legitimamente plurais. A somar a tais problemas, confrontamo-nos
ainda com o reanimar do espectro dos autoritarismos, consequência natural da ordem económica
dominante, como a História já deu prova. Se a Juridicidade não abraçar definitivamente a Democraticidade… restar-nos-á outra vez a barbárie.
Notas:
(1) V. o seu artigo neste mesmo Boletim.
(2) A alusão comparativa a João Amós Coménio (15921670) e à sua Didactica magna (1649) é justificada infra (2.
e 4.).
(3) Coimbra: Almedina, 2019. É de relevar que esta é a 4.ª
edição da obra, pois Pluralismo Jurídico e Direito Democrático foi originalmente editado em 2013 no Brasil (São

Paulo: Annablume), exemplificando como o trabalho de António Hespanha enquanto jus-teorizador tem colhido maior
recepção no além-Atlântico do que na costa lusa (op.cit.,
pp.7-10).
(4) Ratione materiae não incluímos o vastíssimo corpus de
artigos científicos que António Hespanha publicou sobre
Teoria do Direito, desde logo porque, como é normal, muita
dessa heurística encontra-se sintetizada nas obras aqui visadas.
(5) Coimbra: Almedina, 2014, 2.ª ed., reelaborada [2007].
(6) Mem Martins: Europa-América, 2012, 3.ª ed. [1997].
(7) António Hespanha esclarece que Pluralismo Jurídico e
Direito Democrático (op.cit., pp.17-21) representa um desenvolvimento das reflexões e revisões advenientes dos capítulos finais de Cultura jurídica europeia (op.cit.,
pp.356-364) e de O caleidoscópio do direito (op.cit., pp. 6577, 737-767), bem como de outros artigos afins, alguns recentemente republicados em O direito democrático numa
era pós-estatal. A questão política das fontes de direito
(ed.autor: Amazon-Kindle, 2018).
(8) Basta evocarmos o exemplo paradigmático (conquanto
de índole conservadora) de Friedrich Carl von Savigny
(1779-1861), cujos labores inéditos originaram a Historische Rechtsschule e em sequência revolucionaram justamente a metodologia jurídica.
(9) V. e.g. Unipop (org.), Pensamento Crítico Contemporâneo, Lisboa: Edições 70, pp.101-123 e 198-225, respectivamente.
(10) Lisboa: Tinta da China, 2019.
(11) Filhos da Terra, op.cit., pp.11-41, 291-298. Não podemos deixar de mencionar que foi também o rigor extremo
com que tratou o levantamento de fontes a distingui-lo na
sua área, a par da atitude crítica historiográfica (necessaria-
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mente revisionista), tendo assim gerado obras anteriores tão
importantes como História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna (1982), As Vésperas do Leviathan. Instituições e poder político em Portugal – séc. XVII (1994) e
Guiando a Mão Invisível. Direitos, Estado e Lei no Liberalismo Monárquico Português (2004), inter alia.
Para uma descrição da sua metodologia historiográfica v.
justamente a «Entrevista a António Manuel Hespanha», por
Pedro Cardim (e a que alude no seu texto), em Análise Social, 46(200), 2011, pp. 430-445. Para uma comparação com
as limitações e o modo anterior de fazer História do Direito
em Portugal, que devia estar funcionalizado para a apologia
da «nação» de acordo com a ideologia do Estado Novo – e
como foi sintomaticamente propugnado pela referênciamaior da (purificada) Filosofia do Direito de então, Luís Cabral de Moncada –, v. António Hespanha, «Historiografia
jurídica e política do direito», Análise Social, 18(72-73-74),
1982, pp. 795-812.
(12) V. e.g. a recente antologia de Pedro Calafate, Ramón
E. M. Gutiérrez (dir.), Escola Ibérica da Paz. A consciência
crítica da conquista e colonização da América – 1511-1694,
España: Editorial de la Universidad de Cantabria, 2014.
(13) Já Carl Schmidt o identificara em Der Nomos der Erde
im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (1950), por
exemplo.
(14) Cf. Política, Livro I.
(15) Filhos da Terra, op. cit., p. 296, itálico nosso. Não resistimos a citar Friedrich Engels, que em A Origem da Família, da Propriedade e do Estado (Lisboa: Edições Avante,
2002, 2.ª ed. [1884], p. 73) providencia o indubitável esclarecimento jus-terminológico:
«A palavra familia não significa originariamente o ideal do
filisteu de hoje, composto de sentimentalidade e zangas domésticas; entre os romanos, a palavra nem sequer começa
por se referir ao casal e aos seus filhos, mas apenas aos escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e familia é a
totalidade dos escravos pertencentes a um mesmo homem.
No tempo de Gaio ainda a familia, id. est patrimonium […
] era legada por testamento. A expressão foi inventada pelos
romanos para designar um novo organismo social cujo chefe
[…] tinha sob si mulher e filhos e um certo número de escravos, sob poder paterno romano, com o direito de vida ou
de morte sobre todos.»
(16) Pluralismo Jurídico…, op.cit., p.11.
(17) Ibidem, p.22.

(18) Por razões de organização textual, é pertinente deixarse já mencionado quais os referentes assumidos pelo próprio autor para a sua teorização jurídica. Se já no
Caleidoscópio do Direito (op.cit., pp.79-230) António Hespanha expunha os seus conhecimentos profundos sobre alguns dos mais importantes cultores do pensamento jurídico
contemporâneo europeu, em Pluralismo Jurídico e Direito
Democrático (op.cit., p.129) esclarece que as suas principais influências são Herbert L.Hart (porque «a identificação
do direito [pelos tribunais] deve partir da observação do que
se passa na comunidade»), Jürgen Habermas (visto que por
detrás do reconhecimento de uma norma como direito
devem estar «consensos comunitários inclusivos e justos»)
e Niklas Luhman (pelas ideias de que é «o próprio direito
[…] que estabelece o direito», reduzindo complexidades e
criando «situações de estabilização das expectativas») – cf.
pp.129-185.
(19) Recordemos que o nexo entre Democracia e Direito é
há muito caro a António Hespanha: cf. e.g. O caleidoscópio
do direito, op.cit., pp. 317-517.
(20) António Hespanha reconhece o «capital social» e o
«poder simbólico» dos juristas na sociedade (O caleidoscópio do direito, op.cit., pp.298-315; Pluralismo Jurídico…
, op.cit., pp.100-109), na senda da teoria bourdieusiana jussociológica sobre tal «habitus»: v. Pierre Bourdieu, «La
force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique» e «Habitus, code et codification», Actes de la recherche en sciences sociales, 64, 1986, pp.3-19 e 40-44,
respectivamente – e sem olvidar a correlativa projecção universitária, já entrevista no seu icónico Homo Academicus
(Portugal: Edições Mulemba, Edições Pedago, 2016
[1984]). Gostaríamos de reforçar a pertinência destes vícios
corporativos na realidade laboral portuguesa hodierna, inovadoramente descritos por Miguel Chaves em Confrontos
com o Trabalho entre Jovens Advogados. As Novas Configurações da Inserção Profissional, Lisboa: Imprensa de
Ciências Sociais, 2010, pp.89-130, 197-228.
(21) No pensamento jurídico português contemporâneo (e
um marco da corrente jurisprudencialista), o texto de referência para tal dissociação é o de António Castanheira
Neves, «A revolução e o direito. A situação de crise e o sentido do direito no actual processo revolucionário», Revista
da Ordem dos Advogados, 35-36, 1975-1976. Tal visão está
nos antípodas da expressa nos textos de António Hespanha
(conquanto os comprove mais ainda), desde logo «Direito
legislado, direito doutrinal e direito judicial num período
revolucionário», publicado neste mesmo Boletim (e óptica
que subscrevemos).
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(22) Em Cultura jurídica europeia, António Hespanha descreve as contínuas adaptações da Teoria do Direito às mutáveis exigências oriundas da Arte de Governo, desde a
organização clássica do Direito Romano, passando pela sua
recepção no séc.XII mais glosada ou comentada, à influência medieval do Direito Canónico, geradoras do Direito
Comum europeu (pp.89-179). No tocante à fundamentação
do Direito, recorde-se a primazia da veia jusnaturalista, de
origem romana, e com particular relevância na neo-escolástica tomista da Escola Peninsular e na posterior fase jusracionalista, marcando esta o fim de uma época relativamente
consensual nesse topos (ibidem, pp.206-240).
(23) Na mesma linha, sobre o desenvolvimento do Positivismo jurídico, através da Escola da Exegese, da Jurisprudência dos Conceitos (após as inovações da Escola História
do Direito) e do Positivismo Normativista, inter alia, cf. ibidem, pp.241-314. Quanto à caracterização jurídica do monismo estadualista – idem est, do Estado como única fonte
de direito (porque reduzido/confundido com a lei) –, atentemos brevitatis causae na síntese de António Hespanha
(Pluralismo Jurídico…, op.cit., p.45):
«a criação do direito constituía uma atribuição fulcral e exclusiva do Estado, quer porque este era quem melhor representava a vontade popular, quer porque ele, corporizando
(ontologicamente, não sufragisticamente) o povo (ou a
nação), detinha em exclusivo a legitimidade para superar as
contradições dos interesses particulares, combinando-os
num interesse geral ou público. A própria forma geral e abstrata do direito, bem como a sua organização segundo uma
lógica rigorosa (formalismo e logicismo jurídicos) constituiriam elementos de neutralização dos pontos de vista particulares e das pulsões egoísticas ou corporativas.»
(24) Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément. (in
<https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de1789>, acedido a 02.12.2019).
(25) Descrevendo o quão recente e frágil é a ideologia vintecentista da Democracia (e salvaguardando o erro teorético
que confunde os Socialismos experienciados com a ideia de
Comunismo) v. Mark Mazower, O Continente das Trevas.
O Século XX na Europa, Lisboa: Edições 70, 2014 [1998].

(28) Cf. António Hespanha, «Os juristas como couteiros. A
ordem na Europa ocidental dos inícios da idade moderna»,
Análise Social, 36(161), 2001, pp.1183-1208.
(29) De clara inspiração na sociologia cultural marxista fomentada por Antonio Gramsci (1891-1937) nas suas reflexões sobre o Mezzogiorno, depois extrapolada para a
oposição hemisférica entre o Norte e o Sul globais, bem
como para as variadíssimas tensões/relações de opressão
Norte-Sul que perpassam os diversos continentes.
(30) V. e.g. Maria Paula Menezes, Boaventura de Sousa Santos (org.), Epistemologias do Sul, Coimbra: Almedina, 2018,
2.ª ed. Cf. Pluralismo Jurídico…, op.cit., pp.51-63.
(31) Ibidem, p.54.
(32) Na senda do desenho kelseniano, primeiramente a Lei
Fundamental (Grundgesetz) e a legislação que a revê, depois as leis ordinárias – as leis da Assembleia da República
e os decretos-leis do Governo – e por fim os vários tipos de
regulamentos. Cf. art. 112º da Constituição da República
Portuguesa.
(33) Cf. Pluralismo Jurídico…, op. cit., pp. 71-94; e O caleidoscópio do direito, op.cit., pp.519-585. Não resistimos
a fazer notar que, mesmo neste elenco das fontes de acordo
com a visão tradicional, António Hespanha vai generosamente além da teorização mormente leccionada, que quantas vezes se limita apenas a elencar a lei, a jurisprudência, a
doutrina e o costume. Há indubitavelmente uma necessidade
genérica de revisão pedagógica desta matéria.
(34) Sintetizado nos seus Capítulos VIII e IX (pp.95-121).

(26) Cf. Pluralismo Jurídico…, op.cit., pp.33-50.

(35) Pluralismo Jurídico…, op.cit., pp.97-98.

(27) Cf. Cultura jurídica europeia, op.cit., pp. 41-364; O
caleidoscópio do direito, op.cit., pp.272-315.

(36) Ibidem, p.120.
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(37) Cf. ibidem, pp.207-225. Sobre os desafios específicos
que o pluralismo coloca ao Direito Constitucional v. António
Hespanha, «Rumos do Constitucionalismo no Séc. XXI:
Constitucionalismo, Pluralismo e Neoliberalismo», Boletim
de Ciências Económicas – Homenagem ao Prof. Doutor António José Avelãs Nunes, 52(2), 2014, pp.1599-1626.
(38) Cf. Pluralismo Jurídico…, op.cit., pp.227-239; O caleidoscópio do direito, op.cit., pp.647-695.
Quiçá extrapolando, podemos cogitar em dois casos que
concretizem esta «terceira via». Por exemplo, dada a manifesta recepção pela população portuguesa de um entendimento expansivo de Direitos Humanos (idem est, não
restrito à limitada significação eurocêntrica, individualista
e apenas focada nos direitos civis e políticos, ao invés abarcando desde logo os incindíveis direitos económicos, sociais
e culturais), não será excessivo dizer que a opção nos últimos largos anos pelo desinvestimento no Sistema Nacional
de Saúde, conquanto validado pelas instâncias governativas,
carece de clara legitimidade democrática e desrespeita a
fonte jurídica nuclear (para além da constitucional) que se
lhe impõe. Um segundo caso concreto, face à adesão consensual da população portuguesa à causa ecológica e à defesa de medidas estruturais que contrariem a “crise
climática”, implica que a opção estadual pela construção do
novo aeroporto no Montijo, ainda que validada ab initio,
viole indubitavelmente a vontade democrática, entretanto já
homologada na própria Assembleia da República (por unanimidade, em 05.07.2019) com a aprovação de uma declaração de estado de emergência climática (que por definição
demanda uma planificação anticapitalista) – pelo que aquela
medida está desprovida de legitimidade.
(39) As obras sobre metodologia no pensamento jurídico
dominante – não compagináveis com esta leitura de António
Hespanha, note-se – continuam a ser de António Castanheira Neves – por todos, Metodologia Jurídica. Problemas
fundamentais, Coimbra: Coimbra Editora (Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, IVRIDICA,
1), 1993 – e de Fernando José Bronze – por todos, A metodonomologia entre a semelhança e a diferença (reflexão
problematizante dos pólos da radical matriz analógica do
discurso jurídico), Coimbra: Coimbra Editora (Boletim da
Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, IVRIDICA
3), 1994.
(40) Cf. e.g. «Rumos do Constitucionalismo…», op.cit.,
pp.1606-1609. Veritas, António Hespanha identifica um
conjunto de conflitos e incompatibilidades entre o direito e
o neoliberalismo: cf. ibidem, pp. 1616-1626.

(41) Para uma descrição do modus procedendi consciente e
negligentemente lesivo e afrontosamente anti-democrático
do Eurogrupo v. o reportado por Yanis Varoufakis em Adults
in the Room. My Battle with Europe’s Deep Establishment,
London: Bodley Head, 2017.
(42) «Cinco Minutos de Filosofia do Direito», in Filosofia
do Direito, trad. Luís Cabral de Moncada, Coimbra: Arménio Amado – Editor, Sucessor, 1997, 6.ª ed., pp.415418.
(43) É a clássica alusão à máxima de Ulpiano, que todos
conhecemos: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius
suum cuique tribuere.
(44) «Cinco Minutos…», op.cit., p.416.
(45) Pluralismo Jurídico…, op.cit., p.241.
(46) Ibidem, p.243.
(47) Entrevista dada por António Hespanha a 29.09.2012
(e ainda com o eco da maior manifestação popular portuguesa desde o 01 de Maio de 1974, justamente contra a
Troika), republicado pelo jornal Expresso aquando do seu
óbito, in <https://expresso.pt/sociedade/2019-07-02-Antonio-Hespanha-A-democracia-esta-em-regressao> (acedido
a 08.07.2019).
(48) Rumos do Constitucionalismo…», op.cit., p.1606.
*Docente (Assistente-Convidado) na Escola Superior
de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria; Doutorando em Ciências Jurídico-Filosóficas na Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra; contacto: miguel.regio.almeida@gmail.com.
Por convicções linguística e jurídica, este texto não se encontra redigido em consonância com o “Novo Acordo
Ortográfico” de 1990, com excepção dos trechos fielmente citados.
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Direito legislado, direito doutrinal e direito judicial
num período revolucionário*
António Manuel Hespanha**

foram mais subtis, pois a eficácia legitimadora
do discurso jurídico vivia, ainda mais decisivamente do que a dos discurso dos media, da sua
O período revolucionário foi marcado por rup- neutralidade, do seu tecnicismo, do seu hermeturas do tecido social, das estruturas jurídico- tismo e do seu recuo face à ribalta da cena polípolíticas e, sobretudo, dos quadros mentais tica. A discrição profissional, o segredo da
profundos. Porém, um conhecido habitus para o justiça, a quietude dos gabinetes, o tecnicismo
arranjo não violento das tensões sociais (a da análise científica, fazem parte do modo de re“brandura dos nossos costumes”), bem como a presentação/aceitação/legitimação do direito e
estratégia «legalista» e «pacifista» das forças po- dos juristas nas actuais sociedades ocidentais.
líticas de esquerda mais influentes – que se ex- Todavia, uma análise um pouco mais detida replica pela incerteza dos desfechos se houvesse vela o carácter decisivo das apostas feitas neste
violência a «quente» - desviaram para o campo plano. Sinais disso foram, por exemplo, o peso
da opinião pública e dos expedientes jurídicos dos juristas em todos os níveis dos aparelhos poou para-jurídicos as tensões político-sociais, ope- lítico-partidários, a importância atribuída pelos
rando uma sua «despotenciação» ou «eufemiza- mass media aos processos legislativos e regulação» dos conflitos.
mentares, o tom jurídico de muitos debates políticos (casos paradigmáticos foram os dos
Aos fazedores de opinião e aos juristas foram codebates em torno da «unidade/unicidade sindimetidas tarefas de mediação dos conflitos sociais
cal», da punição dos agentes da PIDE, do «sae de gestação de consensos que, noutros contexneamento»
da
função
pública,
das
tos revolucionários, foram assumidas pela luta
nacionalizações e da sua irreversibilidade); em
social e política mais violenta. O campo da cotodos eles, os modelos argumentativos que premunicação social e o campo do direito foram,
valeceram acabaram por ser de natureza claraassim, lugares de elevados investimentos políticos, visando obter uma hegemonia na cultura mente jurídico-conceitual.
pública. Os casos “República” e os “saneamen- Esta tendência para a eufemização dos conflitos
tos” da comunicação social depois do 25 de No- sociais pela sua transferência para os níveis do
vembro documentam bem o lugar central direito articula-se harmonicamente com o esdesempenhado pelos meios de comunicação so- forço dos juristas, como corpo social diferencial nas estratégias de hegemonização da opi- ciado, para se instituírem como mediadores por
nião pública.
excelência das relações sociais. Face à sociedade,
os juristas procuram impor o direito como fórNo domínio do direito, as estratégias políticas
mula neutral e científica de «engenharia social»;
1. Discurso jurídico doutrinal e discurso político.
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e, face aos políticos/legisladores, procuram
impor-se a si mesmos como detentores da competência/legitimidade para «dizer o direito» (1).

pensado a que nós chamamos «formação - ou
deformação - profissional»).

Tem tanto mais interesse afastar, logo de início,
O modo como estas duas estratégias concorren- uma interpretação intencionalista (ou instrutes se harmonizam é complexo, não podendo ser mentalista) das relações entre o discurso dos judescrito com recurso a fórmulas simplistas como ristas e a prática política global quanto é certo
«os juristas ao serviço das classes dominantes». que este ponto de vista - dominante em muitas
Que, no nosso país - como na generalidade dos análises «de esquerda» do papel político dos jupaíses da nossa área cultural -, os juristas com- ristas - é responsável por um desconhecimento
partilham, pela sua origem social e pelo meio es- da eficácia das lógicas internas de cada campo
colar em que se formaram, do habitus do discurso e da prática social. Para muitos, na
político-cultural dos grupos cultural, social e verdade, tudo se passa como se o campo jurídico
economicamente dominantes, é ponto que não fosse um meio inorgânico, perfeitamente perparece muito discutível (se bem que não siste- meável a estratégias políticas alheias. Como se
maticamente averiguado). Mas explicar a ade- os juristas não fossem senão serventuários disquação mútua entre, por um lado, a estratégia poníveis do poder, onde tudo pudesse ser dito.
eufemizadora dos conflitos sociais e, por outro, Como se o seu discurso não fosse senão a ampliaos desígnios políticos dos juristas através, por ção do sussurrar de «donos» escondidos. Como
exemplo, de uma ideia de solidariedade de classe se o seu recorte do mundo social, a sua versão
(«privilegiamos a via jurídica porque os juristas das relações aí estabelecidas e as propostas
são ‘dos nossos’») ou de pacto tácito («resolve- quanto ao seu equilíbrio se limitassem a um demos a vosso contento em troca do reconheci- calque da visão do mundo dos grupos comitenmento social da nossa qualidade de árbitros») tes. Daí que, de forma demasiado frequente,
corresponde a uma visão irrealisticamente ma- temas como o da «origem social» dos juristas ou
quiavélica (psicologista, finalista) das relações das suas ligações ao poder económico sejam
tidos como bastantes para explicar o sentido posociais.
lítico global do discurso do direito.
Em resumo - e é esta a linha metodológica seguida neste texto -, a correspondência entre a Na nossa perspectiva, pelo contrário, o foco da
estratégia eufemizadora dos conflitos sociais análise tende a ser voltado para a descrição do
prosseguida pelos grupos dominantes no plano campo de produção jurídica. As condições
do espaço social global e a política do corpo dos (desde as puramente materiais até às instituijuristas não é, decerto, um fenómeno aleatório. ções) da prática jurídica - ou, dito doutro modo,
As redes de articulação e de mútua dependência as condições de produção dos seus resultados das práticas e dos grupos que as encarnam exis- são descritas e postas em relação com as formas
tem, tal como a experiência no-lo documenta. categoriais profundas (modos de fazer, de dizer,
Mas situam-se a níveis anteriores à consciência de classificar, de discorrer) que estruturam o disdos agentes, de tal modo que a concertação não curso sobre o direito; numa relação biunívoca,
exige “contratos expressos”, estando já incorpo- em que a prática estrutura a percepção e esta
rada nas próprias realidades objetivas do modus condiciona aquela. Produto do modus operandi,
operandi de cada grupo e nas «categorias» pro- as categorias da prática inculcam um modelo de
fundas das práticas (do «senso comum», o im- acção que, por sua vez, legitima as práticas que
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lhe estão conformes e reage contra as destoantes. Produto da história, o adquirido profissional
(o «habitus») seleciona, estrutura e legitima as
novas aquisições.
A criação jurídica tem, assim, um significado
eminentemente político. Não tanto no plano da
política global do espaço social, como têm pretendido as visões mecanicistas ou instrumentalistas. Mas no plano específico das lutas pelo
poder em que os juristas estão imediatamente
comprometidos. Antes de tudo, a luta pelo reconhecimento social da sua legitimidade como mediadores dos conflitos sociais (frente a outros
pretendentes a este papel - políticos, burocratas,
tecnocratas). A esta luta estratégica – que me
parece ser a mais decisiva – somam-se lutas internas ao “campo”, mas dependentes e condicionantes da anterior, entre distintos grupos
profissionais de juristas, cada qual portador de
paradigmas específicos de prática jurídica (os
juízes, os advogados, os burocratas, os académicos). Neste contexto, os reflexos locais das estratégias globais de luta pelo poder não podem
deixar de aparecer como muito secundarizados,
sobre-determinados como são pelas tensões internas ao próprio campo de produção do direito.
A intenção deste artigo não permite uma observância exaustiva e rigorosa do programa metodológico esboçado. Mas permite colocar pontos
de partida para ensaios futuros.

Trata-se, afinal, de uma constante da história
social e jurídica europeia, desde, pelo menos, a
época moderna (2). Mas a conjuntura portuguesa do início dos anos setenta – e, concretamente, o contexto do restabelecimento da
democracia - agudizou-a ainda.
Durante o Estado Novo – que nisto partilhava
um modelo mais vasto, comum à Europa ocidental, o pensamento jurídico era tido, por alguns, como um fator de racionalização das
relações sociais e políticas. Alguns, para além
disto, opunham o direito dos juristas ao direito
autoritário da ditadura, este último equiparado
ao abuso, à arbitrariedade e à ilegalidade. O
peso dos advogados nos movimentos da oposição
democrática reflete a apropriação pelos juristas
do capital político decorrente desta crítica do direito positivo. No meio dos juristas universitários, o distanciamento «cientista» marcava uma
certa preocupação de descompromisso, por
vezes de crítica implícita, em relação ao regime.
Alguma oposição, nos anos sessenta e inícios de
setenta, entre as «escolas» de Coimbra (politicamente menos comprometida e, paralelamente,
mais doutrinária) e de Lisboa (tida como mais
enfeudada à política oficial e, ao mesmo tempo,
mais «exegética» ou «descritiva») acaba por
poder ter um significado político deste tipo.

Nos finais do regime, alguns tópicos de recorte
científico-dogmático (nomeadamente, o anti-legalismo) ganharam um significado político de
Antes de encetarmos uma exposição empírica
sentido democrático, enquanto a inteligentsia
mais detalhada, traçaremos um panorama esuniversitária que os lançara capitalizava o presquemático das tensões em que os juristas paretígio político que resultada do prestígio cada vez
cem interessados no imediato pós-25 de Abril.
maior dos movimentos democráticos. Havia, naturalmente, juristas universitários da «situação»
2. Os juristas como mediadores da política.
e da «oposição» (mais da primeira do que da segunda, valha a verdade). Mas todos acabavam
A tensão determinante no campo jurídico no por recolher a sua parcela dos lucros do prestígio
imediato pós-25 de Abril é a que decorre da luta desta ideia, politicamente rentável, de um “didos juristas pela reprodução do seu papel de me- reito para além da lei”.
diadores privilegiados das relações sociais.
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Os contactos com meios universitários estrangeiros, o uso de literatura em línguas relativamente inacessíveis (nomeadamente, o alemão),
o hermetismo da linguagem e a agudeza conceitual eram outros tantos traços que, fazendo
parte do habitus profissional dos universitários,
funcionavam como um capital que os distinguia
não apenas dos profanos, mas ainda de outras
categorias de juristas (os «práticos» do foro, os
burocratas). Quanto a estes últimos, funcionavam em geral como caixa de ressonância do
meio universitário, cujo primado não era explicitamente atacado. A forma de reacção dos
«práticos» era, sobretudo, a valorização do direito positivo, nomeadamente do pormenor regulamentar, de que “A Gorda” – um repositório
detalhado de regulamentos em matéria de contabilidade pública – era o monumental símbolo
(3). Impossibilitados de se imporem aos universitários, os «práticos» tinham aí, todavia, as
suas preferências - os «mais claros», «mais descritivos», «mais práticos» (v.g., José Alberto dos
Reis, Fernando A. Pires de Lima, Antunes Varela e Marcello Caetano). Mas podiam ir até opor
aos critérios dos universitários, os do legislador
ou da jurisprudência. Querelas conhecidas como
as que opunham Coimbra a Lisboa, Afonso
Queiró a Marcello Caetano, Anselmo de Castro
à jurisprudência do STJ, eram outras tantas manifestações destas tensões dentro do campo jurídico entre o polo «teórico-universitário»,
hegemonizando o campo jurídico, e o polo prático, lutando surdamente por uma legitimação
alternativa, embora simbolicamente algo subalterna.
O advento da democracia introduziu novas tensões neste campo. A mais importante foi, decerto, a abertura de uma nova frente no
combate dos juristas pela sua qualidade de árbitros das relações sociais. Na verdade, a democracia trouxe consigo a reativação do prestígio

social do campo político de declaração do direito
e o advento de uma nova categoria de mediadores dos conflitos - os políticos -, alguns com intervenção directa no campo do direito
(governantes, deputados). O facto de, na sua
maioria, se tratar de juristas de formação (sobretudo de advogados - mas também de universitários, como os parlamentares Jorge Miranda
e Vital Moreira) - capazes de mobilizar a seu
favor tanto o capital de prestígio do direito como
o da discussão política, e de disputar aos juristas
«teóricos-universitários» a hegemonia dentro do
campo jurídico, tornou ainda mais crítica a situação dos puros académicos. Não se tratava
apenas de novos concorrentes, mas de concorrentes cuja diferença específica era pequena e
que, portanto, se podiam aproveitar dos investimentos simbólicos tradicionalmente acumulados pelos juristas, mas também dos decorrentes
da nova evidência da “política”. De facto, a posição destes novos candidatos à declaração do direito aparecia fortalecida pelo seu prestígio de
participantes no novo poder democrático (4),
combinada com a sua capacidade de tiraram
partido do capital simbólico dos juristas académicos.
Esta nova tensão entre «juristas» e «políticos»
manifestou-se de várias formas, das quais aqui
destaco duas (5).
2.1 “Prudência” e oportunidade.
Desde logo, na oposição entre a «oportunidade
política», refletindo objetivos sociais limitados
e conjunturais, e a «prudência jurídica», guardiã
de valores humanos transtemporais. A erupção
mais dramática desta oposição foi, talvez, a polémica em torno da forma de punir os agentes
da PIDE/DGS (6), pois, aí, a eficácia pressupunha a adoção de modelos de incriminação que
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tes. A acusação de doutrinária, dirigida à Constituição de 1976, pertence a este contexto de
avaliação do modelo político democrático-parlamentar, muito enquadrado pelos pontos de
vista elitistas e antidemocráticos dos juristas
alemães, italianos e franceses dos anos 1920 a
1940. Por vezes, ia-se mais longe, ligando a permanência da avaliação dos juristas á sua especial perspicácia para intuir valores
transtemporais, necessários, ligados à natureza
das coisas, ao ser das “instituições espontâneas”
ou à essência permanente dos povos. Ou mesmo
a uma especial estrutura da sua sensibilidade
moral. Ao contrário do que aconteceria com os
Esta mesma questão subjazia, também, à quesleigos, mais superficiais e emotivos, os juristas
tão da «constitucionalidade material» de certas
estariam educados para levaram a cabo uma denormas da Constituição de 1976. Defendendo a
puração da sensibilidade comum, sacrificando
supremacia de uma «ordem material de valosentimentos pessoais às exigências do serviço da
res», inspirada na lei fundamental de Bona de
Pátria. Antunes Varela explicava isto pela exis1949, os juristas estavam, afinal, a afirmar a sutência nos magistrados, de um especial espírito
perioridade dos seus juízos valorativos em relade renúncia: “é o espírito de renuncia com que o
ção aos do legislador constituinte, já que a
magistrado deve actuar na aplicação das leis. O
explicitação de tal ordem de valores era consimagistrado tem de sacrificar, na aplicação do diderada como uma tarefa irrenunciável e indelereito, aos princípios incarnados no ordenamento
gável dos juristas. Que essa «ordem de valores»
constituído tanto o seu sentimento de equidade
e a sua exclusiva declaração por juristas tivesse,
como as suas conceções pessoais de ordem geral
no contexto pós-revolucionário, um sentido conrelativas a disciplina de cada instituto” (8). Em
servador é menos importante do que a continuicontrapartida, o não silenciamento desses pondade que existe entre a atitude destes juristas e
tos de vista pessoais seria uma “violação desse
a dos que, antes do 25 de Abril, opunham às leis
dever fundamental de subordinação a lei” e
vigentes as suas conceções de justiça e declaraconstituiria “um factor dissolvente da certeza e
vam a «lei injusta» como desprovida de vigência
da segurança necessárias a toda a vida social, re(v.g., António Castanheira Neves).
presenta uma subversão da divisão constitucioUma outra manifestação da oposição entre «po- nal dos poderes do Estado e pode em muitos
líticos» e «juristas» era a defesa da superioridade casos - designadamente na apreciação dos chado rigor dogmático sobre o discurso pragmático mados crimes contra a segurança interna ou exou emocional. Daí a denúncia do carácter «de- terior do Estado – constituir um perigo
magógico» ou ideológico dos argumentos políti- gravíssimo para a vida da comunidade” (9).
cos ou das leis feitas no parlamento, as quais Esta última concretização aponta claramente
careceriam da ponderação e apuro técnico que para aquilo que estava sobretudo em causa e que
apenas podia ser obtido no sossego dos gabine- se censurava com mais ênfase – a dissidência pocontrariavam princípios adquiridos da dogmática penalista (7) (nomeadamente, o princípio da
irretroatividade da lei penal incriminatória). O
facto de a maior parte dos juristas ter reagido
contra a aplicação retroactiva da lei punitiva
teve um significado que excedia a questão de
fundo, colocando um problema fundamental
para a defesa da função dos juristas na declaração do direito - o da discricionariedade do legislador. Ou seja, o de saber se o político-legislador
podia estabelecer fosse o que fosse, ultrapassando os ditames da «prudência» estabelecida
pelos juristas.
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lítico-ideológica – aqui relacionada como uma
fraqueza de temperamento, a incapacidade de
renúncia aos elementos emocionais da avaliação
pessoal.
Sentido idêntico tinham as acusações de ignorância dirigidas aos juristas-legisladores, a denúncia do seu empenhamento político, a
desvalorização do direito nacional em face do direito comparado (nomeadamente, do direito europeu-ocidental), do episódico (v.g., a legislação
avulsa em matéria de inquilinato ou de reforma
agrária) perante o permanente (v.g., os institutos do Código Civil em matéria de propriedade
ou de contratos), do direito especial (v.g., direito
do trabalho) em confronto com o direito comum
(v.g., direito contratual comum), do “meramente
consensual” em relação ao “natural” (por exemplo, em matéria de família, e não apenas na
questão do divórcio, mas também na igualdade
dos filhos).
Tal como antes do 25 de Abril, muitos dos novos
políticos eram também juristas. A construção
da sua hegemonia, dentro do campo jurídico,
não decorria, porém, do seu prestígio como políticos. Passava antes pela invocação de uma
nova matriz das relações entre «lei» e «direito»,
em que a primeira – agora, a “lei democrática”
- se impusesse ao segundo. Ou seja, pelo estabelecimento de um modelo legalista-democrático
de ciência jurídica.
Este combate desenvolveu-se, sobretudo, em
torno da questão da legitimidade democrática
dos novos fazedores do direito. Por um lado, insistindo em que o Governo e a Assembleia se
fundavam, directa ou indiretamente, no sufrágio, o que não acontecia nem com os tribunais,
nem, muito menos, com os juristas académicos.
Quanto a estes, numa segunda linha, realçavase o seu conservadorismo e frequente compromisso com o regime deposto.

2.2 Prudência versus legalidade
O peso do legalismo na doutrina jurídica portuguesa das primeiras décadas do séc. XX era
muito forte. Os fundamentos teóricos nem sempre eram os mesmos (10), mas os seus efeitos
combinavam-se numa grande cautela quanto à
afirmação da validade de normas jurídicas contrárias ao estabelecido na lei.
A placa mais ampla e mais estável deste legalismo era uma herança da pandectística. Querendo ater-se, cientificamente, a “factos”, a
pandectística construía os seus sistemas sobre o
direito positivo de cada Estado. No final, os largos consensos doutrinais obtidos permitiram
transformar os “princípios gerais” destilados
pela doutrina em Lei. Foi, tipicamente, o que
aconteceu, com o BGB alemão que muitos consideravam ser o Lehrbuch des Pandektenrechts,
1875, de B. Windscheidt, transformadas em parágrafos. Em Portugal, a relação entre o consenso doutrinal e o conteúdo da legislação não
era assim tão direta. Mas a doutrina dos finais
do séc. XIX e inícios do séc. XX assumiu sem
grandes problemas a sua função meramente
“exegética” ou “anotativa”. Guilherme Moreira,
um oráculo da época, é definitivo no sentido de
que o intérprete não podia corrigir o legislador,
substituindo “os motivos que [o] inspiraram
com os que cientificamente ou em harmonia
com as condições sociais poderiam ser determinados. Nesse caso, não se faria um trabalho de
exegese, mas de reforma” (11). Na integração
das lacunas, remete para a analogia e para o direito subsidiário, tal como estava definido na lei.
A este último propósito, tira todo o alcance
transpositivo da referência do Código civil de
1867 ao direito natural (artº.16), entendo-a
como uma remissão para os princípios gerais de
um certo ordenamento jurídico positivado. Este
legalismo “metodológico” constituiu uma base
conveniente para legalismos “de senso comum”

31

ou de natureza político-ideológica que surgiriam
depois. E nem a versão moderada da jurisprudência dos interesses, representada depois por
Manuel de Andrade, negará à lei um papel fundamental na identificação e hierarquização dos
interesses a ponderar (12).

tação superior da acção governativa, directamente ligada a continuidade do regime que a
Nação recorda na passagem do 25° aniversário
da entrada para o Governo do Presidente do
Conselho». Por isso é que Marcelo Caetano era
tão duro relativamente a uma versão da jurisprudência dos interesses, que introduzia uma
De senso comum era também a ideia de que o
moderadíssima margem de intervenção do jucumprimento igual da lei era um fator de cerrista no apuramento do sentido da lei – classifiteza e de segurança e que isso correspondia a um
cando-a de doutrina “falsa e socialmente
dos objetivos irredutíveis que o direito visava
perigosa” (15).
garantir. Logo em 1940, Adriano Vaz Serra estabelece enfaticamente que o juiz deve acata- Claro que este vincular do legalismo ao cumprimento à lei injusta, pois além de que “a mento de um programa político poderia conter
alteração da lei só cabe aos órgãos constitucio- – como conteve noutros casos - elementos pernalmente competentes”, o juiz não podia igno- turbadores da legalidade, nomeadamente se se
rar “o alto valor da certeza e previsibilidade da admitisse que outrem que não o governo (por
jurisprudência”, tendo que “sobrepor a lei à exemplo, o partido único, ou alguma ala de puristas indefetíveis), se pudesse arrogar o poder
pura justiça” (13).
de avaliar a consistência político-ideológica da
Que Vaz Serra fosse, então Ministro da Justiça
legislação. No entanto, a referência ao papel de
e estivesse a falar nessa qualidade, não é um
Salazar como garante último da ortodoxia – tal
detalhe, antes apontando para uma outra famícomo aparece explícita no texto antes citado –
lia de legalismo, este vincadamente ideológico,
introduz um fator pessoal e carismático que divinculando a intangibilidade da lei à realização
minui muito esses riscos. Talvez apenas o jusnade um programa político assumido pelo regime.
turalismo de matriz religiosa – no caso, católica
Na verdade, no contexto político desses anos, a
- pudesse abalar o legalismo do Estado Novo. O
certeza e segurança era também a certeza e seque, no plano prático, não aconteceu, apesar da
gurança políticas, a garantia de que o direito
visibilidade que esta corrente tinha nos círculos
não falharia como condição de garantir o promais altos do poder, decerto pelo peso que o prógrama político de reformas do Estado Novo. O
prio Salazar tinha no seio do próprio movipreâmbulo de um decreto-lei de 1935 (14) estamento católico conservador (16). E isso fazia
belece muito claramente esta função política do
com que os partidários do Estado Novo que midireito na realização do ambiente indispensável
litassem nesta versão conservadora de uma poà reforma do país: “«A força do direito, a eficiênlítica católica acabassem por achar que se estava
cia das instituições e a ordem nos espíritos tem
a verificar mais uma vez aquela situação provipermitido ao Pais prosseguir com afinco numa
dencial em que um legislador inspirado leva a
vasta obra de reconstrução moral e material. A
cabo na terra a realização de um plano divino.
justiça repressiva garante eficazmente, através
E assim, a respeitabilidade da lei e da sua fonte
do poder judicial, a obediência às leis; (…) A obmeta-legal ainda se reforçavam mutuamente: a
servância das leis não é o produto de circunstânda lei, porque também assentava numa autoricias fortuitas, mas o resultado dum esforço
dade superior à do Estado, a das normas metapersistente na condução do Estado e na orienlegais, porque agora eram tornadas mais claras
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legislador], procurando a sua explicação lógica
em construções jurídicas abstractas, é certo,
Ao lado destes legalismos político-ideológicos mas só legítimas se assentes em realidades e em
surgia ainda o legalismo estatalista, na verdade factos” (20). Ou como, trinta e tal anos mais
também ele ideológico, que defendia o respeito tarde, Antunes Varela, então ministro da Jusda lei como uma forma – porventura a mais de- tiça, observaria a um colega de Faculdade que
cisiva – de respeito pela dignidade do Estado criticara nas suas lições universitárias as solu(17). «A soberania pertence ao Estado [...]», es- ções do direito positivo: “[...] eu sempre entendi
crevia Manuel Rodrigues (1889-1922), ministro [...] que, nas prelecções feitas perante o público
da Justiça durante a ditadura militar e os pri- receptivo e impreparado dos alunos, o professor
meiros governos de Salazar (1932-40). «Quer deve concentrar especialmente a sua atenção
dizer: não há um poder transcendente, o poder sobre os problemas de interpretação da lei e de
pertence à Nação organizada. Daqui resulta que integração das lacunas do sistema e sobre tareao Estado pertence criar a norma da sua própria fas de elaboração científica dos materiais forneexistência e dos elementos que o constituem [...] cidos pela legislação, abstendo-se quanto
O Estado é a fonte de toda a regra normativa possível de intervir em questões de outra ordem,
[...] O cidadão não pode recorrer a um princípio incluindo as que entram abertamente no domíestranho ao seu país, nem mesmo invocar regras nio da política legislativa. Estas interessam de
de humanidade. Só é humano o que é nacional. modo particular aos políticos, à Administração,
Mas o direito assim concebido não é a tirania às assembleias legislativas ou às comissões revinem injustiça. Exactamente porque tudo é na- soras, nas quais os professores têm sempre um
cional, ao Estado incumbe examinar com cui- papel a desempenhar - mas fora do público esdado o que é o bem comum e provê-lo com colar, longe do ambiente específico da actividade
solicitude» (18). Aqui, Manuel Rodrigues está a docente” (21).
visar, em primeiro lugar, um anti-legalismo institucionalista, que proviera das várias formas de
2.3. Breve súmula do contexto político.
sociologismo jurídico da transição entre os séculos XIX e XX (19). Mas vai atingir também A revolução portuguesa de 1974 foi guiada, na
qualquer orientação que apontasse para um sua fase pré-constitucional, pelo Programa do
qualquer criativismo doutrinal, no âmbito do di- MFA - ratificado como lei constitucional pela
reito judicial ou académico. O jurista passa a ser Junta de Salvação Nacional -, cujos traços prinaquele que Fezas Vital (1888-1953) — uma das cipais estavam concentrados na fórmula dos
figuras mais em evidência na Faculdade de Di- «três DDD» - democratização, descolonização,
reito de Coimbra no início dos anos vinte - apredesenvolvimento.
senta implicitamente como modelo, por ocasião
do elogio de um colega: [...] para ele [João Telo Em face da heterogeneidade das linhas políticas
de Magalhães Collaço], como jurista, fora das dos militares e dos movimentos democráticos, o
normas queridas e sancionadas pelos governan- Programa do MFA foi diversamente interpretes, não há direito [...]. Toda a crítica do direito tado. A leitura menos ousada desembocava num
vigente será, portanto, não crítica de jurista, projecto de democratização política do regime,
mas de moralista, de sociólogo, de político, de fi- numa solução plebiscitária do problema colonial
lósofo [...]. Ao jurista, como tal, incumbe por- e numa estratégia de desenvolvimento econótanto apenas interpretar e reduzir a sistema mico semelhante à dos países capitalistas do sul
essas normas [normas gerais estabelecidas pelo da Europa ou da América latina. A leitura mais
e mais garantidas, em virtude da caução da lei.
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dades, que movimentos populares, umas vezes
espontâneos, outras enquadrados por partidos e
movimentos políticos, forçaram uma marcha
mais rápida das transformações sociais. Os latifúndios do sul - primeiro, os deixados ao abandono, mas, progressivamente, os outros - foram
ocupados por trabalhadores sem terra. Muitas
empresas - em geral, as abandonadas pelos paA interpretação restritiva do Programa do MFA trões ou aquelas em que estes tinham sido acufoi logo ultrapassada ao mesmo tempo pelos mo- sados de sabotagem económica - foram postas
vimentos populares (sobretudo nas fábricas, nos em regime de autogestão operária. Algumas
grandes latifúndios do sul ou nas cidades em que casas desabitadas foram ocupadas por famílias
problemas de habitação eram mais agudos) e sem teto ou que viviam em bairros de lata. Tampelas propostas dos grupos e partidos de es- bém nas escolas apareceram formas de autogesquerda e centro-esquerda que todos afirmavam tão não permitidas pela nova legislação de
ter em vista uma «via socialista». Passado um gestão democrática do sistema de ensino, sobre
ano, os portugueses elegiam uma Assembleia as quais o controlo do poder político era muito
Constituinte mas, nesse momento, a vanguarda pequeno. A violência física foi, apesar de tudo
da revolução já tinha avançado muito. Além do excecional, não sendo bastante para pôr em
restabelecimento das liberdades políticas (de causa a imagem de uma revolução sem sangue.
opinião, de imprensa, de associação e de reunião, Ainda assim, para além de casos isolados de viode criação de partidos) e das liberdades sindi- lência em 1974 e 1975, o verão de 1975 assistiu,
cais, a banca tinha sido nacionalizada, bem no norte e no centro, à violência de direita: grucomo alguns sectores de base da economia (ener- pos, espontâneos ou não, destruíram muitas
gia, seguros, transportes), o papel político e so- sedes de partidos de esquerda, nomeadamente
cial das organizações populares de base tinha do Partido Comunista, expulsando ou mesmo
sido reconhecido (comissões de trabalhadores, matando alguns militantes (23). E, durante o
comissões de moradores, comissões de aldeia), o ano de 1976, outros incidentes do género aconprincípio da reforma agrária tinha sido estabe- teceram nas ilhas do Atlântico, estimulados por
lecido, o direito de representação exclusiva dos grupos autonomistas radicais. Muito mais tarde,
povos das colónias tinha sido reconhecido aos entre 1980 e 1987, estiveram ativas as FP25, resmovimentos de libertação; e, sobretudo, tinha- ponsáveis por ações armadas.
se formado um consenso sobre o carácter inevitável da «via socialista», de resto proposta na Ao mesmo tempo, consequências directas ou inaltura pelos três principais partidos (socialista, directas da revolução introduziam modificações
social-democrata e comunista) e «ratificada» sociais profundas. A crise económica provocou
pelos resultados das primeiras eleições, as da as- uma subida sensível dos preços (inicialmente
compensada pelo aumento dos salários) e difisembleia constituinte.
culdades (mais ou menos reais) em muitas emSalvo nos primeiros tempos, esta revolução não presas que, por vezes, foram obrigadas a fechar,
se tinha operado sem conflitos, sem ruturas do aumentando o desemprego. A descolonização
tecido social ou sem violações da ordem jurídica deu origem ao retorno de centenas de milhares
(por vezes, mesmo da ordem estabelecida pelos de pessoas, em geral traumatizadas e sem recurnovos poderes). Foi sobretudo nos campos, nas sos, que vieram pesar ainda mais sobre um merempresas e nos bairros mais periféricos das ciavançada previa um processo de socialização,
como exigência de uma verdadeira democracia
de um país em que os desníveis económicos eram
enormes relativamente aos normais no resto da
Europa, incluindo ainda a descolonização, no
sentido em que a exigiam os contínuos documentos das Nações Unidas (22).
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cado de trabalho já pletórico (24). Embora faltem quantificações rigorosas, ter-se-á verificado
uma fuga maciça de capitais, com a consequente
descapitalização da economia, de que dificilmente se recuperou.
Estas modificações da situação social foram
acompanhadas por transformações profundas
do imaginário social e, desde logo, por uma crise
de legitimidade do direito pré-revolucionário.
Com efeito, as primeiras leis constitucionais
foram muito prudentes na revogação do direito
anterior. Salvo no caso de disposições legais
abertamente contrárias aos novos princípios democráticos, todo o direito anterior foi mantido
em vigor, mesmo o que fazia corpo com os princípios constitutivos do regime ditatorial (por
exemplo, Código administrativo, Estatuto dos
Funcionários Públicos, leis de Organização judiciária, Estatuto judiciário). A própria Constituição de 1933 não foi expressamente
revogada, tendo certos juristas defendido que
ela continuava em vigor. Dada a violência com
que o «fascismo» era então denunciado e a adesão generalizada da população aos tópicos «antifascistas», tornou-se natural a assimilação - de
resto, frequentemente justificada, como não
podia deixar de ser - do direito pré-revolucionário a direito contra-revolucionário. A denúncia
das leis, decretos ou regulamentos como «fascistas» e, logo, ilegítimos, era de todos os dias. A
protelação do processo de substituição do antigo
direito de legitimidade mais duvidosa fez crescer
ainda mais o sucesso popular de um discurso que
negava a vigência de vastas zonas do direito prérevolucionário.
Mas, por outro lado, um certo fetichismo da lei
e dos processos e formalidades «legais» não desapareceu. Mesmo no decurso dos movimentos
mais «ilegais» (como as ocupações, as expulsões
de patrões ou de funcionários) procurava-se frequentemente cobrir as soluções casuístas com
uma aparência de legalidade, alegadamente

dada pelo cumprimento de certas formalidades
jurídicas habituais. Por exemplo, nos casos de
ocupações, fazia-se intervir frequentemente as
comissões de moradores, redigiam-se actas das
assembleias e comunicavam-se as decisões às autoridades (polícia, câmara, governo civil, delegados do MFA); e depositava-se, no caso de
ocupação de casas, a renda na Caixa Geral de
Depósitos (25). Mais do que um sinal da consciência da ilicitude do acto praticado e de uma
tentativa da sua legalização a posteriori, esse
modo de actuar parece ter antes origem num
sentimento de juridicidade da conduta, a ponto
de, reconhecendo uma certa imagem burocrática e formalista do direito, as pessoas serem levadas a dar uma «forma jurídica» aos seus
actos, imitando os processos barrocos do direito
oficial (26).
Esta suspeição em relação ao direito pré-revolucionário - e mesmo, por vezes, em relação ao direito posterior à revolução - era acompanhada
de uma desconfiança profunda nos aparelhos judiciário, administrativo e policial. O programa
do MFA previa o «saneamento» da administração pública, no duplo sentido de uma reforma
das estruturas e de um reconhecimento da responsabilidade dos funcionários que tivessem
praticado ilegalidades ou atos graves de colaboração com a ditadura. Nos dois anos seguintes,
o segundo aspeto levou a melhor sobre o primeiro (27), tendo sido editadas leis que demitiam, nos casos tipificados na lei os altos
responsáveis políticos ou os membros e colaboradores da polícia política e que previam a organização de processos de inquérito nos casos
menos claros de corrupção ou de compromisso
com a repressão (leis de saneamento, DL 123/75,
de 11/3; DL 139/75, de 19/2; CRP 1976, art.°
310.°). Aqui, também, o saneamento legal arrastou-se muito e, finalmente, produziu resultados insignificantes em relação ao conjunto da
administração pública. As polícias - salvo a polícia política (PIDE-DGS) - não foram tocadas,
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o mesmo se passando com a magistratura (28).
A ineficácia das medidas de democratização dos
aparelhos de Estado (sobretudo das polícias e
dos tribunais) enraizou ainda mais na consciência popular a ideia de ilegitimidade dos agentes
de poder, bem como uma crença muito espalhada na incapacidade de a administração pública levar a cabo uma prática correspondente
aos objetivos da revolução. A única instância geralmente respeitada era o MFA e, por extensão,
os militares, o que explica o recurso frequente
às autoridades militares para resolver ou arbitrar os conflitos: ratificações de ocupações, solução de conflitos sociais e políticos, manutenção
da ordem (as autoridades tiveram, frequentemente, que substituir as forças de polícia, muito
mal aceites, por forças militares de prestígio reconhecido).
Este afundar da legitimidade das instituições
encarregadas de manter a ordem jurídica (29),
gerou uma nova imagem social da prática política e dos meios de decidir os assuntos públicos.
Segundo agora se dizia, por vezes tanto à esquerda como à direita, a prática política e as decisões que diziam respeito às populações não
deviam ser objeto de qualquer mediação. Pelo
contrário, era ao povo que pertencia decidir. Foi
a época dos plenários (de inquilinos, de operários, de estudantes, de funcionários públicos, de
soldados), das assembleias (de aldeia, de bairro,
de fábrica, de escola, de quartel), das reuniões
(onde se confrontavam interesses e perspectivas,
em vista de uma solução negociada, por vezes a
única solução possível, dada a incapacidade dos
poderes para impor outra). Foi também o tempo
da denúncia das decisões «tomadas nos gabinetes» ou dos arranjos negociados «nas costas do
povo». A própria ideia de democracia representativa era tida como insuficiente; nas estruturas
dos movimentos populares, se havia uma «direcção», as suas reuniões eram geralmente «abertas», sendo as decisões tomadas na presença e

sob o olhar da assembleia. Do mesmo modo, o
povo sentia-se autorizado a forçar, por meio de
manifestações de rua, os órgãos do poder,
mesmo que se tratasse do legislador ou dos tribunais (30).
Deste contexto decorriam consequências que
dizem diretamente respeito ao nosso tema.
Por um lado, a crise da ideia de uma resolução
dos conflitos empreendida por órgãos «longínquos», não «participados» e cujo processo escapava ao controlo público. Tal era o caso, se não
do governo, pelo menos dos tribunais. A neutralidade e descompromisso destes últimos, longe
de ser vista como uma garantia da justiça, erao como um factor de alienação em relação aos
sentimentos jurídicos vividos e, logo, de injustiça (31).
Por outro lado, o sentimento de uma legitimidade fundamental das acções dos movimentos
populares e das formas da sua institucionalização. «O povo é quem mais ordena» tornou-se a
fórmula lapidar (como outrora o princeps a legibus solutus) da ideia de um poder constitutivo,
originário, absoluto, capaz de ligar e de desligar,
que decorreria do papel igualmente constitutivo
do povo no processo de produção («o povo é
quem mais trabalha»).
Este sentimento de uma legitimidade fundamental das novas formas espontâneas de uma
acção política e social - que alguns juristas traduziram pelo conceito de «legalidade revolucionária» (32) - comunicava-se às instituições
populares que sustinham esta acção. As comissões de moradores, de fábrica, de aldeia, as unidades coletivas de produção da zona da reforma
agrária, as assembleias gerais de escola, as comissões paritárias de administração, de gestão
ou de controlo de muitos serviços públicos e
mesmo os raros tribunais populares, constituíam outras tantas manifestações desta legitimidade originária das populações para criar os
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organismos necessários ao desenvolvimento da
sua acção política e social (33). Esta crença no
seu carácter jurídico levava a uma regulamentação, por vezes bizantina, do seu funcionamento interno e, aquando dos debates e
tomadas de decisão, atribuía às matérias regulamentares e processuais um papel decisivo,
muitas sessões terminando sem que se entrasse
na ordem do dia. As dificuldades surgiam
quando era preciso obter o reconhecimento destas organizações junto dos organismos oficiais.
Como, por exemplo, quando os operários em autogestão queriam levantar fundos das contas
bancárias das empresas ou defender em tribunal
os direitos dessas empresas perante terceiros. Ou
quando os trabalhadores da reforma agrária
pretendiam obter crédito agrícola ou receber,
junto das instituições oficiais de intervenção
económica, o pagamento das últimas colheitas
de trigo ou de cortiça, depositadas pelos antigos
proprietários. Ou, por fim, quando as comissões
de gestão das escolas constituídas à margem da
lei, queriam movimentar os créditos orçamentais ou contratar/demitir pessoal docente fora
dos preceitos da legislação vigente. Era este o
momento em que a não correspondência entre a
legalidade oficial e esta juridicidade espontânea
se manifestava em toda a sua extensão.
Realmente, o que aqui ficava em causa era uma
confiança absoluta na legitimidade da lei, estruturalmente semelhante à daqueles que sujeitavam a lei a critérios suprapositivos de validade,
como a conformidade com o direito natural. O
critério de avaliação era diferente, diferente
sendo também o sentido político dessa avaliação. Mas o que era comum era a ideia de que o
pedigree democrático não bastava para legitimar
definitivamente o direito. Isto, no fundo, explicava-se pelos conceitos subjacentes quanto à legitimidade do direito. Para os juristas mais
conservadores estes não tinham nada que ver
com a observância dos processos democráticoparlamentares. Para os juristas moderadamente

democráticos, o pedigree democrático incluía
princípios colocados acima da discricionariedade
dos parlamentos. Para os juristas mais radicalmente democráticos, a vontade do povo não se
esgotava nos votos das instituições parlamentares. Em rigor, talvez todos fossem coerentes, embora dentro de modelos muito diferentes de bom
governo.
2.4 As consequências do conflito de legitimidades.
Estes diferentes modelos de legitimação do
saber jurídico – o legalista e o meta-legalista tinham consequências na configuração do direito considerado vigente.
2.4.1 As dinâmicas de renovação do direito.
A primeira consequência a ser sublinhada é a
dinâmica de substituição dos anteriores padrões
normativos em face da nova realidade social.
Por padrões normativos entendemos o direito de
origem legislativa, as correntes da jurisprudência e a doutrina jurídica estabelecida. E, no que
respeita a esta última, tanto as suas consequências diretamente praticáveis, como as construções teóricas (conceitos, tópicos, tipos de
raciocínio) e o seu sistema de referências/autoridades.
Quanto à renovação da legislação, já se mencionou a continuidade quase global da ordem jurídica pré-revolucionária, salvo nos sectores que
se relacionavam diretamente com as liberdades
públicas. As grandes transformações sociais ou
os movimentos populares foram sempre «legalizados» (quando o foram) a posteriori. Tal foi o
caso das ocupações de terras, parcialmente legalizadas depois de meses de ocupação de facto;
das ocupações de casas, legalizadas, em parte,
retroativamente; das experiências de autogestão, cujas comissões de trabalhadores só foram
reconhecidas em Novembro de 1976 (34). Muitas
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outras acções ou organizações nunca tiveram cobertura legal expressa, tendo sido preciso esperar pela Constituição de 1976 para poder fundar,
na base dos princípios gerais que reconheciam a
legitimidade de uma dinâmica popular revolucionária, a sua juridicidade.
O mesmo aconteceu noutros domínios jurídicos,
em que o direito positivo não pôde acompanhar
a evolução social: o direito da família (35), a situação da mulher, a sexualidade, o direito administrativo e do funcionalismo, etc.
Quanto à jurisprudência, constata-se igualmente que os padrões de decisão caíram em desuso. Com efeito, a jurisprudência portuguesa
era pouco ousada em relação ao direito positivo.
As injunções do Estatuto Judiciário - que, desde
os anos quarenta, obrigavam os juízes a julgar
segundo a lei, mesmo quando as disposições
desta contradissessem os seus sentimentos éticos
ou jurídicos -, pesavam duramente sobre os magistrados, em geral pouco inclinados à invocação
de argumentos que ultrapassassem o texto da
lei, quer se tratasse de princípios jurídicos suprapositivos, quer de princípios doutrinais com
uma base legal menos directa ou de razões de
oportunidade (36). Este apego à lei e a critérios
«seguros e certos» de julgamento afetava mesmo
a relevância das «cláusulas gerais» previstas
pelo sistema jurídico português, como a «boa
fé», o «estado de necessidade», a «justa causa»
ou a imprevisão (37). Mas mesmo mais: quando
surgia um conflito entre, por um lado, as prescrições concretas da lei e, por outro, os princípios
gerais da ordem jurídica, nomeadamente os
novos princípios da Constituição, desenhou-se
uma tendência para rejeitar estes últimos como
princípios programáticos necessitando de uma
ulterior «concretização» pela lei ordinária (38).
As decisões sobre casos-crime contra os responsáveis por ocupações de terras ou de casas durante o período que nos interessa são
sintomáticas desta impermeabilidade da juris-

prudência às mudanças de contexto e às rationes
decidendi que podiam justificar as novas situações no seio de uma conceção menos legalista do
direito. Em geral, a jurisprudência não aceitou,
nestes casos, a argumentação da defesa orientada para a ausência de ilicitude ou, pelo menos,
de culpabilidade, em vista do contexto revolucionário então vivido e da existência de uma
convicção generalizada da legitimidade das ocupações. Mas, entrevendo a inaceitabilidade social de uma condenação stricti iuris, os juízes
reduzem a pena a proporções simbólicas, pelo
jogo das circunstâncias atenuantes gerais previstas na lei penal (39). A justiça era salvaguardada; mas a legalidade também. Do ponto de
vista da evolução da jurisprudência no entanto,
este género de solução não contribuiu para uma
aproximação progressiva entre o direito jurisprudencial e os factos. Na verdade, como a avaliação das circunstâncias atenuantes é sempre
uma actividade casuística, nunca é possível chegar - como seria o caso se o tribunal se tivesse
pronunciado em termos de exclusão da ilicitude
ou da culpabilidade - a um precedente capaz de
fundar uma regra jurisprudencial de aplicação
permanente. Do mesmo modo, no domínio da
autogestão, a jurisprudência mostrou-se muito
reticente no que respeita ao reconhecimento das
novas situações, mesmo depois da promulgação
da legislação que as ratificava (40).
No entanto, depois da promulgação da Constituição de 1976, podem ser encontrados na jurisprudência ensaios de concretização dos
valores revolucionários. Paradoxalmente, foi o
STA - cuja ligação com o poder era muito íntima
no período da ditadura - que se mostrou mais
aberto à aceitação dos novos padrões de decisão,
nomeadamente no que respeita à protecção dos
direitos dos administrados e dos funcionários.
Anos depois, no domínio da reforma agrária, ele
revogou centenas de decisões administrativas
ilegais de restituição das terras aos latifundiários (de resto, sem consequências práticas, dado
que o governo, pura e simplesmente, não deu

38

E se, nos casos mais gritantes, a despistagem e
afastamento das soluções autoritárias e conserMesmo nos tribunais comuns, houve sinais de
vadoras eram fáceis, noutros tais influências
mudança, ainda que isolados, pouco significatieram mais insidiosas e menos diagnosticáveis.
vos e, em geral, minoritários. Foi o caso, por
Era o que acontecia no caso do direito da função
exemplo, da corrente que, fundada num princípública e no da protecção dos administrados
pio de não discriminação material, negou a con(45).
vertibilidade da multa em prisão (41) ou da que,
baseada na garantia do acesso de todos à justiça, No direito privado, a dogmática dominante dos
dispensou da caução exigida em caso de recurso direitos da personalidade, do direito de família,
fiscal a parte que provasse a impossibilidade do direito de trabalho, etc., tinha falhas semelhantes, enquanto que o reconhecimento da mueconómica da prestação.
tabilidade da história e do impacto disto sobre
No entanto, pode assistir-se, também, a usos
as soluções jurídicas, tal como era possível pelo
verdadeiramente abusivos dos novos princípios
jogo das cláusulas gerais ou da teoria da impredo direito democrático. Assim, o princípio da livisão, se tornava difícil por causa de uma orienberdade de expressão e de crítica foi utilizado
tação tímida da doutrina neste plano.
para absolver alguns jornais dos insultos proferidos contra responsáveis políticos da revolução Fosse como fosse, a doutrina também não pôde
(Presidente da República, Conselho da Revolu- incorporar as novidades da revolução. A esta inção, Ministros) (42); o princípio da igualdade pe- corporação opunha-se o positivismo dominante,
rante a lei serviu para defender a por vezes ainda reforçado por um «jus-naturainconstitucionalidade da protecção especial con- lismo» que respeitava, por detrás da lei, um
cedida aos delegados sindicais em caso de despe- mundo de valores que considerava naturais (sodimento (43); de forma singular, enfim, teve-se bretudo no direito da família e no direito das coiem conta o contexto «político e emocional» e o sas). Não é, portanto, de estranhar que, para a
carácter espontâneo e massivo dos factos, maior parte dos juristas académicos, toda esta
aquando da apreciação de uma agressão contra erupção de experiências jurídicas alternativas
professores de esquerda em Fátima, em 1975 apenas tenha representado a vitória do «não direito», dos «abusos da revolução», do “volunta(44).
rismo do legislador”, da «oportunidade» sobre
No que diz respeito à doutrina, o desnível entre
os “princípios do direito e da legalidade”. As dea construção e a vida aumentou ainda no domínúncias deste estado de «não direito» não faltam
nio do direito público, em que a marca do auto(46); como não faltam os que negam qualquer
ritarismo era mais forte, até porque o
carácter jurídico ao discurso pós-revolucionário
conservadorismo universitário – mais até do que
sobre o direito.
a censura política - impedia a difusão de correntes jurídicas verdadeiramente alternativas. De Em muitas destas opiniões há, decerto, motivafacto, a teoria do direito público estava impreg- ções políticas subjacentes. Mas, em geral, decinada pelas conceções do Estado autoritário, por sivo é também um certo paradigma do discurso
vezes de forma aberta (e, portanto, facilmente jurídico, das relações entre o facto e o direito e
percetível), por vezes de forma implícita e já da divisão de trabalho entre o jurista e o polí«naturalizada» por uma longa tradição doutri- tico. Numa palavra, o que justifica esta recusa
nal que arrancava da literatura conservadora e de reconhecer e incorporar o novo direito que
autoritária dos anos trinta ou mesmo de antes. brota por todo o lado é o império combinado das
execução a estes acórdãos).
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conceções de direito e de ciência jurídica provindas, em última análise, quer da Escola Histórico-Pandectística, quer da Escola da Exegese.
Se esta última proibia ao jurista tanto a consideração de outro direito que não o do legislador
como uma avaliação autónoma da justiça ou da
oportunidade política, a pandectística, em contrapartida, outorgava-lhe o privilégio de uma
mediação decisiva quanto à definição do conteúdo do direito, com a condição de esta mediação corresponder ao sistema dogmático
estabelecido (47). Então, fora da lei e do sistema
doutrinal em vigor, não haveria direito, quaisquer que fossem os sentimentos jurídicos espontâneos ou mesmo os ensaios legislativos
«revolucionários» (do ponto de vista do sistema
jurídico, contra tenorem iuris rationis). É nesta
base, como o veremos mais adiante, que a doutrina jurídica portuguesa se transformou numa
esponja eficaz que absorvia e apagava as novidades da revolução no domínio do direito, sujeitando-as à sua compatibilidade dom a
dogmática que vinha detrás. De onde a perspicácia daqueles que glorificaram o direito e os
juristas como o principal obstáculo ao triunfo de
um projecto revolucionário (48).

2.4.2 Duas narrativas contrapostas sobre o direito.
No entanto, o traço talvez mais característico
da experiência jurídica dos anos 1974-1976 foi
justamente o afrontamento entre duas narrativas, cada uma delas ligada a um sistema específico de prática jurídica, os quais, por seu turno,
se enxertavam sobre vários sistemas institucionais e sociais.
A primeira narrativa correspondia, no domínio
do direito, ao projecto revolucionário; a segunda, ao projecto conservador. Não pelo facto
de os defensores de uma e outra se terem deixado dividir, de forma mecânica, entre estes dois
campos ideológicos ou de uma ou outra terem
defendido soluções normativas coincidentes,
ponto por ponto, com os projectos políticos respectivos. Mas porque, por um lado, cada uma
das duas narrativas remetia para contextos institucionais, sociais e simbólicos da prática dos
juristas entre si muito diversos. Os quais, globalmente, refletiam, respetivamente, cada um dos
dois projetos políticos em confronto.

A primeira estratégia – a “revolucionária” - supunha uma nova definição do sistema de produNo entanto, este “atraso” do direito oficial em ção do discurso jurídico. Ao nível semântico,
relação à vida também se explica por hesitações levava a uma nova definição dos objetos do disdo lado da política do direito do novo Estado.
curso. Ou seja, a que, em direito, se pudesse falar
Além das indecisões e dos conflitos sobre a via a
de outras coisas. Ao nível pragmático, a novas
seguir, havia uma crença bastante ingénua na
regras de atribuição de legitimidade para falar
irreversibilidade e na legitimidade irrefutável
de direito. Ou seja, a que outros pudessem dizer
das «conquistas da revolução». A formalização
o que é que era direito. Ao nível sintático, a que
oficial do estatuto jurídico das novas realidades
o discurso de abrisse a outros conceitos e argufoi muitas vezes adiada como assunto de urgênmentos, a diferentes critérios de validação dacia secundária, como preocupação bizantina,
quilo que se propunha. Ou seja, a que se pudesse
como alienação provinda de um «fetichismo lefalar do direito de forma diferente.
galista», ou mesmo como tentativa de congelar
a criatividade revolucionária nas fórmulas rígi- Comecemos pelo nível semântico, ou seja, pelo
conjunto das regras que regem as relações entre
das do direito escrito (49).
o discurso e os seus objetos (as coisas de que nele
se fala). Neste plano, exigia-se, desde logo, uma
nova definição do que fosse o direito de que se
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falava. Este não seria constituído somente pelas
normas legais mas também pelas normas que
brotavam espontaneamente das exigências do
desenvolvimento do projecto revolucionário.
Para designar este conjunto, a doutrina criou
um conceito - «legalidade revolucionária» - i.e.,
uma fonte não escrita de direito, revelada pelo
devir do processo revolucionário e parcialmente
definida pelas instâncias dotadas de uma legitimidade revolucionária (sobretudo, MFA, Conselho da Revolução), fonte de hierarquia superior
ao direito anterior e de que o direito formal pósrevolucionário constituía uma manifestação e
uma garantia, mas sempre sujeita a exame (50).
É evidente que, em relação a este conceito de legalidade, não eram válidos muitos dos dogmas
da teoria tradicional do direito - v.g., a não-retroatividade das leis, o princípio da legalidade,
os cânones da interpretação, etc.. O que é interessante notar é que, suportando esta invocação
de uma “legalidade” fundadora, desformalizada
e fortemente contextual, havia ecos do anti-legalismo que tinha florescido nos últimos anos
antes da revolução, nomeadamente em Coimbra, com o ensino de António Castanheira
Neves.

No plano pragmático, este novo sistema discursivo exigia novas regras de designação dos sujeitos socialmente legitimados para manter um
«discurso jurídico». Neste domínio, a modificação das estruturas implicava transformações
institucionais, ou seja, modificações das condições institucionais da prática jurídica, garantindo a participação na administração da justiça
de intervenientes não profissionais, bem como
mudanças profundas no ensino do direito. A crítica da imagem do jurista profissional corresponde ao primeiro aspeto. O jurista tendia agora
a ser visto como um elemento parasitário que
abusava de um discurso hermético para ganhar
a vida ou que se deixava transportar mais pelos
jogos formais da eloquência e pelos malabarismos conceituais do que por considerações de humanidade ou de justiça material. As
preocupações de renovação do direito e da justiça exigiriam, portanto, senão a substituição
deste tipo de jurista, pelo menos a intervenção,
ao seu lado, do homem da rua, o que explica as
proposições, maximalistas, visando a criação de
uma «justiça popular” (53) ou, mais limitadamente, as medidas tomadas para assegurar a
participação popular no funcionamento da justiça (54) ou para quebrar o corporativismo dos
Ainda ao nível semântico, insiste-se sobre a nejuristas, nomeadamente dos juízes (55). No
cessidade de reduzir a estilização e o formalismo
plano do ensino do direito, este caldeamento
do recorte doutrinal e judiciário do caso jurídico.
entre juristas e elementos populares constituiu
Longe de reduzir o caso vivido a um modelo foro objeto da organização, pela direcção maoísta
malizado, separado da vida e do contexto, o juda Faculdade de Direito de Lisboa nos anos de
rista deveria enriquecer os objetos do seu
1975 e 1976, de «cursos populares», sob a direcdiscurso com as determinações histórico-concreção de activistas comprometidos nas «lutas potas que lhes dão sentido no plano da consciência
pulares»
(alegados
“líderes
popular. Daí a necessidade, por um lado, de
operário-camponeses”), com a expulsão de todo
fazer acompanhar a aprendizagem do direito
o corpo docente anterior.
pelo manuseamento de casos concretos (51) e,
por outro, de valorizar suficientemente o con- Este novo discurso exigiria, ainda, uma nova
texto nas decisões judiciárias (52). Ainda aqui, forma de organização sintática, ou seja, um
reconhecem-se muitos tópicos da lição de Casta- novo sistema de relações entre os elementos innheira Neves, com as suas ideias de “justiça do tradiscursivos (conceitos, meios de argumentação, de prova e de demonstração), o que se
caso concreto”.
traduziria por modificações em pontos-chave da
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organização discursiva do direito. Desde logo,
sobre o equilíbrio entre elementos formalistas
(ou construtivos) e elementos teleológicos. Os
primeiros teriam de sofrer sempre uma análise
crítica, dirigida para o desvendamento das suas
raízes teleológicas e para a verificação da oportunidade dos seus resultados. Tinha-se, com
efeito, uma consciência bastante aguda do impensado político e ideológico importado com os
conceitos e as teorias. Esta consciência manifestou-se, por exemplo, a propósito do conceito de
«Estado de direito». Apesar de um consenso generalizado em torno das suas implicações normativas manifestas (limitação da actividade do
Estado pelo direito), desconfiava-se da carga política e ideológica de um conceito utilizado no
contexto do sistema político da Europa capitalista, em que a tradição teórica aí tinha depositado os valores próprios deste sistema
(nomeadamente, a garantia da propriedade privada e da economia de mercado). A Assembleia
Constituinte, depois de ter evocado expressamente este risco, preferiu uma expressão menos
marcada («legalidade democrática») (56). E foi
apenas no voto final do preâmbulo, nas últimas
sessões da Constituinte e quando o ambiente político se caracterizava já por um claro refluxo do
movimento revolucionário, que se conseguiu introduzir uma referência ao «Estado de direito»,
ainda que atenuada pelo acrescentamento da
palavra «democrático» (57).

térios de achamento da solução deveriam ser,
também, os implícitos no projecto social e político em curso de realização (v.g., para os efeitos
do art.°335.° do C. Civil que, em caso de conflito, manda sacrificar os interesses menos importantes (58).
Esta crítica das implicações sociopolíticas dos
conceitos exigia um combate contra o fetichismo conceitual típico dos juristas tradicionais; daí decorria a necessidade de dar aos
futuros juristas uma formação que lhes permitisse ter consciência das raízes históricas e sociológicas do direito e do seu discurso. Esta
preocupação conduziu à introdução nos estudos
jurídicos de disciplinas que correspondiam a
estes objetivos, nomeadamente a sociologia do
direito, a teoria política e a história (história
económico-social, história do trabalho, história
das instituições, esta última concebida, não
como uma seca descrição das normas jurídicas
separadas do contexto, mas como um relato
atento às conexões que se podiam manifestar
entre o direito e a realidade social).
Esta nova matriz discursiva conduzia, naturalmente, à produção de outros resultados normativos, mas provocava, também, uma mudança
decisiva no estatuto social dos juristas e na função social do seu discurso.

Na verdade, este discurso teria tendência para
perder algumas das características que tradicioPor outro lado, a análise teleológica não poderia nalmente lhe davam precisamente a sua força
de modo algum reduzir-se a uma combinatória social: nomeadamente, o sublinhar, primeiro, da
dessas finalidades abstratas e formalizadas, natureza «técnica» («neutral») da mediação juusuais no discurso jurídico oficial (como, «segu- rídica dos conflitos sociais e, depois, a inacessirança das relações jurídicas», «justiça», «protec- bilidade desta técnica de mediação ao comum
ção dos interesses de terceiros»), mas deveria dos cidadãos. Por um lado, o peso da «ciência juincluir também referências às finalidades sociais rídica», como corpo codificado de um «acquis»
concretas estabelecidas pela revolução - direito dogmático, como thesaurus de regras já provaà habitação, defesa da ordem democrática, re- das de resolução justa dos conflitos, seria desforma agrária, concretização da via socialista. gastado pela crítica político-ideológica dos
Tais deviam ser os interesses que deveriam ser conceitos e dos dogmas. O carácter probabilista
considerados no momento da decisão. E os cri- das soluções doutrinais seria sublinhado e,
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assim, poder-se-ia pôr fim à «naturalização» das
relações sociais por meio dos dogmas jurídicos.
Por outro lado, atenuar-se-ia a distância entre a
linguagem dos juristas e a linguagem corrente,
o raciocínio jurídico tornar-se-ia menos hermético e, portanto, mais controlável pelo público,
enquanto que o terrorismo da forma e das fórmulas perderia também o seu vigor.

patinou num legalismo largamente dominante,
apoiado - no caso da magistratura - numa certa
interpretação da letra do Estatuto Judiciário,
que proibia a submissão da lei aos sentimentos
de justiça do julgador. Mesmo para os juristas
que defendiam uma nova prática jurídica, a necessidade de encontrar uma solução «legal» (e,
portanto, aceitável pelos tribunais) era obsessiva, conduzindo a verdadeiros malabarismos
Os juristas perderiam, assim, muito da auréola
dedutivos. Por outro lado, num momento em
de «técnicos do social», de engenheiros neutros
que o «jusnaturalismo» ou o construtivismo
das relações coletivas, de oráculos de uma juseram as armas preferidas daqueles que atacatiça supra-histórica. Por outras palavras, pervam as novas soluções legais (59), os juristas que
deriam a possibilidade de efetuar esta mediação
sustentavam as transformações sociais e polítidos conflitos que lhes permitiu impor aos grupos
cas consagradas nas novas leis tendiam a serrar
sociais e ao legislador a sua conceção de uma jusfileiras em torno de um legalismo que, defentiça permanente (se não eterna), por oposição à
dendo a «legalidade revolucionária» contra o
justiça conjuntural («oportunismo», «pragma«uso alternativo» ou a “principiologia” dos jutismo») dos políticos.
ristas conservadores (60), defendia também o diO afrontamento destes dois discursos jurídicos reito estabelecido – nomeadamente, o
não era, assim, uma questão que apenas dissesse pré-revolucionário – contra soluções que o superespeito ao destino da revolução. Pelo contrário, rassem em nome do dinamismo social e político..
ele tinha também que ver com o destino social
Por outro lado, o sistema de acesso às profissões
dos próprios juristas como corpo que “dizia o dijurídicas ou às instâncias em que o discurso jureito”. O que explica - talvez de uma forma mais
rídico era produzido permaneceu intocado, apedecisiva do que os sentimentos políticos de cada
sar de algumas tentativas de reforma, muito
um deles - o seu desfecho final. Pois, no fundo, o
contestadas pelo corpo dos juristas e, na prática,
desfecho consistiu na reconfirmação de uma
quase sem importância.
forma de inserção dos juristas nas relações sociais que era a que vinha de trás e, afinal, a que Também a imagem institucionalizada do juiz se
era consistente com a prática jurídica domi- manteve. Os órgãos corporativos disciplinares
nante, que a revolução não pôde modificar e que da magistratura exigiam dos juízes uma «neumuitos dos próprios juristas “de esquerda” he- tralidade» política e social absoluta. Mas esta
neutralidade não era concebida como uma igual
sitavam em abandonar.
disponibilidade para aceitar os projectos conserFoi, portanto, a segunda estratégia que venceu.
vador e revolucionário. Como o projecto conserCom efeito, todas as anteriormente referidas
vador, o da manutenção da ordem estabelecida
condições da prática discursiva estabelecida dos
(tanto ao nível da estrutura social global, como
juristas estavam profundamente enraizadas e,
ao do papel do direito e dos juristas nessa estrupor isso, a maior parte das exigências de uma retura), aparecia como «natural», o «engajamento
forma do sistema de produção do discurso sobre
político» era apenas a atitude de disponibilidade
o direito não pôde ser levada a bom termo.
em relação às soluções revolucionárias (mesmo
Por um lado, a redefinição do conceito de direito quando consagradas na lei). Uma ponderação
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dos interesses sociopolíticos de cada questão era,
também, proibida. O juiz não podia ousar aplicar diretamente os princípios gerais da ordem
jurídica revolucionária, sendo necessária a mediação legislativa ou regulamentar do legislador
para que esses princípios se tornassem efetivos.
Por isto, mesmo depois da entrada em vigor da
Constituição de 1976, em que a estratégia revolucionária tinha deixado muitos sinais, era proibido ao juiz actualizar concretamente os
princípios constitucionais cuja concretização legislativa não existisse (61).
O «caso Dengucho» foi sintomático desta imagem passiva e obediente do juiz. Celso Dengucho
era juiz numa vila do centro litoral (Marinha
Grande), região industrial e com forte tradição
operária, em que os movimentos populares tinham atingido, durante o período revolucionário, uma grande amplitude (62). Aderindo
pessoalmente aos projectos políticos da revolução - como muitos outros jovens juízes -, tentou
introduzir uma prática da justiça menos distante da vida, mais comprometida em relação
às realidades quotidianas e mais aberta à consideração dos projectos de modificação social.
Logo depois da posse, passou a encontrar-se com
os membros da câmara municipal, com os responsáveis pelas comissões de trabalhadores e de
moradores, oferecendo a sua colaboração na resolução de matérias de interesse geral. No tribunal, organizou uma comissão de apoio à reforma
agrária (que então já estava instituída por lei)
e, depois da promulgação da Constituição, começou a rejeitar in limine as acções de despejo,
considerando-as anti-constitucionais. Sujeito a
uma inspeção pelo Conselho Superior da Magistratura, o juiz Dengucho foi considerado como
carecendo da «idoneidade moral», do «bom
senso, equilíbrio e sensatez» necessários aos magistrados, apesar de se reconhecer a sua inteligência, o seu saber e a sua honestidade. As suas
decisões controversas não foram submetidas a
uma crítica jurídica pela inspeção judicial, mas

foram taxadas de «ousadas» e «estranhas», enquanto que o seu estilo literário foi julgado
pouco conforme às regras da urbanidade próprias dos escritos de um magistrado. Mas o Conselho Superior da Magistratura ficou também
chocado com a «inversão» da inserção sociológica da justiça operada por Dengucho: enquanto
que ele era suspeito aos olhos dos conservadores,
a parte da população comprometida com o projecto revolucionário «sentia-se no tribunal como
em casa» (63).
Enfim, no plano da organização argumentativa
e conceitual do discurso, não se deu uma reformulação da matriz das razões de decidir. As mediações do direito e do discurso jurídico oficiais
mantiveram-se, impedindo qualquer abertura a
uma tomada em consideração autónoma dos
sentimentos jurídicos espontâneos da comunidade ou das exigências jurídicas de um projecto
de reforma política e social.
A luta entre um sistema conservador e um sistema progressista das fontes de direito desenrolou-se, então, inteiramente no seio das «fontes
oficiais» de direito - entre os partidários de um
legalismo revolucionário ou constitucionalista e
os defensores das diversas formas de mediação
doutrinal.
Os primeiros defendiam a superioridade dos critérios legais da legislação pós-revolucionária e,
depois da sua entrada em vigor, da Constituição.
Na sua opinião, esta seria a única forma de respeitar a legitimidade revolucionária e o princípio
democrático (64).
Contra estes, no entanto, elevava-se a vaga do
anti estatismo e anti-legalismo que dominou,
depois da segunda guerra mundial, uma parte
importante da doutrina jurídica da Europa ocidental (65). Em Portugal, estes tópicos tinham
feito fortuna, pela cobertura teórica que eles tinham dado aos juízes e aos juristas contra a legislação da ditadura. Ao positivismo da
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doutrina jurídica oficial ou oficiosa, opunhamse então anti-legalismos diversos, desde os jusnaturalismos (neoescolásticos ou dos direitos do
homem) até às correntes que valorizavam o
papel do juiz na realização histórica concreta do
direito (66).
Os anos revolucionários - com o advento de uma
legislação que consagrava as rupturas da ordem
social e política estabelecida - trouxeram ao pensamento anti-legalista o seu movimento das
«cem flores». De um dia para o outro, muitos antes defensores do positivismo mais acabado
(67) - descobriram-se «jusnaturalistas». Ao seu
lado, encontravam-se os que, desde há muito e
sem oportunismos, tinham adotado pontos de
vista favoráveis a uma supremacia prática dos
juízes sobre o legislador, de acordo com o modelo
do Richterstaat (68). Um traço comum a todos
era o facto de restringirem este direito não legislativo ao direito de produção doutrinal ou jurisprudencial; o seu anti-legalismo nunca foi até ao
ponto do reconhecimento de um direito lido diretamente nos sentimentos comunitários da justiça, sem a intervenção de qualquer mediação
dos juristas. Um pouco como para a Escola Histórica, o Volksrecht tornava-se num Professorenrecht.

lítico-cultural; e, depois, a garantia da dignidade
e independência dos tribunais, como instâncias
primeiras da realização do direito. As leis que incriminavam retroativamente os membros da polícia
política,
as
que
suspendiam
temporariamente os direitos políticos de certos
responsáveis do anterior regime, as que previam
o «saneamento» da administração pública ou
que instituíram um Tribunal Revolucionário estas últimas, de resto, não praticadas - eram os
alvos principais desta corrente (69). Mas houve
mesmo quem, num artigo sobre uma questão
tão técnica como o direito fiscal, se tenha servido da ideia de uma dependência do direito em
relação aos dados, anteriores, da natureza («natureza das coisas») para censurar ao legislador
constituinte as suas opções «social-marxistas»
num país em que o carácter pacífico e doce do
povo contradizia claramente a ideia de luta de
classes...(70).

O jusnaturalismo de inspiração católica também
desempenhou o seu papel, sustentando posições
políticas e ideológicas mais marcadas (v.g., a defesa da propriedade privada contra as leis revolucionárias - e, depois, contra a Constituição que previam as nacionalizações; a defesa da família, contra a admissão do divórcio para os casamentos católicos; a «defesa da vida», contra
As manifestações deste anti-legalismo foram dios projectos de descriminalização do aborto; a
versas. Antes da promulgação da Constituição
defesa da escola privada contra a ideia de um sisde 1976, a manifestação dominante foi a afirmatema de ensino público tendencialmente univerção da existência de limites jurídicos ao volunsal, embora não monopolizador).
tarismo revolucionário. Não se trataria,
certamente dos limites da ordem jurídica pré-re- Depois da promulgação da Constituição de
volucionária, mas de limites postos pela «ideia 1976, este jusnaturalismo tentou, de algum
de direito», com a sua referência irredutível à modo, encontrar um terreno mais firme. Foi
Justiça; pois a revolução, longe de ser o fim do então que se pôde ver funcionar em pleno a teodireito, era o seu recomeço, numa fase mais ria das implicações normativas dos conceitos e
livre, mais humana e, portanto, mais exigente. das palavras, mesmo que aquelas não tivessem
Na enumeração feita pelo autor que melhor teo- sido expressamente queridas pelo legislador ou
rizou esta perspectiva, estes limites eram, desde mesmo que contradissessem o projecto global
logo, os postos pela dignidade da pessoa hu- consagrado pela Constituição. Os mesmos que
mana, tal como era concebida na nossa área po- se queixavam do carácter doutrinário da Cons-
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tituição não hesitaram em admitir a eficácia
normativa autónoma dos conceitos doutrinais
que aí se encontravam de forma expressa ou,
alegadamente, implícita.

dos juristas. Juristas que, assim, recuperavam,
perante os políticos, o seu estatuto de mediadores sociais privilegiados.

A aceitação desta eficácia predeterminante da
doutrina - é preciso notar que se tratava da doutrina dominante nas democracias da Europa ocidental e, entre elas, na Alemanha Federal - tinha
certas consequências evidentes no plano dos
principais traços do sistema político-constitucional. Em geral, ela permitia uma reabsorção doce
das novidades políticas surgidas da revolução.
Mas o seu significado mais profundo dizia, muito
provavelmente respeito, ao papel social dos juristas e do seu discurso. No fim de contas, tratava-se de outra manifestação de uma velha
ideia, desde sempre cara à tradição jurídica letrada europeia e que esta vem opondo, desde os
inícios do séc. XIX, aos princípios democráticos.
No entanto, esta submissão da vontade da AsA ideia de substituir aos sentimentos de justiça
sembleia Constituinte a uma interpretação «obda comunidade e os seus mecanismos de revelajetiva» fundada sobre elementos hermenêuticos
ção do direito e de composição de conflitos, os
estranhos à realidade histórica do processo consquadros normativos e as técnicas de composição
tituinte português apoiou-se sobre outros conde conflitos de um grupo de juristas eruditos,
ceitos. Fundando-se na natureza não técnica da
que se concebem a si mesmos como os depositáAssembleia Constituinte e num pretenso confurios, por uma longa tradição, da ars boni et aequi,
sionismo teórico e intelectual dos seus deputaou seja, de uma técnica científica e neutral de redos, um autor já citado propôs que, em geral, se
solução dos conflitos sociais e políticos e, nessa
tomassem os conceitos da Constituição, não no
medida, os verdadeiros depositários dos sentisentido que decorria dos debates da Assembleia,
mentos jurídicos comuns.
mas naquele que eles tivessem na doutrina jurídica, política e social europeia - salvo o conceito
de «socialismo», cujo sentido técnico seria de- Notas
masiado carregado... (72).
(1) É a análise clássica da função dos juristas nas sociedades conNeste plano, o papel dominante foi desempenhado pelo conceito de «constituição material»,
combinado com o de «Estado de direito». Na
verdade, estes conceitos permitiam alargar e
corrigir a vontade do legislador constitucional,
submetendo-a a critérios doutrinais ou de direito
comparado. Por esta via, tentou-se não apenas
incluir na Constituição o conjunto de conteúdos
normativos da conceção ocidental de Estado (e
das suas relações com a sociedade civil), mas
também defender a inconstitucionalidade de
certas normas constitucionais, nomeadamente
as que contradiziam essa mesma conceção (71).

Após a manifestação, pelos sucessivos governos,
da intenção de aderir à CEE e da definição desta
intenção como um objetivo nacional prioritário
(porém, nunca sujeito à prova plebiscitária...),
o «direito europeu» passou a constituir o substituto (mais «positivo») da tal referência à
«constituição material», no sentido de desvalorizar os critérios legislativos, submetendo-os a
uma ordem normativa transpositiva e, num caso
como no outro, revelada sobretudo pelo discurso

temporâneas, que resumo em Pluralismo jurídico e direito democrático, Coimbra, Almedina, 2019, cap. 13.3 A sua fonte é
principalmente a obra de Pierre Bourdieu; v., antes de todos, o
seu artigo “La force du droit. Eléments pour une sociologie du
champs juridique”, Actes de la recherche en sciences sociales,
64(1986.11), 3-19; também “Habitude, code, codification”, cit.
(pp. 50-55) no mesmo caderno de Actes de la recherche […]”, sob
o título geral “De quel droit ?”, 1-24.
(2) V. António Manuel Hespanha, Cultura jurídica europeia […
], cit., v.g., 7.3.2.4 e 7.4.2 e 7.4.3; Id., Sacerdotes do direito. Direito,
juristas e poder social no liberalismo oitocentista, ed. autor (Amazon-Kindle, 2017.
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(3) Contabilidade pública: diplomas coordenados e anotados,
coord. e anot. por Leopoldo Menezes Gouvêa, Lisboa, Imprensa
Nacional, 1952-1953, 3ª.ed.
(4) Embora, como contrapartida, eles estivessem sujeitos à
usura decorrente dessa mesma situação.
(5) Nos capítulos seguintes, sigo de perto o meu estudo António
Manuel Hespanha, “As transformações revolucionárias e o discurso dos juristas”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 18/19/20
(1986), 312-341; versão original: António Manuel Hespanha,
“Discours juridique et changement politique: l’exemple de la
révolution portugaise de 1974 », Historische Soziologie der
Rechtswissenschaft (dir. E. V. Heyen), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1986, 107-131. Mais recente, Celso Cruzeiro,
Direito e justiça. Em busca de um novo paradigma, Coimbra, Almedina, 2019, 231 e ss. (mais focado e desenvolvido nas discussões em torno do legalismo).
(6) V., recente, António Araújo, Morte à PIDE, Lisboa, Tinta
da China, 2019.
(7) Que, note-se não fora nada exigente com o direito penal da
ditadura, quanto, por exemplo, à necessidade de tipificação,
quanto às garantias de defesa, quanto à prévia fixação das
penas e sua medida.
(8) BMJ, 51(1955), pp.10-11, cit. por Luís Eloy Azevedo Magistratura portuguesa. Retrato de uma mentalidade coletiva, Lisboa,
Cosmos, 2001.
(9) Ibid..
(10) Sobre isto v. António M. Hespanha, “L’histoire juridique
et les aspects politico-juridiques du droit (Portugal 1900-1950)”,
em Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico,
10(1981), p. 423-454; versão portuguesa: “Historiografia jurídica e política do direito (Portugal, 1900-1950)”, em Análise social, 18.72-74 (1982), p. 795-812, Id. Cultura jurídica europeia.
Síntese de um milénio, Coimbra, Almedina, 482 ss., 548 ss..
(11) Instituições de direito civil, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1907, p.44.
(12) V. Luís Eloy Azevedo, Magistratura portuguesa […], cit.,
54.
(13) V. Adriano Vaz Serra, “O papel do juiz na interpretação da
lei”, Revista da Ordem dos Advogados, 1.1.(1941), 6-7.
(14) D.L. 29187, de 25.4.1853. Citado por Luís Eloy Azevedo,
Magistratura portuguesa […], cit., 55.
(15) Marcelo Caetano, O problema do método no direito administrativo português, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade,
1948 (sep. O Direito, 80, 1-2 ), p.34.

(16) Manuel Braga da Cruz, “As elites católicas nos primórdios
do salazarismo”, Análise Social, 27.116-117(1992), 547-574. Por
último, rigoroso e documentado, Valentim Alexandre, O roubo
das almas. Salazar, a Igreja e os totalitarismos (1930-1939), Lisboa, Dom Quixote, 2006.
(17) V. António Manuel Hespanha, “Historiografia jurídica […
]”, cit., p.800.
(18) Manuel Rodrigues, «Conferência proferida em Coimbra no
dia 6 de Maio de 1934», em Política, Direito e Justiça, Lisboa,
Empresa Jurídica Editora, 1934, pp.41 e segs..
(19) V. António Manuel Hespanha, Cultura jurídica europeia […
], cit., 7.5.4.
(20) Fezas Vital, «Elogio do Prof. João Tello de Magalhães Collaço», Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 13(1932-33),
p. 335.
(21) J.M.Antunes Varela, «Algumas soluções do Código do Registo Civil», Revista de Legislação e Jurisprudência, n.°98, 1965,
pp.161 e segs..
(22) Valentim Alexandre, Contra o vento, Lisboa, Temas e debates, 2017.
(23) Diego Palacios Cerezales, “Um caso de violência política: o
«Verão quente» de 1975”, Análise Social, 37.165(2003), 11271157; Miguel Carvalho, Quando Portugal Ardeu. Histórias e segredos da violência política no pós-25 de Abril, Oficina do Livro,
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A Revolução e o Direito *
António Manuel Hespanha
Para a teoria do direito dominante desde o séc.
XVIII – simplificando, do direito da modernidade – torna-se difícil acomodar a ideia de direito com a ideia de revolução, como mudança
radical. Neste modelo, os valores jurídicos têm
uma validade que se liga à sua racionalidade e
são, portanto, intemporalmente (e, já agora,
universalmente) válidos.

O direito disporia, então, para a eternidade.
Poderia existir nele mudança, mas essa mudança obedeceria, ela mesma, a regras, seria orgânica, e sujeita a tempos e graus
pré-estabelecidos. Em contrapartida, a mudança irregular, súbita, inesperada, é alvo de antipatia. A alteração ou proliferação das leis são
consideradas dissolventes. A própria lei, produto
de vontades arbitrárias,
é considerada como
uma fonte de direito
menos fiável do que a
tradição,
nomeadamente a tradição doutrinal
ou
jurisprudencial. Daí
que, para os juristas
dogmáticos, a história
do direito seja uma disciplina incómoda, a não
ser que possa documentar a perenidade das
instituições ou o seu regular progresso no sentido de uma plena
apreensão do justo.
Há duas manifestações típicas da incomo-

didade do direito perante a mudança drástica e
imprevista.
Uma delas é a da história conturbada do reconhecimento da relevância da mutação extraordinária das circunstâncias, no direito dos
contratos, ou seja, da aceitação de que, em cada
contrato, está pressuposta a manutenção das
circunstâncias, de modo a que ele deixe de ser
válido no caso da subversão dessa “base negocial”. A sua plena aceitação não se dá na civilística europeia senão no pós-guerra, como um
sinal da crise em que então entra a dogmática
conceitualista.
A outra é, no direito constitucional, a de encontrar uma moldura jurídica para a revolução.
Para os pontos de vista dominantes, a revolução
seria sempre um ato anti-jurídico. Nos Estados
democráticos,
isto
ainda seria mais verdade, pois a estrutura
democrática do Estado
possibilitaria
justamente que, cumpridos
os processos constitucionais, as mudanças se
processassem legitimamente. Acontece que as
coisas, na prática,
podem ser muito menos
claras. Por um lado, o
direito, mesmo nos Estados democráticos,
pode inviabilizar as
mudanças políticas radicais.

Para além de que a le-
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gitimidade para querer mudanças não depende
de se ter a maioria (pois há direitos legítimos de
minorias – religiosas, identitárias). Finalmente,
os Estados democráticos são democráticos de
forma irregular. Muitos deles, conjunturalmente, têm instituições anti-democráticas – ignoram direitos de minorias, têm instituições
judiciárias capturadas por interesses, não respeitam direitos civis pontuais, conhecem formas
“musculadas” de democracia, têm práticas investigatórias ilegítimas, etc.. Ou seja, o caráter
democrático de um Estado não exclui em absoluto a legitimidade da revolução (mudança extraordinária contra a lei).
Mas, fora isto, a revolução implica a destruição
do direito estabelecido, em grau maior ou menor
(raramente esta destruição é total). E, por isso,
a revolução é, em princípio, uma atividade criminosa – de subversão da ordem jurídica e política. Embora se trate de um crime que só se
verifica se a revolução falhar. Se ela triunfar, o
crime deixa de existir, porque o direito anterior
é revogado. E, por isso, o crime político teve, na

tradição liberal, um tratamento muito benevolente, dada a sua finalidade altruísta (ou até patriótica).
Se a revolução triunfa, coloca-se o problema de
encontrar um fundamento para o novo direito.
É a isto que procuram responder ou o ponto de
vista de que a revolução é portadora, no seu
bojo, de uma nova jurisdicidade (“legalidade revolucionária”) ou o de que a efetividade da nova
ordem cria, ela mesmo, a sua legitimidade (é a
via do relativismo jurídico kelseniano).
Na perspetiva do paradigma democrático de
legitimação, hoje consensual, a legitimidade da
ordem revolucionária decorre da democraticidade da nova situação, do consenso que ela adquirir e da qualidade democrática desse
consenso.
* Sumário da conferência de António Manuel Hespanha
realizada em 10/11/2017, sobre “Revoluções e Direito”, a
propósito do centenário da Revolução de Outubro, promovida conjuntamente pela APJD, Universidade Europeia e
THD-U Lisboa (Boletim da APJD, nº11, Janeiro de 2018).
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