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III JORNADAS DE DIREITO DOS AÇORES

Separação de poderes e criação do direito:  
alguns tópicos para reflexão

José Mouraz Lopes

1.Gostaria, antes de mais de saudar os organizadores destas Jornadas 
pela persistência do desafio de deslocarem o centro de debate intelectual 
sobre o direito e a sua aplicação prática, para os Açores.

As «Jornadas de Direito dos Acores» são já, pode dizer-se, um ponto 
de referência sobre o que é relevante e importante discutir no direito e na 
justiça e que vai para além da superficialidade da «espuma dos dias».

O título das jornadas que agora se iniciam, «A criação judicial de direito 
no limiar do século XXI», demonstra bem a capacidade criativa e intelectual 
dos seus organizadores. A “criação judicial de direito” é, no mínimo, um tema 
provocatório.

Diria, no entanto, numa espécie de discurso hoje muito acertivo que 
estamos perante um tema “provocatório bom”, naturalmente por oposição à 
“provocação má”, não fundamentada que decorre apenas do non sense e do 
vazio de um qualquer palpite superficial a propósito de tudo.

Aceitando o desafio da “provocação boa”, importa começar exatamente 
por questionar o próprio título: pode falar-se em criação judicial de direito? E 
a ser admissível esta construção, onde esta a sua legitimidade? Permitirá o 
princípio da separação de poderes que se fale em criação judicial de direito?

A garantia democrática sustentada na legitimidade constitucional de um 
órgão de soberania fazer as leis, outro executá-las e ser dado a um terceiro 
o poder de controlo e resolução de conflitos por aplicação das mesmas, sus-
tentará uma assunção criativa de direito por parte destes últimos?

A legitimação direta dos Tribunais no exercício das suas funções, ainda 
que não eletiva, será compatível com uma dimensão, necessariamente vin-
culante, de criação  de direito?

Todas estas perguntas, caros amigos, são perguntas “do milhão de dólares”! 
E a todas elas, ao longo dos anos, constitucionalistas, filósofos do direito, 

sociólogos e eminentes juristas têm tentado responder sem grande consenso.
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Está visto, por isso que “a história sem fim” do problema se mantém 
atual e certamente não encontraremos hoje o vencedor do concurso.

Interessa-nos, no entanto, imergir no debate numa perspetiva mais prag-
mática e sobretudo evidenciar o seu reflexo num ponto de vista da teoria da 
jurisdição.

Mas sobretudo interessa-nos reanimar a questão à face ou no âmbito 
da dimensão transnacional do papel do juiz e, concretamente, na sua dimen-
são europeia.

Proponho, por isso, alguns tópicos e não mais do que isso, para início 
de debate.

Separação de poderes e jurisdição, constitucionalismos, os juízes no 
espaço judiciário europeu e a latitude da criação do direito pelos juízes.

2. Sobre o primeiro tópico será importante começar a discutir o problema 
desde logo pelo âmbito constitucional.

O princípio da judicial review, sustentou-se na necessidade de garantir 
que o princípio da separação de poderes fosse temperado por uma espécie 
de controlos mútuos entre todos os poderes constitucionalmente legítimos.

Kelsen, no seu artigo seminal, A Garantia Jurisdicional da Constituição 1, 
diz-nos que «a ideia de repartição de poder entre diferentes órgãos [significa] 
não tanto para os isolar reciprocamente, mas para permitir um controlo recíproco 
de uns sobre os outros. E isto não apenas para impedir a concentração de um 
poder excessivo nas mãos de um único órgão — concentração essa que seria 
perigosa para a democracia — mas também para garantir a regularidade do 
funcionamento dos diferentes órgãos». Por isso, conclui o autor, que «a insti-
tuição da justiça constitucional não está de todo em contradição com o princí-
pio da separação dos poderes e corresponde, pelo contrário, à sua afirmação».

Estas palavras essenciais permitem inequivocamente identificar a dimen-
são legitimadora, de um ponto de vista político, da existência de um Tribunal 
Constitucional. 

Retomando Kelsen, «enquanto o legislador só se encontra vinculado à 
constituição pelo seu processo e apenas excecionalmente ao conteúdo das 
leis que deve decretar e tão só por princípios ou orientações gerais, a atividade 
do legislador negativo, ou seja da jurisdição constitucional é totalmente deter-
minada pela Constituição. E é precisamente por isso que a sua função é 
idêntica à de qualquer outro tribunal; consiste principalmente em aplicação e 
unicamente numa medida reduzida em criação de direito; é, por conseguinte 
uma atividade verdadeiramente jurisdicional».

Importa, das palavras de Kelsen, sublinhar a sua afirmação relativa à 
«medida reduzida de criação de direito».

Não há a mínima duvida que, no que respeita à dimensão constitucional 
e, concretamente, à interpretação da Constituição, “a criação de direito” é algo 
que está no âmago da judicial review.

1 Publicado pela primeira vez em língua portuguesa na revista SubJudice, n.º 20/21, em 2001.
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Questão mais problemática é, no entanto, a do limite que essa interven-
ção criativa pode consubstanciar.

Como refere alguma doutrina, “são dois os movimentos que caracterizam 
o constitucionalismo: a resistência e a participação. É, assim, uma corrente 
que actua em sentido negativo para reivindicar um espaço livre, mas também 
é essencialmente uma corrente em sentido positivo com a qual se pretende 
contribuir para a formação de uma vontade política cada vez mais sólida e 
estruturada à qual, não por casualidade, se pede uma dupla prestação: a 
garantia de um limite seguro à expansão da sua actividade, tutelada pelas 
diferentes subjectividades que compõem a totalidade, mas também uma maior 
resolução na representação da entidade política comum quando persegue o 
interesse comum”( assim, Maurizio Fioravanti, Constitucionalismo, editorial 
Trotta, 2014, p. 10).

Ao juiz e concretamente ao juiz constitucional cabe-lhe o difícil papel de 
conseguir a convergência possível nesta tensão, ou seja, a censura da lei e 
a salvaguarda de direitos individuais.

Aos juízes é-lhes solicitado, em matérias e situações onde o consenso 
político falhou ou foi além do devido pela lei e pela Constituição, que seja o 
Tribunal a decidir da sua conformidade com a Constituição.

Os conflitos que ao longo dos anos este enorme poder tem gerado, 
suscitam o debate sobre a fronteira da legitimidade de um Tribunal que revê 
e sanciona leis legitimamente produzidas.

Para além de posições dogmáticas mais ou menos extremadas sobre a 
defesa à outrance de posições de fronteira rígidas entre o exercício dos vários 
poderes, há um novo constitucionalismo sustentado numa dimensão dialógica 
onde a decisão negativa ou de recusa de constitucionalidade proferida por 
um Tribunal, pode ser substituída por uma decisão criacionista e mais con-
sensual em que os Tribunais ajudem os decisores na criação de normas que 
chegando aos mesmo efeitos pretendidos não colidam com a norma funda-
mental.

Há hoje exemplos, tanto no Canadá, onde se adoptou a clausula «não 
obstante», que permite ao legislador insistir com determinada legislação 
declarar não conforme à Constituição, sob determinados efeitos, como na 
Nova Zelândia, na Austrália ou na Argentina, onde o constitucionalismo dia-
lógico faz algum caminho, ainda que cauteloso, sobre uma diferente forma 
de entender a separação de poderes.

O que está em causa é afinal reafirmar o que Dworkin referia sobre o 
facto de a judicial review não ser um poder de veto sobre as políticas na nação, 
mas antes «o começo de um diálogo acerca de como conciliar da melhor 
maneira os valores individuais da Constituição com a realização de políticas 
sociais e económicas em beneficio da comunidade na sua totalidade» 2.

2 Neste sentido Peter W. Hogg e Allison A. Bushell, «El Diálogo de la Carta entre los Tribuna-
les y legisladores» in Por una justicia dialógica, siglo veitiuni, Buenos Aires, 2014.
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Caminhos que num debate desta natureza fazem todo o sentido ser 
indicados e que poderão trazer uma nova dimensão a uma perspetiva cria-
cionista.

3. Num segundo tópico gostaria de referir-me à questão dos constitucio-
nalimos e ao espaço judiciário europeu.

Há hoje algum consenso sobre o facto dos problemas constitucionais se 
refletirem para “fora” do Estado em duas dimensões. 

Por um lado, estamos perante um processo transnacional, que abrange 
várias realidades geográficas, políticas, culturais e mesmo religiosas, absolu-
tamente diferenciadas.

Por outro lado hoje assiste-se a uma deslocalização dos problemas para 
fora das instituições públicas, nomeadamente para os sectores privados da 
sociedade.

Uma atenção ao que se passou no domínio financeiro nos últimos anos 
é suficiente para fazer perceber essa dimensão «fora do Estado» dos proble-
mas que afetam todos os cidadãos. 

Conforme refere Teubner, vivemos hoje um «constitucionalismo para além 
do Estado» 3. 

Juridicamente, temos que pensar numa perspetiva transnacional. 
«O mundo do Estado Nacional soberano (…) entrou no seu ocaso.  

A história continuou a sua marcha afastando-se dos terrenos onde se enrai-
zava, que até agora serviam como substrato seguro da teoria do Estado e 
da Constituição» disse, certeiramente, Konrad Hesse 4.

O que se quer salientar é que o direito e concretamente o direito cons-
titucional emancipou-se de uma dimensão estatal e não pode hoje ser visto, 
especialmente no espaço europeu, fora de um quadro de proteção global dos 
cidadãos, para além de uma dimensão territorial especifica. 

Sabemos, por outro lado, que a construção do espaço jurídico europeu 
se confronta com o fenómeno da «concorrência, convergência, justaposição 
e conflito de várias constituições de diferentes níveis territoriais no mesmo 
espaço político» 5.

A articulação de normas europeias e normas estatais configura-se a 
partir de «ordenamentos jurídicos reciprocamente autónomos mas que estão 
mutuamente coordenados e em comunicação» 6.

3 Gunther Teubner, Nuovi conflitti costituzionali, Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2012.
4 Apud Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, «Dereho Constitucional para la Sociedad Multicultural» in 

Derecho Constitucional para la sociedade multicultural, Editorial Trotta, Madrid, 2007, p. 9. 
5 Afirmação de que parte J.J. Gomes Canotilho in “Brancosos” e Interconstitucionalidade, cit. 

p. 266. e também Paulo Rangel, «Uma teoria da interconstitucionalidade. Pluralismo e Cons-
tituição no pensamento de Francisco Lucas Pires, Themis, n.º 2, 2000, esp. pp. 137 e ss.

6 Assim Giancarlo Rolla in «El desarrollo del regionalismo asimétrico y el princípio de autono-
mia en los nuevos sistemas constitucionales: un acercamento comparativo», Revista de 
Derecho Constitucional Europeo, n.º 8, Júlio-Diciembre 2007, p. 246.
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Trata-se da integração dos Tratados Constitutivos da União e das Cons-
tituições dos Estados membros, numa dimensão dogmática entendida por uns 
como «constitucionalismo multinível» 7 e por outros como constitucionalismo 
transnacional ou global.

A multiplicidade de quadros constitucionais comporta diferentes níveis de 
proteção, nomeadamente no âmbito da tutela dos direitos fundamentais e 
diversas estruturas de jurisdição.

Mas o que parece não puder deixar de ser levado em conta é a neces-
sidade de defender um conjunto de princípios supra constitucionais sobre os 
quais não pode haver desvios nos vários espaços nacionais.

4. Que papel cabe à jurisdição e concretamente ao juiz nacional que 
também é juiz europeu, neste quadro dogmático e amplo?

Cabe seguramente um papel de guardião das garantias. Mas num mundo 
complexo, multifacetado e sobretudo multicultural, cabe seguramente o papel 
de guardião das garantias hoje consagradas não apenas em diplomas de 
«primeira geração», como a CEDH, mas sobretudo das garantias consagradas 
num conjunto de varíadissimos actos normativos que decorrem de uma dimen-
são principialista assumida como essencial na Europa.

Temos vindo a referir e sublinhar o papel do juiz nacional, português ou 
de outro Estado da União, como juiz europeu. Trata-se de uma evidência que, 
por ser, passe o pleonasmo, tão evidente, parece que não é vista.

O longo caminho da construção europeia tem sido, de alguma forma, o 
caminho das pedras.

Avanços e recuos com origem em estratégias politicas conjunturais 
decorrentes, sobretudo das variações politicas com origem na Alemanha, 
França e Reino Unido. Esta uma constatação crua e dura da realidade da 
construção europeia.

No entanto há uma instituição que de forma sustentada, em pequenos 
passos, discretamente e, curiosamente sem dar passos atrás, tem vindo a 
construir um verdadeiro caminho de uma cidadania europeia. Trata-se do 
Tribunal de Justiça e do que tem sido o seu papel na consolidação de um 
verdadeiro espaço jurídico europeu.

Desde a jurisprudência Costa c. ENEL, de 15 de julho de 1964, que 
afirmou pela primeira vez o primado do direito comunitário ante o direito 
nacional, até jurisprudência inovadora do Acórdão Pupino, que estabelece o 
principio «do órgão jurisdicional nacional estar obrigado a tomar em conside-
ração todas as normas de direito nacional e a interpretá-las em tudo o que 
for possível à luz da letra e das finalidades das decisões quadro», no que 

7 Cf. Ingolf Pernice, «Multilevel constitucionalism and the Treaty of Amsterdam», Common Law 
Market Review, 1999, p. 703-750. Uma análise aprofundada sobre o constitucionalismo 
multinível pode ser visto em Jose A. Estévez Araújo, «Crisis de la soberania estatal y 
constitución multinível», Anales de la Cátedra Francisco Suarez, n.º 40, 2006 p. 49 e seguintes.
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constitui uma espécie de upgraduation destes instrumentos normativos 8, é 
na jurisprudência que se encontram os passos significativos que evidenciam 
o papel do judiciário na Europa.

Neste sentido, importa sublinhar a relevância do exercício do mecanismo 
do reenvio prejudicial que permite e tem efetivado, para além de uma unifor-
mização jurisprudencial com relevo inequívoco na “economia judiciária”, a 
criação de uma cultura jurisdicional europeia, sustentada nos quadros jurídicos 
comuns que decorrem dos tratados.

De igual forma alguns mecanismos europeus de cooperação judiciária 
têm demonstrado, pelos seus resultados práticos, que é possível e viável uma 
cooperação direta eficaz entre as várias instâncias judiciárias. A criação e 
implementação do Mandado de Detenção Europeu é, nesse sentido, um case 
study inequívoco.

Mas não só. Parece claro que o «espaço judiciário europeu» é hoje uma 
realidade e que a aplicação do direito, desde a ilha do Corvo até à Lapónia 
passa exatamente pelo mesmo quadro jurisdicional. 

O juiz que está no Corvo, ou na ilha das Flores, não pode deixar de 
interpretar e aplicar o direito da mesma forma que o juiz que se encontra em 
SodanKylä, na Finlândia.

À jurisdição cabe hoje um desafio absolutamente relevante na construção 
de uma europa que tem uma Carta de Direitos única, um espaço judiciário 
comum e juízes disponíveis para proteger os seus cidadãos.

5. Finalmente e como último tópico, regressando ao tema das III Jorna-
das, que criação do direito pode ser efetuada pelos juízes europeus.

Os vários quadros constitucionais, dotados de igual dignidade institucio-
nal em relação às normas europeias integradas nos Tratados da União, num 
quadro de múltiplos níveis de articulação político-constitucional, comportam 
diferentes níveis de proteção nomeadamente no âmbito da tutela dos direitos 
fundamentais e, concretamente, diversos níveis de suporte constitucional no 
que respeita às estruturas constitucionais da jurisdição.

No plano substantivo o direito comum europeu tem que ser uniforme-
mente aplicado nos vários Estados sempre de forma maximalista ou, pelo 
menos, sempre da forma mais generosa 9.

Nesta parte o mecanismo do reenvio prejudicial a ser suscitado pelos 
juízes de todos os Estados surge naturalmente como o mecanismo ou instru-
mento fundamental nessa construção.

8 AssimVittorio Mane in «La incidência de “las decisiones marco” en la interpretation en matéria 
penal: perfiles de derecho substantivo», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminologia, 
n.º 9, 2007, e Valsamis Mitsilegas in «The transformation of criminal law in the “Area of 
freedom, security and justice», in P. Eeckhout, T.Tridimas (eds.), Yearbook of European Law, 
26, 2007, Oxford University Press, 2007, p. 25

9 Trata-se da consagração do princípio do nível mais elevado de proteção que decorre tanto 
do artigo 53.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, como do artigo 53.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União.
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Não nos importa analisar os requisitos que permitem e obrigam em 
determinadas circunstâncias a possibilidade do despoletar do mecanismo. 
Interessa-nos mais apelar ao mecanismo de «diálogo jurisdicional» que o 
mesmo permite e que autoriza o juiz nacional a «afastar-se das instâncias 
superiores apoiando-se na jurisprudência europeia mesmo que isto introduza 
um elemento inovador na ordem jurídica interna», como refere Alessandra 
Silveira 10.

Sublinharia apenas o exemplo de uma decisão recente do Tribunal de 
Justiça sobre a não compatibilização da legislação espanhola referente a 
créditos hipotecários e restrições à execução de decisões de despejo 11, 
matéria sobre a qual alguns tribunais espanhóis, nomeadamente de primeira 
instância, já tinha decidido.

O Tribunal decidiu que A Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril 
de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores, deve ser interpretada no sentido de que se opõe a uma legis-
lação de um Estado-Membro, como a que está em causa no processo prin-
cipal, que, ao mesmo tempo que não prevê, no âmbito do processo de 
execução hipotecária, fundamentos de oposição relativos ao caráter abusivo 
de uma cláusula contratual que constitui o fundamento do título executivo, 
também não permite ao tribunal que julga o processo declarativo, que é o 
competente para apreciar o caráter abusivo de tal cláusula, decretar medidas 
provisórias, como, por exemplo, a suspensão do referido processo de execu-
ção, quando a concessão dessas medidas seja necessária para garantir a 
plena eficácia da sua decisão final. E decidiu ainda que o artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 93/13 deve ser interpretado no sentido de que: o conceito de «dese-
quilíbrio significativo» em detrimento do consumidor deve ser apreciado atra-
vés de uma análise das regras nacionais aplicáveis na falta de acordo entre 
as partes, para avaliar se e em que medida o contrato coloca o consumidor 
numa situação jurídica menos favorável do que a prevista no direito nacional 
em vigor. De igual modo, afigura-se pertinente, para este efeito, proceder a 
um exame da situação jurídica em que se encontra o referido consumidor, 
atendendo aos meios de que dispõe, ao abrigo da legislação nacional, para 
pôr termo à utilização de cláusulas abusivas. 

Para além da relevância social da decisão deve salientar-se o facto de 
ter sido um Tribunal e um juiz de primeira instância, concretamente no Juzgado 
de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona (Espanha), por decisão de 19 de julho  

10 «O porteiro e a lei. A propósito da possibilidade de interposição de recurso do despacho de 
reenvio prejudicial à luz do direito da União Europeia», Julgar, n.º 14, 2011, p. 115.

11 Trata-se de decisão do Tribunal de Justiça de 14.3.2013, processo C- 415/11 (Mohamed Aziz) 
que, sustentada na Diretiva 93/13/CEE, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas 
dos contratos, também conhecida como Diretiva europeia de proteção dos consumidores, 
entendeu que a lei espanhola que permitia o despejo e o desalojamento como consequência 
da quebra de um contrato hipotecário, sendo abusiva, pode suspender o processo de 
execução. 

2
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de 2011, que num momento particularmente difícil ter decidido, através de 
uma interpretação criativa, ter desencadeado um procedimento que levou e 
levará certamente a uma outra jurisprudência europeia sobre uma questão 
que afeta muitos cidadãos.

O que vale a pena sublinhar é que a criação judicial de direito é afinal 
a questão essencial numa jurisdição europeia comprometida com os valores 
que estão consagrados no Tratado de Lisboa e vinculam todos os Estados e 
que está ao alcance de qualquer juiz no espaço judiciário europeu que tenha 
bem presente a sua dimensão de garante dos direitos de todos os cidadãos.

Esse o desafio que estas Jornadas podem consolidar.


