
JURISTAS DO FRANQUISMO1

LUÍS BIGOTTE CHORÃO

Dos antecedentes históricos da constituição do governo de João Franco à biografia doselementos que constituíram aquele gabinete, o autor analisa profundamente os perfis dos juris-tas que integraram. A capacidade de atracção junto de figuras de relevo do mundo jurídico deentão caucionou de algum modo esse momento ditatorial e os vários diplomas que nele foramproduzidos.

I. Desejo antes de mais agradecer à Associação Sindical dos Juízes Por-
tugueses o convite que me foi dirigido para participar nestes trabalhos, em espe-
cial ao Senhor Desembargador Luís Correia de Mendonça que colocou tanto
empenho nesta realização e ao qual se devem contribuições do maior valor
para a história do nosso direito processual civil. Nos seus estudos ressalta
uma nota que importa sublinhar e que se prende com a abordagem político-
-ideológica que ensaia, que é a verdadeiramente significativa para a com-
preensão do Direito e da prática dos juristas ao longo da história. Vincando
esta característica no domínio do direito processual civil — que constitui maté-
ria do seu particular interesse e conhecimento —, o desembargador Correia
de Mendonça introduz no seu discurso de jurista permanentes referências
historiográficas a assinalarem justamente a natureza essencialmente histó-
rica do jurídico.

O Colóquio de hoje traduz em minha opinião, de forma exemplar, a
necessidade de uma visão do jurídico enquadrada historicamente e aberta à
importância dos factores supra e extra-jurídicos que a condicionam. Nessa
medida, esta realização não pode ser entendida como destinando-se a aco-
lher reflexões estritamente jurídico-dogmáticas, em especial sobre o chamado
Decreto das Pequenas Dívidas, mas, mais do que isso, a procurar entender
um momento da nossa história contemporânea através da consideração daque-
les diversos factores.
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1 O presente texto corresponde ao da comunicação que apresentamos ao Colóquio Justiça e
Processo (100 anos depois do Decreto n.º 3, de 29 de Maio de 1907), realizado a 8de Novembro de 2007 na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por iniciativa daAssociação Sindical dos Juízes Portugueses.



E é também particularmente feliz a oportunidade de nos reunirmos na
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ainda para mais numa sala
didáctica destinada à prática forense. Até pelo significado deste espaço, é
importante que daqui se faça ouvir um apelo a que nunca se esqueça na
formação dos juristas a dimensão histórica do seu saber, absolutamente
essencial ao conhecimento do Direito e ao aperfeiçoamento dos modos de rea-
lização da Justiça.

Permitam-me ainda uma nota pessoal. Sendo esta ocasião aquela em que
após o desaparecimento do Professor Ruy de Albuquerque pela primeira vez
participo numa iniciativa na Faculdade de Direito de Lisboa, gostaria de invo-
car aqui o seu nome, traduzindo desta forma singela uma homenagem a
quem fiquei a dever a minha ligação a esta Escola, ligação essa que me é par-
ticularmente grata.

II. Colocado um ponto final nestas considerações preliminares, e entrando
no tema que aqui me convoca, impõe-se, antes de mais esclarecer o título da
minha comunicação, talvez equívoco, mas cuja explicação, agora, pode por-
ventura constituir um bom ponto de partida para o nosso diálogo.

Não estranharia que no espírito de muitos estivesse instalada a dúvida
sobre o objecto desta intervenção, porque é inteiramente legítimo que se
perguntem se a minha intenção é referir-me aos juristas que colaboraram
com João Franco, designadamente exercendo funções de governo ou par-
lamentares, porventura, também, a outros amigos políticos que o acompa-
nharam no partido regenerador-liberal. Ou que pensem querer eu, antes, alu-
dir aos juristas contemporâneos da ditadura franquista, que no exercício das
suas diversas actividades — no ensino, na magistratura, na advocacia ou no
alto funcionalismo — se assinalaram nesse período histórico. Ou, ainda,
que fosse minha intenção tratar, em geral, dos juristas na sua relação com
João Franco e com a Ditadura.

Na verdade qualquer uma dessas perspectivas se nos revela, logo numa
primeira aproximação, plena do maior interesse para a compreensão da rea-
lidade politicamente complexa que esteve na origem da política de João Franco
— entendendo-se aqui, fundamentalmente, a que foi desenvolvida a partir do
gabinete constituído a 2 de Maio de 1907 —, a qual se transformou no máximo
argumento do combate à instituição Real, cujo epitáfio se escreveu na ver-
dade a 1 de Fevereiro de 1908, prelúdio do 5 de Outubro de 1910.

A nossa intenção, é a de, sem exclusão de nenhuma daquelas pers-
pectivas, assinalar, em traços largos, a presença e a importância de um con-
junto de juristas ao tempo da governação ditatorial de João Franco, subli-
nhando os seus percursos, em vários casos politicamente desencontrados,
historicamente relevantes, sem dúvida, quer no processo de ascensão quer no
da queda política de Franco.

III. Não cabe no âmbito desta nossa intervenção entrarmos na análise
geral da política de João Franco — assunto que, aliás, foi já aqui versado com
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especial autoridade —, mas não poderemos deixar de observar que as pro-
postas políticas do último Presidente do Conselho de D. Carlos — a final sin-
tetizáveis na ideia de engrandecimento do poder real —, exerceram capaci-
dade de atracção junto de figuras de relevo do meio jurídico. De certo modo,
a presença dessas personalidades caucionou o momento ditatorial franquista,
que se traduziu numa tentativa desesperada de travar a derrocada da Monar-
quia, quando, de novo, se agitava a tormentosa questão dos adiantamentos
ilegais à Casa Real, se abrira em Coimbra um contencioso académico de
repercussão por certo nunca imaginada pelo governo de Lisboa2, se recordavam
ainda as violências ocorridas no Porto do dia 1 de Dezembro de 1906 — que
Sampaio Bruno qualificou de «abominável indignidade» —, e estavam vivas
as sequelas da expulsão do parlamento dos deputados republicanos, Afonso
Costa e Alexandre Braga, a 20 de Novembro de 1906.

A incapacidade de resolução política da crise acabaria por subverter a já
muito abalada ordem da Carta Constitucional, levando D. Carlos a conferir o
seu aval a uma ditadura do presidente do Conselho. Conforme haveria de
escrever João Franco, tratava-se de um “mandato imperativo”:

«El-Rei decidira romper com a orientação política e com as práticas
administrativas de “até hoje” e “seguir por caminho diferente”.»3
A um jornalista francês, Galtier, do jornal Le Temps, D. Carlos afirmaria:

«Discute-se muito e faz-se muito barulho talqualmente como nas
Câmaras nos últimos tempos da legislatura, situação que se tornava
impossível e à qual por isso era necessário por cobro, pois de contrário
não sei o que de tal confusão resultaria.

Dei então a João Franco os meios de governar.
Falou-se de ditadura; mas o que é certo é que os outros partidos,

e que são os que mais gritam, me haviam também pedido ditadura.
Eu exigia, porém, garantias de carácter e tinha necessidade de uma

vontade sem fraqueza, para que as minhas ideias fossem imediatamente
postas em prática.

João Franco foi o homem que eu desejava e sobre o qual lançara
já, há muito tempo, as minhas vistas. Por isso o chamei no momento
oportuno.»4
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2 Isso mesmo foi reconhecido no Parlamento por António José Teixeira de Abreu (cf. Diário daCâmara dos Senhores Deputados, de 5 de Março de 1907, pág. 5).
3 Cf. Cartas D`El-Rei D. Carlos I a João Franco Castello Branco seu último Presidente do

Conselho, Lisboa, Livrarias Aillaud e Bertrand, 1924, pág. 46.
4 A entrevista foi publicada na edição do jornal parisiense a 13 de Novembro de 1907, apare-cendo traduzida em vários periódicos portugueses. Sobre o diálogo de D. Carlos com o jor-nalista francês, cf. António Cabral, As Cartas D`El-Rei D. Carlos ao Sr. João Franco, Cartas

D`El-Rei a José Luciano — A Dictadura — Os Adiantamentos — O Regicídio, Lisboa, Por-tugal — Brasil Sociedade Editora, págs. 179-195, onde a dado passo se lê: «Dizer a impres-



Embora o presidente do Conselho não tivesse deixado de admitir que o
encerramento das Câmaras fora um «oportuno expediente», reconhecia não
ser uma «solução». É que o Governo propusera-se fazer uma «larga sessão
parlamentar» e acabara, ao contrário, por encerrar as Cortes «sem orçamento
e sem leis constitucionais»5. Tal como consta do Decreto pelo qual foi sub-
metido ao Rei a proposta de dissolução do parlamento, as «circunstâncias»
tinham obrigado o Governo a assumir funções legislativas, «contrariando não
só os propósitos demonstrados durante todo um ano de gerência, mas tam-
bém os princípios defendidos e proclamados pelo seu partido político»6. Ao
iniciar-se, então, o que era designado por «nova fase da vida governativa»,
João Franco, acompanhado dos seus ministros denunciava a D. Carlos o
«multiforme obstrucionismo, contínuo e invencível» que comprometia a acção
do Legislativo, declarando em consequência:

«O nosso caminho está traçado pela força das circunstâncias, que
não preparámos e antes bem manifestamente nos contrariaram, e pela
necessidade da obra administrativa que o Rei e o país nos confiaram.»
E mais adiante, afirmavam:

«Não vamos fazer ditadura no sentido vulgar da palavra, levados pelo
prurido de legislar, sem peias nem fiscalização, revolvendo, só pelo espí-
rito de reforma, todo o campo da legislação pátria. Vamos realmente e
firmemente fazer administração em ditadura, já que de outra forma não
nos deixaram fazê-la.»
Para concluírem, muito significativamente:

«Desta forma — fazendo muita administração e pouca política — jul-
gamos corresponder às aspirações do pais, dando satisfação à mais ins-
tante das suas necessidades.»7
A 11 de Maio de 1914, em carta que dirigiu ao conselheiro Pinto Osó-

rio, que presidira ao Supremo Tribunal de Justiça, João Franco confessava que
a «vida» do seu Governo havia sido até Maio de 1906, «impecável de lega-
lidade e de moralidade»8. Com a alteração dos condicionalismos políticos a
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são que ela [a entrevista] produziu no espírito público, não é fácil. Essa impressão foi de assom-bro e de geral repulsa. Se a liquidação dos adiantamentos à Casa Real, em dictadura, tinhacolocado pessimamente El-Rei, perante a nação, a “entrevista” Galtier incompatibilizou-o comos políticos, que, de então em diante, não mais poderiam viver dignamente com quem assimos maltratava e ofendia».
5 Cf. Cartas D`El-Rei D. Carlos I a João Franco Castello Branco…, cit., pág. 99.
6 Cf. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, de 28 de Julho de 1908, pág. 28.
7 Idem, págs. 29-30.
8 Cf. Visconde da Cortegaça, João Franco — Último Presidente do Conselho D`El-Rei D. Car-

los I — Carta Inédita, Ponte de Lima, 1952, pág. 40.



sua chamada ao Poder tornara-se, já não um, mas, o recurso da Coroa. De
acordo com o seu testemunho, D. Carlos ter-lhe-á dito:

«O malogro da tentativa franquista pode acarretar a breve trecho um
ensaio republicano, e este fará correr ao país sérios perigos para a sua
integridade e, quem sabe, para a sua independência. Temos obrigação
de envidar o último dos seus esforços.»9
Tudo se precipitara em função dos acontecimentos académicos de Coim-

bra, que a oposição republicana naturalmente não deixou de aproveitar poli-
ticamente, enquanto o Governo aludia a uma «melindrosa questão de ordem
pública». Anos mais tarde o presidente do Conselho haveria de reconhecer
ter estado ao tempo informado de que seguiam «intensamente» trabalhos de
«aliciação militar» e de «organização revolucionária»10.

Estava, enfim, comprometida a anunciada «governação à inglesa» e a
realização daquelas que haviam sido apresentadas como as duas «supre-
mas aspirações» programáticas do partido regenerador-liberal: «o respeito
sagrado pelas garantias individuais e a prática de um verdadeiro sistema
representativo»11.

Sampaio Bruno entendia que o presidente do Conselho e os demais
Ministros se tinham proposto «levar a bom termo uma mistificação colossal»,
e perguntava:

«Que ia acontecer a João Franco? Ele punha isto no são? Mas
como? Se isto é podre de si? Pois o abuso pode acaso resignar-se à
legalidade e o interesse do privilégio sacrificar-se ao bem geral? Isto
resume-se a pedir ao regime a graça de se suicidar. Cabe porventura
no possível?»12
No parlamento, o essencial da posição do partido republicano sobre a

agitação escolar foi transmitido por Afonso Costa e António José de Almeida,
mas foi sobretudo este último quem se incumbiu, numa longa intervenção
— que com inteira justiça podia ser incluída numa antologia de oratória par-
lamentar —, de enquadrar o debate da questão académica, a qual tivera
motivação próxima na reprovação de José Eugénio Ferreira no seu acto de
conclusões magnas, sendo, porém, as suas origens muito anteriores. Antó-
nio José de Almeida entrou a apreciá-las, recordando os nomes de Barjona
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9 Idem, pág. 43.
10 Idem, pág. 41.
11 Cf. Trindade Coelho, Manual Político do Cidadão Portuguez, 2.ª Edição actualisada e muitoaugmentada, Prefácio de Alberto D`Oliveira, Porto, Typographia a Vap. da Empresa Littera-ria e Typographica, 1908, págs. 642-643
12 Cf. Bruno, A Dictadura, Subsídios moraes para o seu juízo critico, Porto, Livraria Chardron,de Lello & Irmão, 1909, pág. 70.
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de Freitas, Teófilo Braga, João Arroio, Mendes Martins, antecessores de
infortúnio do candidato então excluído — como prova do «despotismo» que
dizia imperar numa Universidade «reaccionária», cuja Faculdade de Direito não
passava aos seus olhos de um «recinto fechado» onde só tinham entrada os
que comungavam a «hóstia do catedraticismo»13.

Nas palavras de António José de Almeida, a decisão do júri alarmara os
estudantes, e se — garantia —, o partido republicano tinha sido «inteira,
absolutamente alheio» ao movimento da academia, não estava disposto, afir-
mava, a permitir que se movessem «hostilidades contra alguns estudantes»,
porque não admitia perseguições nem o enxovalho do brio académico.
A terminar o seu discurso, como que antevendo o futuro, ponderou o depu-
tado:

«Nós contamos com os rapazes desta geração, porque hão-de ser
eles os primeiros a afeiçoar a obra, a um tempo rude e sagrada, que está
saindo das nossas mãos. Mas pagar-lhes-emos adiantado, porque,
desde já e cordialmente, seremos com eles.»14
A declaração expressa da solidariedade política do partido republicano com

os «rapazes» da geração de 1907, só serviu para sublinhar a vertente polí-
tica da questão, que João Franco dizia, de académica só ter o nome. Na já
referida carta a Pinto Osório, comentou o antigo presidente do Conselho:

«A greve universitária feita sem base nem pretexto em interesse
algum académico, obra claramente de indisciplina e revolução, abrasara
rapidamente todas as escolas superiores, técnicas e especiais, os liceus,
as escolas normais, começando a estender-se até às primárias, pela
cumplicidade, aberta em alguns, disfarçada no maior número, dos pais e
dos professores.»15
As fórmulas encontradas pelas autoridades académicas e pelo Governo

para dar solução ao problema de Coimbra — designadamente encerrando a
Universidade para a reabrirem semanas mais tarde, após julgamento dos
estudantes pelo Conselho de Decanos, de acordo com critérios que foram
considerados «vilipendiosos» — contribuíram para exaltar ainda mais os âni-
mos, justificando que, de novo, se erguesse na Câmara dos Deputados a
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13 Cf. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, de 5 de Março de 1907, pág. 6. A mesmaintervenção pode ver-se em Discursos dos Illustres Deputados Republicanos, Srs. Drs. Affonso
Augusto da Costa, Alexandre Braga, António José de Almeida e João de Menezes, proferi-
dos no Parlamento, Prefaciada pelo Ex.mo Sr. França Borges, Colligidos e Revistos peloEx.mo Sr. Luís Derouet, Volume II, Sessão de 1907, Lisboa, Typographia do Commercio,1907, págs. 264-281. Muito recentemente foi reproduzida em AAVV, Um Século de Lutas Aca-
démicas (Coordenação de Amadeu Carvalho Homem), 2007, págs. 49-63.

14 Cf. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, de 5 de Março de 1907, pág. 9.
15 Cf. Visconde de Cortegaça, João Franco…, cit., pág. 42.



voz de António José de Almeida. Na sessão de 5 de Abril de 1907, sem pou-
par João Franco, insistiu na ideia de que o partido republicano estava livre de
responsabilidades na «explosão da greve», não deixando contudo de voltar ao
tema da sua justificação. A greve aparecia agora declaradamente aos olhos
do parlamentar como um «acto espontâneo» que se produzira na «alma aca-
démica para castigar a reprovação». Em suma, tinha sido a «gota de água
que fez transbordar o vaso já cheio».

«A velha Universidade — afirmou António José de Almeida — está
fossilizada. É uma ostreira agarrada ao seu rochedo secular. Alguns espí-
ritos altos lá há. Sem dúvida. Mas esses formam uma corrente nova e
hostil naquele pântano do pensamento: têm de ficar vencidos pela
expressa resistência do velho espírito claustral, que se refugia como um
morcego nas dobras da sotaina catedrática.

Varrer aquilo, ventilar, purificar aquilo!... Como era fácil!
Era fácil, mas não é possível. A Universidade é o espelho do

regime.»16
Com estas últimas palavras, António José de Almeida sintetizou o essen-

cial do seu discurso, a sua mensagem política, definindo os alvos, que inten-
cionalmente confundiu, dum combate que o tinha como protagonista cimeiro.

A alusão aos acontecimentos de Coimbra, que espoletaram, como já
vimos, solidariedade generalizada dos meios académicos, importa-nos por
dois motivos fundamentais. Em primeiro lugar, porque o problema, designa-
damente o de ordem pública, com o qual foi confrontado o Governo, acelerou
o processo que conduziu à ditadura. Em segundo lugar, porque a geração aca-
démica de 1907, a geração grevista, a geração dos intransigentes, não estará
só na primeira linha de combate ao franquismo e ao regime monárquico, mas
constituirá uma base de recrutamento político do Partido Republicano Portu-
guês que colocará muitos dos mais celebrizados grevistas em altos cargos polí-
ticos e administrativos da República. Recordo a este propósito os nomes
dos juristas: Alberto Xavier, Amílcar Ramada Curto, Carlos Olavo, António de
Abranches Ferrão, António Granjo, José Joaquim de Oliveira e Armando Mar-
ques Guedes, entre muitos outros17.

E importa também assinalar que os acontecimentos de Coimbra de 1907
acabariam por determinar modificações assinaláveis nos planos de estudos uni-
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16 Cf. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, de 5 de Abril de 1907, pág. 6; Discursos dos
Illustres Deputados Republicanos…, cit., págs. 309-320, e AAVV, Um Século de Lutas Aca-
démicas…, cit., págs. 63-72.

17 Sobre a greve académica cf. a recente síntese de Amadeu Carvalho Homem, «A Crise Aca-démica e o Franquismo», in AAVV, Um Século de Lutas Académicas…, cit., págs. 9-40.Ainda, os já clássicos estudos de Alberto Xavier, História da Greve Académica de 1907,Coimbra, Coimbra Editora, 1962, e Natália Correia, A Questão Académica de 1907, Prefáciode Mário Braga, Editorial Minotauro/Empresa de Publicidade Seara Nova.



versitários, constituindo-se alguns dos grevistas como os mais entusiastas
defensores e impulsionadores da refundação dos estudos jurídicos em Lisboa,
o que estaria na origem da criação desta Faculdade inicialmente designada
Faculdade de Estudos Sociais e de Direito.

Aliás, para a concretização desse projecto acabaram por concorrer duas
gerações de antigos estudantes de Coimbra. A de Azevedo e Silva — tam-
bém ele no seu tempo julgado e condenado pelo Conselho de Decanos — o
qual viria a desempenhar funções de Procurador-Geral da República18, e a dos
grevistas de 1907, que jamais perderam de vista aquele objectivo. Foi, aliás,
no ano da greve académica que José Francisco de Azevedo e Silva tomou a
iniciativa de propor à Associação dos Advogados de Lisboa — antecessora da
Ordem dos Advogados —, que representasse ao Parlamento o pedido de
criação em Lisboa de uma Faculdade de Direito19.

IV. A 2 de Maio de 1907, João Franco tem constituído o seu novo gabi-
nete. Mantêm nos seus cargos os titulares da Guerra (Vasconcelos Porto),
da Marinha e Ultramar (Aires de Ornelas) e das Obras Públicas (José Malheiro
Reimão) e mobiliza para a Justiça, Fazenda e Estrangeiros três juristas de
renome, respectivamente, António José Teixeira de Abreu20, Fernando Martins
de Carvalho21 e Luciano Afonso da Silva Monteiro22, que haveria de considerar
entre os seus «principais amigos políticos». Todos se mantêm em funções até
4 de Fevereiro de 1908, quando, na sequência do regicídio, um oficial de
marinha, Francisco Joaquim Ferreira de Amaral sucede a João Franco, em
nome duma denominada «política de acalmação».

Dos novos Ministros de João Franco, só Luciano Monteiro — que fora seu
condiscípulo em Direito —, passara já a casa dos cinquenta, mas à semelhança
do Ministro dos Estrangeiros, Teixeira de Abreu e Martins de Carvalho tinham-se
iniciado cedo na política activa. Primeiramente partidários de Hintze Ribeiro,
foram companheiros da dissidência de João Franco desde a primeira hora.
Monteiro tinha sido eleito deputado pela primeira vez em 1889, e era ao
tempo em que é chamado a integrar o Governo, par do Reino.
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18 Cf. v.g. Procuradoria-Geral da República, Palácio Palmela, 2.ª edição, 2007, págs. 71-72, eo nosso A Comercialística Portuguesa e o Ensino Universitário do Direito Comercial no
Século XIX, I, Subsídios para a História do Direito Comercial, Prefácio de Martim de Albu-querque, Lisboa, Edições Cosmos, 1998, passim.

19 Cf. António Amaro Conde, A Faculdade de Direito, 1907, págs. V e sgs.
20 Cf. o verbete de nossa autoria, «Abreu, António José Teixeira de (1865-1930)», in Dicioná-

rio Biográfico Parlamentar, 1834-1910, A-C (Direcção: Maria Filomena Mónica), Imprensa deCiências Sociais/Assembleia da República, págs. 37-38.
21 Cf. a respeito de Fernando Martins de Carvalho os nossos «Algumas Horas na Biblioteca Mar-tins de Carvalho, Dissertações inaugurais na Faculdade de Direito da Universidade de Coim-bra (1945-1889)», in O Direito, Ano 127.º, I-II, 1995 (Janeiro-Junho), págs. 259-260 e biblio-grafia aí citada, e «Carvalho, Fernando Augusto de Miranda Martins de (1872-1947)», in

Dicionário Biográfico Parlamentar, 1834-1910, A-C…, cit., págs. 618-620.
22 Cf. Rui Ramos, «Monteiro, Luciano Afonso da Silva (1854-1937)», in Dicionário Biográfico Par-

lamentar, 1834-1910, D-M…, cit., págs. 970-973.



Teixeira de Abreu e Martins de Carvalho iniciaram-se nas lides parla-
mentares em 1901, o primeiro sendo já lente catedrático da Faculdade de
Direito, na qual cumprira o seu «cursus honorum», e o segundo, embora
muito jovem já lançado na advocacia no exercício na qual não tardara a con-
quistar notoriedade.

Com as escassas fontes que dispomos, não é possível esboçar um
retrato ideológico de António José Teixeira de Abreu. Verificamos que assi-
nala os seus anos de juventude firmando-se como jurista, dedicado ao
estudo do Direito Civil e ao professorado da disciplina na Faculdade de
Direito, e temos notícia da sua associação aos seus colegas Afonso Costa
e José Tavares para partilha de escritório de advocacia. Com o primeiro,
a política cavará fundo divergências pessoais ao que julgamos saber nunca
superadas e às quais adiante faremos referência. Por sinal, também José
Tavares23 foi partidário de João Franco, tendo sido eleito deputado em
Agosto de 1906. Ao seu envolvimento político não terá sido estranha a
influência de Teixeira de Abreu, com o qual havia concretizado em Janeiro
de 1903 o lançamento do periódico Estudos Jurídicos, no qual colabora-
ram para além dos seus proprietários, Marnoco e Sousa, José Alberto dos
Reis, Henriques da Silva e Artur Montenegro, entre outros. A estrutura do
periódico, distinta da Revista de Legislação e Jurisprudência, afigura-se-nos
antecipar, nalguns aspectos, o modelo que viria a ser adoptado pelo Bole-
tim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra aquando da sua
fundação em 191424.

Da obra científica de Teixeira de Abreu não alcançamos apurar qual-
quer característica singular ou traço de originalidade do seu pensamento jurí-
dico, o qual revela filiação no positivismo exegético dominante ao tempo,
«positivismo exegético temperado» no autorizado juízo de Paulo Merêa25.
No entanto, como fez questão de salientar o ilustre jus-historiador, «Teixeira
de Abreu foi o primeiro a adoptar na sua cadeira o sistema das lições impres-
sas, da autoria e responsabilidade do professor»26.

Nas Lições de Direito Civil, que dedica a Lopes Praça27 — em 1910
dará ao prelo o Curso de Direito Civil, que oferece a João Franco e a
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23 Cf. Luís Bigotte Chorão/Filipa Ribeiro da Silva, «Tavares, José Maria Joaquim (1873-1938)»,
in Dicionário Biográfico Parlamentar, 1834-1910, N-Z…, cit., págs. 875-876, e a nosso
A Comercialística…, cit., passim.

24 Cf. sobre o Boletim, Rui de Figueiredo Marcos, A Fundação do Boletim da Faculdade de
Direito e o Periodismo Jurídico em Coimbra, Separata do Boletim da Faculdade de Direito,Volume Comemorativo, Coimbra, 2002.

25 Cf. Paulo Merêa, Esboço de uma história da Faculdade de Direito de Coimbra, Fasc. III
(1865-1902), As Várias Disciplinas, Separata do Boletim da Faculdade de Direito, Volumes XXIX,XXX e XXXI, Coimbra, 1956, págs. 44-45, onde se lê: «Apesar dos seus méritos invulgares,Teixeira de Abreu, fiel, no fundo, aos métodos da exegese, em que a sua vigorosa mentali-dade se educara, limitou-se a representar essa tradição com excepcional elevação e brilho,sem que o ensino sofresse nas suas mãos uma transformação radical».

26 Idem, ibidem.
27 Cf. Lições de Direito Civil Português, Tomo I, Coimbra, 1898.



Pinto Osório —, António José Teixeira de Abreu deixou uma nota crítica ao
que considerava serem os «falsos conceitos do direito natural», pronun-
ciando-se, apoiado na «filosofia positiva», contra o reconhecimento de direi-
tos originários. Em sua opinião, a «moderna filosofia jurídica» conseguira
«desfazer a lenda dos direitos absolutos, inatos e imutáveis, que emana-
vam da própria natureza humana», mostrando a «todas as luzes» que os
direitos qualquer que fosse o seu nome e a sua importância, eram meros
«produtos sociais» que se transformavam de acordo com as «leis gerais da
evolução»28.

Reconhecia Teixeira de Abreu, é certo, que as «origens dos direitos se
ligam estreitamente à natureza do homem», mas não era do homem ideal, mas
do homem social que se tratava, porque, afirmava:

«É do choque dos interesses opostos, do conflito das necessi-
dades comuns, do progresso de todas as relações sociais, que surgem
os diversos direitos, como normas reguladoras da conduta humana;
procurar direitos fora da sociedade — acrescentava —, é, pois, uma
utopia injustificável desde que se descobriu a lei da sociabilidade
humana.»29
Tendo constituído objecto da sua dissertação de licenciatura (1894) o

tema das relações civis internacionais, exegese dos artigos 24.º e 27.º do
Código Civil, a dissertação inaugural para o acto de conclusões magnas
(1895) intitulou-se: Das Servidões30.

Nas suas Theses de Direito, no capítulo relativo aos princípios funda-
mentais da filosofia do direito e do direito público em geral e especialmente
do português, Teixeira de Abreu sustentou um conjunto de princípios que
interessa recordar:

«A revolução é legítima sempre que os poderes constituídos não
representem a consciência nacional, e não seja possível à Nação subs-
titui-los pacificamente.»
«Defendemos uma acção combinada das potências contra os crimes

anarquistas»:
«O poder judicial deve recusar-se a reconhecer e aplicar as medi-

das do poder executivo que envolvam usurpação da função legislativa.»
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28 Idem, págs. 6-8.
29 Idem, pág. 7.
30 Cf. A. J. Teixeira D`Abreu, Das Servidões, por…, Coimbra, Imprensa Académica, 1895.Posteriormente deu ao prelo: Das Servidões, por…, Tomo II, Das Servidões Voluntárias,Coimbra, Livraria Portugueza e Extrangeira [sic] do Editor Manuel D`Almeida Cabral,1902.



E ofereceu em matéria de ciência e legislação financeira, a seguinte
tese:

«Combatemos as leis excepcionais para os delitos de imprensa.»31
A obra A Faculdade de Direito e o seu ensino32, dada à publicidade

em 1907 por Marnoco e Sousa e Alberto dos Reis, que constitui uma resposta
às «declamações sonoras» e aos «gestos desabridos de imprecação» contra
a Escola, saídos do «conflito académico»33, refere a obra de Teixeira de
Abreu, mencionando as sua Lições de Direito Civil34. Colocadas embora
num patamar de importância abaixo das lições de Guilherme Moreira — valo-
rizadas, estas, também, pelas numerosas citações dos tratadistas estrangei-
ros35 —, notam Marnoco e Alberto dos Reis a «índole sistematizadora» das
lições de Teixeira de Abreu, que igualmente informam ser compostas de dois
livros, estudando-se no primeiro os princípios gerais de direito civil e a dou-
trina do estado e da capacidade e no segundo a matéria da ocupação, afir-
mando adiante:

«Para se fazer, porém, ideia do espírito jurídico do professor Teixeira
de Abreu, do seu poder dissecador de análise, da penetração e agu-
deza do seu exame, é necessário ler algumas passagens da sua obra.»36
Na alegação de defesa da Faculdade de Direito, Marnoco e Sousa e

Alberto dos Reis lembram ainda o nome de Teixeira de Abreu por uma outra
razão; no exercício das suas funções parlamentares, e acompanhado do seu
colega Artur Montenegro, renovara na sessão de 4 de Fevereiro de 1901 um
projecto de lei que havia sido apresentado à Câmara dos Deputados em Abril
de 1898 por Frederico Laranjo, o qual visava a criação da cadeira de direito
internacional, devendo para esse efeito fundirem-se numa só as duas cadei-
ras de direito eclesiástico, reforma que veio a concretizar-se37.
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31 Cf. Teixeira d`Abreu, Theses Selectas de Direito as quaes sob a presidência de Illustríssimo
e Excelentíssimo Senhor Doutor Bernardo d`Albuquerque e Amaral, Decano e Director da Facul-
dade de Direito, etc., etc., etc., se propõe defender na Universidade de Coimbra para obter
o grau de Doutor nos dias 8 e 9 do mez de Maio de 1895 António José Teixeira d`Abreu,págs. 11 e 15.

32 Marnoco e Souza e Alberto dos Reis, A Faculdade de Direito e o seu ensino, Coimbra,F. França Amado, Editor, 1907.
33 Idem, Prefácio.
34 Idem, págs. 71 e 72-74.
35 Idem, págs. 70-71. Tal como sublinham os autores, «nas lições publicadas pelo professor [Gui-lherme] Alves Moreira são citados, não só os melhores tratadistas, como Giorgi, Gabba, Chi-roni, Fiore, Brugi, Dernburg, Mayer, Planiol, mas as monografias mais recentes».
36 Idem, pág. 73.
37 Idem, pág. 116. Cf., ainda, João Luís Oliva, O Domínio dos Césares, Ensino do Direito

Eclesiástico na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1836-1910), Lisboa, Edi-ções Colibri, 1997, págs. 65-68.



Ao contrário de Teixeira de Abreu, Fernando Martins de Carvalho havia
deixado marca da sua presença em Coimbra. Tivesse sido por motivo do seu
ambiente familiar — muito marcado pelo espírito liberal de seu avô, o velho
jornalista Joaquim Martins de Carvalho, director por muitos anos do jornal
O Conimbricense —, ou por razão das suas relações na academia, a verdade
é que o seu nome aparece cedo.

No plano ideológico o seu percurso faz-se da esquerda para a direita, do
republicanismo radical e anarquizante para os «rotativos», num primeiro
momento, e para o serviço do franquismo num segundo.

Daquela primeira fase há um registo que já noutro momento lembramos.
São palavras do então seu companheiro de ideais, mais tarde seu correligio-
nário no partido regenerador, Abel de Andrade, que o franquismo havia de
separar:

«A sua imaginação é embalada por visões coruscantes em que
contempla o quarto estado organizado e vitorioso sobre as ruínas do
regime católico-feudal, transformado em sociocracia fecundante.»
João Chagas, pelo seu lado, não tinha dúvidas: Martins de Carvalho

transformara-se num apóstata.
«Um dos novos ministros — escreveu, referindo-se-lhe — é uma

antigo republicano militante e digo militante, para que ele não se subtraía
às minhas reflexões, alegando que o era apenas em teoria. Parece que
as teorias dão uma grande liberdade de movimentos àqueles que as
adoptam, porque a sua sorte é serem abandonadas.

O republicano em questão não era um teórico e se era um teórico,
era um teórico que dava por paus e por pedras.

É ministro da fazenda.
Eu não pertenço ao número das pessoas que não perdoam aos

outros que mudem de opinião, mas uma coisa é mudar de opinião, outra
coisa é ser ministro da fazenda.»38
Parlamentar de recursos, dotado de uma sólida cultura jurídica, Fernando

Martins de Carvalho estava destinado naturalmente a altos voos. A sua
importância política advir-lhe-ia sobretudo dos seus méritos profissionais e
do reconhecimento social, que o transformarão numa referência da advocacia,
no Brasil enquanto expatriado na sequência do 5 de Outubro, e em Portugal
depois do seu regresso em que alcança ser bastonário da Ordem dos Advo-
gados, dirige a revista O Direito — sucedendo a António Batista de Sousa e
antecedendo no cargo Marcelo Caetano —, e obtém da Universidade de

168 Luís Bigotte Chorão

JULGAR - N.º 5 - 2008

38 Cf. João Chagas, 1908, Subsídios críticos para a história da dictadura, Lisboa, Composto eImpresso na Typ. do Annuario Commercial, 1908, págs. 165-166 e ainda págs. 41-42.
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Coimbra, da qual havia sido crítico implacável, a expressão máxima do reco-
nhecimento dos seus merecimentos através da atribuição que lhe foi feita do
título de doutor honoris causa em Direito.

Do regicídio guardou naturalmente D. Manuel II umas memórias doloro-
sas e amargas, tendo deixado registo de uma ausência no Arsenal, para
onde tinham seguido os cadáveres de seu pai e irmão: exactamente a de
Martins de Carvalho, então ainda Ministro da Fazenda39. Essa recordação não
impediu que anos mais tarde o Rei exilado chamasse o antigo Ministro de João
Franco para que este se incumbisse na sua qualidade de reputado juriscon-
sulto de o aconselhar em matérias delicadas: a do seu testamento e a rela-
cionada com a Fundação da Casa de Bragança.

Por razão das suas funções no Governo, António José Teixeira de
Abreu condenou-se a um protagonismo que em grande medida partilhou
com o presidente do Conselho, identificados ambos com a situação gover-
nativa e com especiais responsabilidades na decisão de medidas repressi-
vas identificadas, desde logo, com um conjunto de diplomas em cuja redac-
ção é de admitir como muito provável que tenha intervido directamente o
Ministro da Justiça.

Poucos meses antes de ser chamado ao desempenho de funções minis-
teriais, Teixeira de Abreu batera-se na Câmara dos Deputados pela lei de
imprensa, do qual foi relator, que, juntamente com uma proposta de lei do
Governo estiveram na origem da Lei de 11 de Abril de 190740. O regenera-
dor Melo Barreto atacaria violentamente o projecto, apelidando-o de «reac-
cionário», de «fachada liberal»41, e Teixeira de Abreu incumbiu-se de lhe res-
ponder, numa longa e tecnicamente cuidada intervenção, bem como aos
críticos que se agitavam fora do Parlamento. Para o deputado, todos os pro-
testos visavam especialmente dois pontos: a conservação da figura do editor
responsável para acobertar os verdadeiros responsáveis dos delitos de imprensa
e a intervenção do júri em todos os julgamentos, como expediente para asse-
gurar a impunidade dos criminosos42.

Note-se que entre os contraditores parlamentares de Teixeira de Abreu
se incluía o jornalista Moreira de Almeida, que em face do projecto, proclamou:

«De semelhante situação só conhece um exemplo e ainda assim de
menor gravidade. É o de 1850, quando o Governo dos Cabrais quis
fazer a lei das rolhas.»43

39 Cf. Maria José Mexia Bigotte Chorão, «Diário de D. Manuel II (1908)», in Memória, Revista
Anual do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, n.º 1, Abril de 1989, pág. 294.

40 O projecto de lei n.º 33 entrara em discussão na sessão da Câmara dos Senhores Deputa-dos, de 18 de Dezembro de 1906.
41 Cf. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, de 18 de Dezembro de 1906, pág. 23.
42 Idem, págs. 26-33, e Diário da Câmara dos Senhores Deputados, de 19 de Dezembro de 1906,págs. 9-20.
43 Cf. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, de 19 de Dezembro de 1906, pág. 20.



E observava, crítico:
«Discute-se uma lei de imprensa no período que decorre entre a sen-

sacional revelação sobre os adiantamentos à Casa Real, feita pelo chefe
do Governo, e a entrega à Câmara da conta desses adiantamentos, que
os dois chefes, regenerador e progressista, contestaram, contraditando for-
malmente a expressa declaração que o Sr. Presidente do Conselho fez
e sustenta.»44
António José de Almeida entraria no debate para afirmar que se a vida

de lente não degenerara Teixeira de Abreu, no parlamento, «numa hora má
de cegueira espiritual», maculara a sua reputação, transformando-se num
«Torquemada caseiro»:

«Ao Senhor Teixeira de Abreu — proclamou António José de
Almeida — confiaria, como há meses, tudo o que de mais alto pudesse
ter em haveres e fortuna. Mas uma coisa eu não lhe confiava: a Liber-
dade. Essa, o Senhor Teixeira de Abreu a mataria com fúrias assas-
sinas, com desesperos truculentos.

Como homem — concluiu — sou amigo do Senhor Teixeira de
Abreu. Como político, considero-o um criminoso, e detesto-o, abomino-o
irredutivelmente.»45
Fora do Parlamento, o advogado António Macieira — que viria a ser

Ministro da Justiça da República — proferia na Associação da Imprensa Por-
tuguesa uma conferência subordinada ao tema O Governo e a Imprensa,
proclamando solenemente perante a assembleia, referindo-se ao referido pro-
jecto de lei:

«Não podem nem devem, a imprensa e o país, tolerar semelhante
extorsão à sua liberdade.

Um Governo que assim espezinha a liberdade, traindo as suas pro-
messas, não tem o direito de proclamar que governa com a opinião
pública.

Deve o público erguer-se como um só homem, e uníssono gritar
ao governo que pare nessa sanha liberticida; e quando tal não suceda,
o povo que use do direito de legítima defesa, fazendo-se respeitar pela
autoridade da sua força.»
Também a Associação dos Jornalistas de Lisboa se mobilizou para levar

às Cortes um protesto contra o projecto de lei, protesto esse de cuja redac-
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44 Idem, ibidem. No tema muito sensível dos adiantamentos à Casa Real deixar-se-ia o Governoenredar, não sem a censura do Monarca. Sobre a inábil gestão política desse dossier pelogabinete de Franco, cf. Rui Ramos, D. Carlos, 1863-1908, Círculo de Leitores, págs. 277-279.
45 Cf. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, de 14 de Janeiro de 1907, pág. 10.



ção se incumbiu o advogado Cunha e Costa e que foi patrocinado por Teó-
filo Braga e Raimundo de Bulhão Pato, que se associaram à comissão de pro-
testo, tendo-se disponibilizado ambos para, pessoalmente acompanharem os
jornalistas na sua deslocação à Câmara dos Deputados46.

Sobre o novo diploma e o papel da magistratura, escreveu João Chagas:
«A lei de imprensa está em vigor e os delegados reunidos come-

çaram já a exercer as suas novas funções — “constrangidos”, diz um jor-
nal de hoje.

Constrangidos!
Quer dizer, esses magistrados estão praticando actos contrários à

sua razão. São talvez amigos da liberdade de imprensa e estão sendo
instrumento de perseguições contra a imprensa. Reputam a nova lei
odiosa e estão a executá-la.

Porquê?
Porque são magistrados.
Assim, a magistratura não tem independência. Cumpre a lei, seja ela

qual for. A lei inspira-se num espírito liberal? Cumpre-a. A lei ins-
pira-se num espírito reaccionário? Cumpre-a, e está talvez muito bem que
assim seja, visto que são essas as funções do poder judicial. O que,
porém, não está bem é que se alegue que em certos casos, como no
caso actual, as exerça constrangidamente, porque onde há constrangi-
mento há coação e ninguém é coagido a ser magistrado.»47
Não obstante a entrada em vigor da Lei de Imprensa, o Governo fran-

quista concluiria pela insuficiência do seu regime legal para sustar o cres-
cendo do que considerava configurar propaganda «subversiva» e «pertinaz
e desvairada especulação política». É nestas circunstâncias que surge o
Decreto de 20 de Junho de 1907, que proibiu a circulação, exposição ou qual-
quer outra forma de publicação dos escritos, desenhos ou impressos aten-
tatórios da ordem e segurança pública, tendo sido conferidos poderes aos
Governadores Civis para suspenderem a publicação dos periódicos, ficando
proibido a publicação de qualquer novo, sem prévia autorização das auto-
ridades.

A revogação da Lei de 11 de Abril de 1907 esteve naturalmente entre as
primeiras medidas do Governo Provisório da República, incluída no Decreto
de 10 de Outubro de 1910, relativo às chamadas leis de excepção.

Pouco tempo após o 28 de Maio de 1926, o Governo da Ditadura Mili-
tar que sairia da sucessão de golpes de estado iniciada nessa data ocu-
pava-se com a redacção de uma nova lei de imprensa, facto paradoxal já
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46 Cf. v. g. Brasil — Portugal, de 16 de Dezembro de 1906, n.º 190, págs. 337-340 e 349-350,e de 1 de Janeiro de 1907, n.º 191, págs. 353-355.
47 Cf. João Chagas, 1908…, cit., págs. 160-161.



que a publicação do diploma, a sua discussão, designadamente na imprensa,
e a nova versão do Decreto que passaria às páginas do Diário do Governo,
se verificaram num momento em que por decisão militar estava, de facto,
instaurada a censura prévia48.

Facto assinalável — a carecer de mais atenta reflexão — constitui a
proximidade entre os textos legislativos e mesmo as questões que a respeito
deles se suscitaram, é certo, em dois momentos históricos muito distintos,
mas de confronto em ambos os casos entre os executivos exercendo pode-
res excepcionais, por um lado, e os jornalistas e proprietários dos periódi-
cos, por outro lado.

Um outro diploma publicado durante o Governo de João Franco, o Decreto
com força de lei de 31 de Janeiro de 1908, passaria à história política da
época como podendo ter estado na origem da precipitação dos aconteci-
mentos da rua do Arsenal. Por esse diploma, ficou estabelecido que os pro-
nunciados por algum dos crimes compreendidos no artigo 1.º do Decreto de
21 de Novembro de 1907 — que estabeleceu a forma a seguir no julgamento
dos crimes contra a segurança das pessoas e da propriedade ou contra a segu-
rança do Estado —, podiam por deliberação governamental, quando os «inte-
resses superiores do Estado» o aconselhasse, ser «expulsos do reino ou
transportados para as possessões ultramarinas», sendo que o novo regime era
expressamente considerado aplicável aos agentes de factos praticados desde
a entrada em vigor do Decreto de Novembro de 1907. Quer dizer, foi con-
ferida eficácia retroactiva às disposições da lei. Deve esclarecer-se que
aquele diploma tinha atribuído competência exclusiva ao Juízo de Instrução Cri-
minal de Lisboa para «conhecimento de todos os crimes cometidos no con-
tinente do reino, e compreendidos nas disposições do corpo do artigo 253.º
do Código Penal [armas proibidas], do título II do livro II do mesmo Código [cri-
mes contra a segurança do Estado], dos artigos 1.º, 2.º e 3.º da Lei de 13
de Fevereiro de 1896 [penas aplicáveis pela prática de actos subversivos e pro-
fissão de doutrinas anarquistas conducentes à prática desses actos], e do
artigo 2.º da Lei de 21 de Julho de 1899 [aplicação da pena prevista no
artigo 483.º do Código Penal, àqueles que embora não professando doutrinas
anarquistas, conduzam à prática de actos subversivos]».

Como é sabido, o Decreto de Janeiro foi levado à assinatura do Rei,
que então se encontrava em Vila Viçosa, pelo Ministro da Justiça, Teixeira de
Abreu, a quem se atribui geralmente a autoria do diploma. Numa carta datada
de 16 de Março de 1922, escrita a seu filho desde o exílio no Rio de Janeiro,
Teixeira de Abreu desmentiu essa versão, sem no entanto deixar de reco-
nhecer, ter dado em Conselho de Ministros o seu voto favorável a essa
«medida excepcional», nas suas palavras por «tratar-se de uma questão de
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vida ou de morte para a Monarquia e ter a convicção de que a quase totali-
dade do País a preferia ao regime republicano»49. Como já noutra oportuni-
dade afirmamos, estamos em crer que Teixeira de Abreu terá só pretendido
negar a exclusiva autoria moral, sendo de admitir que foi ele próprio o autor
material do diploma.

A um outro conjunto de medidas legislativas, e de acção do Governo
ligaria o seu nome Teixeira de Abreu. Desde logo ao diploma cuja publica-
ção centenária aqui nos convocou não só como objecto dos nossos trabalhos,
mas também — permitam-me os organizadores do Colóquio que o afirme —,
como pretexto para falarmos de História e de Direito. Sobre esse diploma nada
quero dizer em particular, tanto mais que vários oradores são autorizados
processualistas, mas não queria deixar de lembrar as declarações que a soli-
citação do jornalista Joaquim Manso, Teixeira de Abreu proferiu ao Diário de
Lisboa, aquando do seu regresso do exílio brasileiro. Em título noticiou o
jornal na sua edição de 30 de Julho de 1927:

«Após 17 anos chegou hoje o antigo ministro franquista Teixeira
de Abreu que falou ao “Diário de Lisboa”.»
Ao antigo Ministro, propôs Joaquim Manso que lembrasse a sua história

política.
«É muito simples, disse Teixeira de Abreu. Há 17 anos que não

vinha a Portugal. Como sabe fui um dos ditadores que, com o conselheiro
João Franco, tentaram engrandecer a Pátria, libertando-a das tristes con-
sequências da politiquice. De maneira que logo que veio a república, fui
processado como “ditador”, como todos os meus colegas desse Governo.

E afinal… [questionou o jornalista]
E afinal, esse processo foi anulado porque a ditadura era … permitida

pela Constituição.»
Mais adiante perguntada a sua opinião sobre o momento político, Teixeira

de Abreu, depois de afirmar que todos os portugueses deviam apoiar a Situa-
ção, já que se tornara como no seu tempo necessário sacrificar a “normalidade
constitucional” às “necessidades nacionais”.

E acrescentou:
«Li em vários jornais brasileiros numerosos medidas do actual

governo português, que acho absolutamente indispensáveis. E pela
pasta da Justiça, devo dizer-lhe que têm sido publicados vários diplomas,
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49 A carta foi divulgada por Rodrigues Cavalheiro, «História Parcial e História Verdadeira», in Sulco,
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justos e necessários, que eu, já em 1907, queria por em prática — o que
também só em ditadura se pode fazer — porque, de contrário, levantam-
se tantos interesses legítimos ou ilegítimos, que fazem naufragar essas
iniciativas.»
Muito provavelmente Teixeira de Abreu conhecia o relatório do Decreto

n.º 12.353, de 22 de Setembro de 1926, no qual o legislador [o Ministro
Manuel Rodrigues Júnior acompanhado por José Alberto dos Reis] fizera
expressa alusão ao Decreto de Maio de 1907, considerando-o «um passo
ousado no sentido da simplificação e da celeridade» processuais. Também
no preâmbulo do diploma que revogou expressamente o Decreto das Peque-
nas Dívidas ficou registado que com ele havia o Governo prestado «um rele-
vante serviço à Nação, em vista dos manifestos benefícios trazidos à admi-
nistração da Justiça»50.

O Ministro Teixeira de Abreu deixou ainda assinalada a sua passagem
pela pasta da Justiça por motivo da organização de três comissões de reforma
legislativa, correspondendo a três domínios de competência do Ministério:
registo predial51; serviços médico-legais e antropométricos52, e organização judi-
ciária53 esta última presidida por Eduardo de Serpa Pimentel e da qual fazia
igualmente parte D. João de Alarcão Sarmento Osório, que desempenhava fun-
ções de ajudante do Procurador-Geral da Coroa e Fazenda quando foi
nomeado Reitor da Universidade de Coimbra na sequência da greve acadé-
mica, cargo que exerceu por escassos meses54.

Em 1906, o Almanaque do Diário Ilustrado, jornal do partido regenera-
dor-liberal, referia-se a Teixeira de Abreu. Sem que poupasse em encó-
mios, notava, que, tanto João Franco como todo o partido viam nele «uma
das individualidades mais brilhantes» da agremiação. Reconhecendo que
a sua «feição política» não era a única, sublinhava entre as suas apontadas
qualidades:

«No professorado universitário ninguém como ele sabe ser ao mesmo
tempo disciplinador e afável nas relações com os estudantes, respeitado
e respeitador nas relações com os colegas.

No foro a sua reputação, sobretudo nos tribunais superiores, é a de
uma das mais legítimas glórias da jurisprudência pátria.

No ensino, a sua acção já se assinalou por uma forma elevada,
dando ao estudo do direito civil uma orientação superior.
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50 Cf. Decreto n.º 18.552, de 3 de Julho de 1930.
51 Cf. Portaria de 17 de Outubro de 1917.
52 Cf. Portaria de 14 de Novembro de 1907.
53 Cf. Decreto de 20 de Janeiro de 1928.
54 Cf. Manuel Augusto Rodrigues, A Universidade de Coimbra e os Seus Reitores, Para Uma

História da Instituição, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, 1990, págs. 280-282.



Como jurisconsulto e escritor, as suas obras são um ideal de per-
feição literária e científica.

E até finalmente na política a sua figura é uma estrela de primeira
grandeza, que um dia virá espargir os seus raios de luz sobre a rege-
neração verdadeira do organismo nacional.»55
V. O nome de um magistrado, Francisco Maria Veiga56, haveria de con-

fundir-se com o juízo de instrução criminal de que foi titular, tendo-se tor-
nado por razão do exercício do seu cargo numa das figuras mais associadas
ao franquismo, que a propaganda republicana não poupou, transformando-o
numa das personalidades mais vilipendiadas do tempo da Ditadura.

Violentamente invectivado pela propaganda republicana — João Chagas
acusou-o de ser um déspota que fazia despotismo pessoal57 — ficaria céle-
bre uma intervenção parlamentar de Afonso Costa a 19 de Maio de 1908, mas
já antes, antes mesmo da ditadura franquista, o então deputado progressista
Francisco José de Medeiros — que o Governo da República designaria como
presidente do Supremo Tribunal de Justiça — se insurgira no parlamento
numa violenta interpelação contra essa instância judiciária, que afirmou ser
«temerosa» atentos os seus «processos misteriosos e inquisitoriais» e «pro-
pósitos liberticidas»58.

O célebre juiz Veiga acabaria afastado da titularidade do juízo de ins-
trução criminal — para o qual tinha sido nomeado em comissão de serviço
em 1893 —, por Decreto de 12 de Dezembro de 1907. Embora o seu nome
tivesse ficado para sempre identificado com a política franquista, tal não
constituiu qualquer obstáculo à sua nomeação como juiz conselheiro do
Supremo Tribunal de Justiça, em pleno regime republicano59, depois de ter
sido chamado durante o Governo de Sidónio Pais a presidir aos trabalhos de
revisão e reforma da legislação sobre direito e processo criminal60.

Henrique Trindade Coelho que evoluiria politicamente da militância repu-
blicana em Coimbra para posições muito críticas em relação ao regime da
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55 Cf. Almanach do “Diário Illustrado” Regenerador — Liberal, 1906, 1.º Ano de Publicação,Lisboa, Typografia do Diário Illustrado, 1906, págs. 193-194.
56 Cf. Eduardo de Campos de Castro de Azevedo Soares, Supremo Tribunal de Justiça,

1833-1933, Vila do Conde, Edição do auctor, Comp. e Imp. na Typ. do Reformatório de Villado Conde, 1933, págs. 136-137.
57 Cf. João Chagas, 1908… cit., pág. 118.
58 Cf. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, de 16 de Março de 1903, págs. 8-12.
59 Francisco Maria Veiga ascendeu ao Supremo Tribunal de Justiça por nomeação de 1 de Abrilde 1919, tendo tomado posse do cargo a 4 seguinte.
60 A chamada Comissão de compilação, revisão e reforma da legislação sobre direito e processocriminal foi nomeada por Portaria de 23 de Fevereiro de 1918, sendo titular da Justiça,Alberto de Moura Pinto. Presidida por Francisco Maria Veiga, integravam-na na qualidade devogais um conjunto politicamente heterogéneo de personalidades: Abel Pereira de Andrade;Afonso de Melo Pinto Veloso; Alberto Aureliano da Silveira Costa Santos; Amílcar RamadaCurto; António Oliveira Guimarães; Padre António de Oliveira; António de Sousa MadeiraPinto; César Augusto dos Santos, João Elói Nunes Cardoso; Joaquim Alves Ferreira; JoséCaeiro da Mata; José de Matos Sobral Cid e Júlio de Matos.



Constituição de 1911, passando depois episodicamente pelo Governo de
Ivens Ferraz como Ministro dos Estrangeiros, e não iludiria a sua simpatia pela
Itália fascista, país onde exerceu funções diplomáticas, observou em artigo publi-
cado no jornal A Época, a respeito do franquismo e de Francisco Maria Veiga:

«Inevitável, pois a ditadura?
Inevitável.
Inevitáveis as consequências previstas?
Inevitáveis.
E o regicídio?
Dois factos o facilitaram.
Em primeiro lugar, o ambiente de sangue, de terror, de asfixia,

criado pela própria imprensa monárquica.
Ignorava-o João Franco?
Em segundo lugar, a demissão do Dr. Francisco Maria Veiga que,

insubstituível conhecedor do bas-fond revolucionário, deixou, ao abandonar
o cargo, o volante à doida.

Fiel ao rei e devotado a príncipe — que nunca evoca de olhos
enxutos — só lamento que este homem, a quem filialmente quero, não
esclareça com as suas Memórias, um longo período da história consti-
tucional.

Julgo porém — concluía Trindade Coelho —, que o juiz Veiga — o
melhor e o mais honrado dos homens — jamais as escreverá.

Leva-as para a paz inviolável do túmulo e para o eterno silêncio
dos mortos.»61
VI. Um outro magistrado, Abel de Matos Abreu62, inscreveu durante a

Ditadura o seu nome no quadro de honra da magistratura judicial portuguesa,
feito aliás que repetiria na vigência do Governo Provisório da República.

À data da publicação do Decreto n.º 3, de 29 de Maio de 1907 — o
Decreto das Pequenas Dívidas —, Abel de Matos Abreu desempenhava fun-
ções de juiz na 2.ª Vara do Tribunal do Comércio de Lisboa, tendo natural-
mente sido confrontado com acções de cobrança interpostas ao abrigo daquele
diploma. O magistrado não teve dúvidas: o Governo que fora constituído
após a dissolução da Câmara dos Deputados e sem que tivessem sido con-
vocados os colégios eleitorais para a realização de novas eleições actuava à
margem da lei, não tendo, por isso, competência para fazer leis ou revogá-las,
impondo-se em decorrência ao poder judicial negar força obrigatória aos
decretos ditatoriais.
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61 Cf. A Época, de 6 de Fevereiro de 1923.
62 Cf. o nosso «Abreu, Abel de Matos (1849-1931)», in Dicionário Biográfico Parlamentar,

1834-1910, A-C…, cit., págs. 35-36, e, muito em especial, José de Araújo Coutinho, “Notas para
Lembrança”, Abel de Mattos Abreu, João Franco e Afonso Costa, As Sentenças de 1907 e os
acórdãos de 1910, Recortes da Imprensa coligidos por…, Lisboa, Edição do autor, 2002.



A publicidade e aproveitamento político do caso e o interesse do Governo
pela decisão não foram de molde a alterar o juízo de Abel de Matos Abreu,
que procedeu de acordo com o mesmo princípio em relação a outros vários
processos que lhe foram distribuídos.

A 11 de Julho, o Executivo resolve atacar o problema recorrendo a um
novo decreto com força de lei. Manda então, em nome da alegada necessi-
dade de ser assegurada a «unidade da jurisprudência», que as decisões judi-
ciais que negassem força legal aos seus decretos passassem a ser sempre
intimadas ao Ministério Público, a quem determinou que imediatamente as
fizesse subir ao Supremo Tribunal de Justiça — instância a que era conferida
competência para julgamento, independentemente da natureza e valor da
causa —, acompanhadas do competente requerimento para revisão do julgado.
Quebrara-se, no dizer do Governo, a «tradição constante da jurisprudência
pátria» pelo que se impunha ao Ministério Público «intervir imediatamente».
É que não convinha no dizer do legislador que fosse abalada «aquela confiança
pública nas decisões do poder judicial» que considerava ser «um factor indis-
pensável da ordem em todas as sociedades»63.

Ultrapassados os eventuais riscos de confirmação, pelos Tribunais da
Relação, da doutrina sustentada por Matos Abreu, o Governo obtém ganho de
causa no Supremo Tribunal de Justiça. Tal como se afirmava em editorial de
O Dia, a Ditadura entrara «por seu pé no templo… da Justiça! Receberam-na
os magnos sacerdotes com todas as honras e pompas de uma sessão plena,
que é a missa pontifical da liturgia do Supremo. Incensaram-na, de joelhos,
em adoração! Divinizaram-na! Reconheceram assim que o critério arbitrário de
um conselho de sete ditadores equivale à discussão e voto de todos os legis-
ladores de duas casas do parlamento, à consulta do conselho de Estado, e
à sanção do Rei! É o regresso directo e claro às fórmulas simples do abso-
lutismo. Quem está de cima, manda e pode!»64.

Em Agosto seguinte, o juiz é mandado de «licença» e promovido à
segunda instância, com destino… aos Açores.

Rapidamente, porém, Abel de Matos Abreu estaria de regresso. Após o
regicídio é — com Ferreira do Amaral na presidência do Conselho —, nomeado
Governador Civil de Viseu, cargo por cujo exercício opta após ter sido eleito
deputado progressista nas eleições de 5 de Abril de 1908. Em Abril do ano
seguinte, regressa à magistratura, assumindo funções no Tribunal da Relação
de Lisboa, para onde havia sido transferido a seu pedido, aí se encontrando
a 5 de Outubro de 1910.

No ano da fundação da República, um episódio grave colocou em rota
de colisão o Governo Provisório e os juízes da Relação de Lisboa, Abel de
Matos Abreu; Basílio Alberto Lencastre da Veiga; António Augusto Barbosa
Viana e Manuel Pereira Pimenta de Sousa e Castro. Acusados pelo Execu-
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63 Cf. Decreto de 11 de Julho de 1907.
64 Cf. O Dia, de 17 de Julho de 1907.
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tivo de terem proferido acórdãos pelos quais se insurgiam «abertamente con-
tra alguns princípios essenciais da República Portuguesa, tais como: a res-
ponsabilidade ministerial, a igualdade de todos os cidadãos perante a jus-
tiça, a incompatibilidade absoluta entre os crimes de desvios de dinheiros
públicos e os abusos de origem ou carácter político», desse procedimento
foi retirada consequência gravosa. Com efeito, os magistrados foram desligados
da Relação de Lisboa e mandados colocar nas vagas existentes na Relação
de Nova Goa, não tendo o Governo deixado de ponderar no Decreto conde-
natório:

«Mais do que o próprio poder judiciário, precisa o Governo Provisório
que os juízes sejam independentes, respeitados, obedecidos em seu
procedimento.

Por isso, o afastamento dos quatro juízes que firmaram os dois
acórdãos, não judiciais mas políticos (…), não tem outro intuito que não
seja o de convidar cada qual a conter-se nos limites exactos das suas atri-
buições. Nem justiça republicana nem justiça monárquica; só justiça
sem política, única própria para apreciar os factos e aplicar-lhes as leis.
E, se estas leis não agradarem aos juízes, não serão elas que devem que-
brar, visto que emanam do único órgão legítimo da soberania nacional,
o Governo Provisório; antes são os juízes que devem subordinar-se-lhes
e aplicá-las tal quais são, e de harmonia com os princípios republicanos
fundamentais que são obrigados a reconhecer e a acatar, como legí-
tima expressão da vontade do povo.»65
Carlos Augusto Velez Caldeira Castelo-Branco, tal como os seus colegas,

juiz da Relação de Lisboa, viria a ser punido com a transferência para a
Relação de Luanda. Nesse caso, o Governo fundamentou a sua decisão na
circunstância de Velez Castelo-Branco ter votado pela incompetência dos tri-
bunais comuns para julgarem os delitos que eram atribuídos a António José
Teixeira de Abreu.

As decisões judiciais com as quais não se conformou o Governo Provi-
sório foram proferidas na sequência de uma participação criminal apresentada
pelo Visconde da Ribeira Brava, Francisco Correia Herédia, contra aquele
antigo Presidente do Conselho e seus ministros, que tinha por objectivo
levá-los a ser julgados pela eventual prática no exercício das suas funções
ministeriais dos crimes de traição e rebelião, abuso de poder, falta de obser-
vância de leis, ataque à liberdade e segurança dos cidadãos e dissipação
de bens públicos66.
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65 Cf. Decreto de 21 de Dezembro de 1910 (Coloca no Tribunal da Relação de Nova Goa osquatro juízes do Tribunal da Relação de Lisboa que intervieram no julgamento dos recursosde agravo a que se referem os acórdãos anexos ao mesmo decreto).
66 Cf. O Mundo, de 31 de Outubro de 1910, que dá destaque de primeira página à participaçãocriminal de Correia Herédia.



Embora o Governo Provisório não tardasse em rever a sua posição
— por sinal num momento em que Bernardino Machado ocupava interinamente
a pasta da Justiça, por motivo de doença do seu titular, Afonso Costa —, man-
dando regressar, por Decreto de 5 de Junho de 1911, aos seus lugares de
origem todos os magistrados punidos, a verdade é que o acontecimento
contribuiu para enevoar o relacionamento do Governo Provisório com a
magistratura.

Tema para outra oportunidade.
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