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AFONSO D'OLIVEIRA MARTINS: 
La Revision Constitucional y el Ordenamiento Portugues 
Edi<;:5es Estado & Direito, Lisboa/ Madrid 1995, 599 pp. 

A obra que agora se apresenta cor
responde a tese de doutoramento defen
dida pelo seu autor, em Mar<;:o de 1993, 
na Faculdade de Direito da Universidade 
Complutense de Madrid e tern por objecto 
o estudo da figura juridica da revisao 
constitucional. 

0 estudo alicer<;:a-se num procedi
mento de investiga<;:ao desdobrado em 
tres momentos principais: urn, de com
preensao geral e teorica da figura da revi
sao constitucional; outro, da sua com
preensao no patamar da Historia do Direi
to Constitucional Portugues e, urn ultimo, 
de compreensao da referida figura juri
dica no panto de vista do Direito Consti
tucional actual. Esta reparti<;:ao tripartida, 
correspondente as tres partes em que se 
divide a tese, permite ao leitor a apreensao 
gradual da concep<;:ao de revisao cons
titucional defendida. 

Define-a o autor coma «fenomenos 
de produccion de derecho positivo vin
culados a! Estado por Ios cuales se ope
ram intencionalmente en determinada 
Constitucion formal modificaciones que 
se someten a criterios de validez constitu
cionalmente establecidos, implicando la 
creacion de nuevas normas con una fuerza 
juridica identica a la de !as demas normas 
constitucionales formales» (Parte I, cap. 
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I, pag. 21 ). Retira-se desta no<;:ao que a 
revisao constitucional e caracterizada pela 
sua «intencionalidade», «positividade», 
«estatalidade», «constitucionalidade» e 
pelo seu «canicter constitucionalmente 
constitutivo». 

Na tese ora apresentada, o autor jus
tifica a ratio existendi da revisao cons
titucional em exigencias de «prudencia 
constituinte», de necessidade de evolu<;:ao 
constitucional», coma «mecanismo de ga
rantia da Constitui<;:llo», coma ideia de 
«estabilidade constitucional» e coma 
veiculo para a obten<;:ao da «seguran<;:a e 
certezajuridicas». 

Na perspectiva defendida a revisao 
constitucional aparece concebida e 
defendida em termos limitados porquan
to deve ser encarada coma tendo a Consti
tui<;:ao coma seu fundamento e li-mite. Na 
realidade, coma escreve A. D'OLIVEI
RA MARTINS (Cap. VU, I, pag. I 05), 
«La limitacion de la revision resulta 
ademas de representar un media de reali
zacion en Ios terminos constitucional
mente previstos, de simples modificacio
nes constitucionales, caracterizandose por 
pertenecerle solamente introducir alte
raciones parciales en la Constitucion, que 
desde luego (y sin perjuicio de otros 
condicionamientos) no determinen la 
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aparici6n de una nueva Constituci6n y que 
non perjudiquen su identidad (material y 
formal) propria» 

0 caracter limitado da revisao consti
tucional resulta, entre outras, da circuns
Hincia de o poder de revisao ser urn pod er 
publico vinculado a regras de competencia 
e afecto ao cumprimento unidireccional 
da Constitui9ao. Empreendendo na tarefa 
de justificar as limita96es a que se subor
dina o poder de revisao constitucional, o 
autor desenvolve, notavelmente, a proble
matica dos limites da revisao constitu
cional. Neste dominio sao extremamente 
interessantes as classifica96es apresen
tadas corn especial relevancia a que se 
refere aos limites nao expressos (implici
tos e imanentes). 

No que concerne ao valor juridico e 
apesar deste ser incontestavel, ainda que, 
em certos casos, relativizavel, agradou
nos sobremaneira as considera96es feitas 
a prop6sito dos limites circunstiincias e 
dos processuais e formais . 0 valor dos 
limites circunstanciais sera sempre urn 
valor absoluto. Ainda que se expurgue de 
urn texto constitucional a norma que 
expressamente consagra aqueles limites, 
estes sempre prevalecerao enquanto 
limites implicitos porquanto o poder de 
revisao deve sempre nortear-se par uma 
«voluntad constituyente libre y esclare
cida» (pag, 162) 0 que e incompativel corn 
assun9ao de poderes de revisao , par 
exemplo, durante a vigencia de estado de 
sitio ou de emergencia. No que conceme 
aos outros limites supra referidos (formais 
e processuais) ainda que de valor relativo 
e par isso revisiveis, assentam, contudo, 
numa ideia de formalismo e organiza9ao 
que expressa ou implicitamente devera 
prevalecer, pelo que, aquela revisao nunca 
pode ser, de certo modo, total. 

No referente aos limites materiais A. 

D'OLIVETRA MARTINS deixa, corn cla
reza, a sua posi9ao: dentro dos limites 
materiais urge distinguir entre aqueles que 
garantem a identidade da Constitui9ao e 
aqueles que nao se referem a aspectos 
identificadores; os primeiros sao absolu
tos e perdurarao, caso seja revista a norma 
expressa, coma limites implicitos; os se
gundos podem ser eliminados atraves do 
«doble procedimiento de revision cons
titucional» (pags, 165/ 166). 

Termina a Parte I da tese em apre9o 
corn o estudo da garantia do cumprimento 
dos limites 0 que e reconduzido a proble
matica dos controles sabre a revisao cons
titucional. 

A Parte ll, coma anteriormente se re
feriu, e dedicada, em exclusivo, ao estudo 
da revisao constitucional na expe-riencia 
constitucional portuguesa. 0 estudo da 
figura em questao numa perspectiva 
hist6rica e 0 veiculo utilizado para mate
rializar os conceitos defendidos na Parte 
I e, simultaneamente, para introduzir e 
enquadrar a Constitui9ao Portuguesa de 
1976 de acordo corn uma certa linha 
evolutiva. As conclusoes essenciais apon
tam para a rigidez de todas as Constitui-
96es (embora umas o fossem menos que 
outras, v.g., as de 1838 e 1911), para a 
instabilidade constitucional, para a ocor
rencia, frequente, das figuras do golpe e 
da revolu9ao constitucional e, entre outras 
ideias, para a substancializa9ao da ideia 
do Estado de Direito. 

A Parte lli trata minuciosamente do 
estudo da revisao constitucional na Cons
titui9ao Portuguesade 1976. E urn estudo 
que faz, nos lugares pr6prios, uma resenha 
da Doutrina Constitucional portuguesa 
que se tern pronunciado sabre a figura em 
estudo. No entanto, o autor introduz posi-
96es inovadoras de inegavel valor te6rico 
e pratico. Sem querer fazer "caso julgado" 
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descrevemos, em seguida, as ideias que 
reputamos mais originais . 

E: extremamente interessante a analise 
dos sujeitos da revisao constitucional, 
especialmente a posiyao que face aquele 
instituto tern a chamada «opinion publica 
constitucional» (pag. 340), o «cuerpo 
electoral» (pag. 347), os «partidos poli
ticos y Ios grupos de interes» (pag. 353). 

No que conceme a participayao dos 
6rgaos constitucionais em geral e do Presi
dente da Republica (P.R.), em especial no 
processo de revisao constitucional o autor 
atribui-lhe, na sequencia daquela que e a 
tendencia dominante na Doutrina portu
guesa, urn papel muito mais activo do que 
aquele que transparece do texto constitu
cional (n° 3 do art. 286° da C.R.P./ 76). 
No entanto, A. D' OLIVE IRA MARTINS 
vai mais longe que os restantes autores. 
Partindo da interpretayao dos arts. 136°, 
e) e 175° da Constituiyao, que atribuem 
ao P.R. o poder- dentro de certos limites, 
discricionario - de dissoluyao da Assem
bleia da Republica (A.R.), o autor entende 
que, verificadas certas circunstiincias que 
questionem o regular funcionamento das 
instituiyoes democraticas, pode o P.R. 
utilizar aquele poder inviabilizando uma 
revisao constitucional. 

De igual modo interessante e a inter
pretayao que o autor faz do art. 231 o da 
Constituiyao, que consagra o dever de co
operayao entre os 6rgaos de soberania e 
os 6rgaos regionais, no sentido dele retirar 
a necessidade de os 6rgaos pr6prios das 
Regioes Aut6nomas participarem (nao 
tanto como sujeitos activos, mas mais 
como "parceiros" institucionais) na 
revisao da constituiyao. Desta necessidade 
de participayao retira-se urn direito de 
aqueles 6rgaos serem ouvidos - prova
velmente emitindo parecer - sempre que 
no iimbito da revisao sejam suscitadas 

questoes referentes as Regioes Aut6no
mas e/ ou a autonomia regional. 

No que conceme aos limites a revisao 
da Constitui9lio Portuguesa, A. D'OLI
VEIRA MARTINS analisa-os profunda
mente. E de salientar a abordagem feita 
aos limites materiais consagrados "fora 
da Constituiyao". Quanto a estes, o autor 
propugna a inderrogabilidade das normas 
de ius cogens que, detendo valor absoluto, 
se situarao num patamar hierarquico 
superior a Constituiyao e, consequen
temente, limitarao o exercicio do poder 
de revisao. 

No que toca ao Direito Internacional 
Publico nao imperativo a sua derrogayao 
e, verificadas certas condiyoes, possivel. 
No entanto, a violaylio destas normas nao 
implicara urn desvalor da Lei de Revisao 
mas, tao somente, a responsabilidade 
internacional do Estado portugues. 

Por outro !ado, o autor considera 
ainda o Direito Comunitario como limite 
material consagrado "fora da Constitui
ylio", sendo certo que o valor deste limite 
variara consoante se refira ao Direito ori
ginario ou ao Direito derivado. Esta abor
dagem feita ao Direito Comunitario e mais 
uma demonstraylio da actualidade e im
portiincia pratica da tese aqui comentada. 

Finalmente e ainda a prop6sito do es
tudo da figura da revisao da constituiyao 
no iimbito do Direito Constitucional Por
tugues destacamos, pela sua importiincia, 
uma cuidada leitura das seguintes 
materias: 
a) 0 valor dos limites materiais consa

grados no art. 288° da C.R.P.; 
b) 0 problema do valor dos limites dare

visao constitucional; 
c) Os vicios da lei constitucional; tipos, 

sanyoes e controles; 
d) 0 processo de revisao constitucional e 
e) A pratica da revisao constitucional corn 

187 



Livros e Revistas 

o estudo das revisoes processadas corn 
as Leis Constitucionais n°s 1/82, 1/ 89 
e I I 92 ( quanta a esta ultima mais parco 
tendo em conta que coincidiu tempo
ralmente corn o m omenta da entrega da 
tese). 

Corn esta breve amilise da obra cuja 
leitura vos propomos , pretendeu-se, 
apenas, "aguc;:ar o apetite do leitor" para 
uma obra que deve ser parte integrante da 
biblioteca de qualquer te6rico ou pnitico 
do Direito em geral e, em especial, da
queles que nutrem urn especial "afecto" 
pelo Direito Publico. 

0 valor da obra e inegavel 0 que, s6 
por si, justifica a sua leitura. No en tanto, 

PAULOOTERO 

outras razoes motivam a sua leitura. Na 
realidade, trata-se da primeira obra 
monografica sabre a figura da Revisao 
Constitucional onde estao retratadas, a par 
das posic;:oes do autor, as grandes posic;:oes 
doutrinarias nacionais e estrangeiras sabre 
o assunto . Finalmente, mas nao de menos 
importancia, a obra em aprec;:o e prefa
ciada pelo Professor Pablo Lucas Verdu, 
sem duvida urn dos expoentes mundiais 
no que toca ao estudo, ensino, divulgac;:ao 
e desenvolvimento do Direito Constitu
cional. 

Raitl Mota Cerveira 

0 poder de substituir;ao em Direito Administrativo: Enquadramento dogmcitico
constitucional 
Lex Editora, Lisboa 1995, 2 vols, 978 pp. 

A monografia que apresentamos 
consiste na dissertac;:ao de doutoramento 
em Ciencias Juridico- Politicas defendida 
por PAULO OTERO em provas publicas 
realizadas na Faculdade de Direito da Uni
versidade de Lisboa em Junho de 1996. 

A leitura do piano de trabalho 
estabelecido para a presente dissertac;:ao 
( cfr. p.ll) permite constatar que a mesma 
constitui pane integrante de urn piano de 
investigac;:ao trac;:ado pelo autor a longo 
prazo e do qual os trabalhos. "A Compe
tencia Delegada no Direito Adminis
trativo Portugues" (Lis boa, 1987) e "Con
ceito e Fundamento da Hierarquia Admi
nistrativa" (Coimbra, 1992) constituem as 
etapas anteriores. A linhade continuidade 
identificada caracteriza-se pela sucessiva 

abordagem de temas sabre organizac;:ao 
administrativa, materia que tern merecido 
a preferencia de PAULO OTERO ao 
Ion go das suas provas academicas, apesar 
de reconhecer que o assunto nao esta 
compreendido no elenco dos temas mais 
queridos aos jus-publicitas "reflexo de 
uma ultrapassada concepc;:ao sabre a 
neutralidade da organizac;:ao adminis
trativa ou de persistencia de urn antigo 
complexo que impele os cultores do Direi
to publico ( ... ) a tratarem temas que lhes 
parecem hom6logos aos que fizeram a 
gl6ria do Direito privado", opc;:oes que na 
6ptica do autor prosseguem o fim de 
contrariarem "uma especie de complexo 
de inferioridade de publicistas em face do 
Direito civil" (p. 115). 
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