
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Araújo, António Carlos Candeias de, 1966-

"A aplicação interna das convenções
internacionais face ao controlo do Tribunal
Constitucional" de Luís Serradas Tavares
http://hdl.handle.net/11067/5086
https://doi.org/10.34628/d0x2-xt11

Metadados

Data de Publicação 1998

Resumo O livro "A aplicação interna das convenções internacionais face ao
controlo do Tribunal Constitucional", de Luís Serradas Tavares,
corresponde à dissertação de mestrado apresentada pelo autor na
Universidade Lusíada de Lisboa e aí discutida publicamente em
Novembro de 1995. Como o título sugere, a obra pretende analisar os
problemas suscitados pela aplicação na ordem interna portuguesa das
convenções internacionais, designadamente das competências de controlo
atribuídas ao Tribunal Constitucio...

Palavras Chave Direito internacional público - Tratados, Tribunais constitucionais -
Portugal, Tavares, Luís Miguel Serradas de Sousa, 1965- Critica e
interpretação

Tipo article

Revisão de Pares yes

Coleções [ILID-CEJEA] Polis, n. 06 (1998)

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-17T18:59:52Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/5086
https://doi.org/10.34628/d0x2-xt11


Livros.c Rcvistas 

publicos; o acesso das confiss5es religio
sas aos meios de comunica9ao social; e 
os problemas colocados a liberdade de 
culto pelo ordenamento do territ6rio e pela 
regula9ao administrativa. 

Por toda a obra perpassa a defesa in
transigente dos direitos das confiss5es 
religiosas minoritarias e dos seus mem
bros, por forma a alcan9ar urn a cabal apli
ca9ao dos principios da dignidade da pes
soa humana e da igualdade. No en tanto, a 
enfase colocada nesta ideia apresenta-se, 
em alguns pontos, excessiva, parecendo, 

LuiSSERRADASTAVARES 

por vezes, que 0 autor tern do direito a 
liberdade religiosa a visao de urn direito 
sitiado. 

Em termos globais, nao pode deixar 
de se assinalar o interesse que esta obra 
apresenta para os cultores do Direito 
Constitucional nao s6 pela analise exaus
tiva e rigorosa do direito a liberdade reli
giosa, como pelo contributo trazido no 
iimbito da teoria dos direitos fundamen
tais. 

Jaime Valle 

A aplicar;iio interna das convenr;oes internacionais face ao contra/a do Tribunal 
constitucional - Tese de Mestrado 
Edi96es da Universidade Lusiada, Lisboa, 1977, 318 pp. 

0 livro A aplicar;iio interna das con
venr;oes internacionais face ao control a 
do Tribunal Constitucional, de Luis Serra
das Tavares, corresponde a disserta9ao de 
mestrado apresentada pelo Autor na Uni
versidade Lusiada de Lis boa e ai discutida 
publicamente em Novembro de 1995. 

Como o titulo sugere, a obra pretende 
analisar os problemas suscitados pela apli
ca9ao na ordem interna portuguesa das 
conven96es internacionais, designada
mente das competencias de controlo atri
buidas ao Tribunal Constitucional. 

Se descontarmos a "lntrodu9ao" e as 
"Conclus5es", o livro estrutura-se em tres 
partes: 1) 0 direito internacional na Cons
titui9ao portuguesa, corn destaque para o 
direito internacional convencional; 2) 0 
controlo da constitucionalidade das con
ven96es internacionais; 3) A aprecia9ao, 
pelo Tribunal Constitucional, da descon
formidade entre lei e conven9ao inter-

nacional. 
Na primeira parte abordam-se suma

riamente alguns problemas ja conhecidos 
na doutrina portuguesa, m as nem por isso 
menos controversos, as rela96es entre di
reito internacional e direito interno (mo
nismo v.s. dualismo ), o sentido da norma 
do artigo 8.0 da Constitui9ao da Republica 
e, por fim, o problema da posi9ao hierar
quica ( ou "parametrica", na terminologia 
do Autor) do direito internacional na 
ordem juridica portuguesa. 

Neste momento da investiga9ao, o 
Autor nao toma posi~tao definitiva sobre 
as quest5es que enuncia, concluindo 
apenas que "( ... ) a aplica~tao interna das 
conven~t5es , quer quanto aos seus efeitos, 
quer quanto aos limites ditados pelas nor
mas internas, depende, em larga escala, 
tanto da analise das disposi~t5es relativas 
ao controlo pelo Tribunal Constitucional 
das conven96es internacionais, como da 
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propria atitude que tiver esse Tribunal ao 
dar solw;:ao aos problemas atinentes a esse 
controlo" (p. 36). 

Esta ideia remete-nos, assim, para a 
amllise do controlo da constitucionalidade 
das conven<;:oes internacionais, que repre
senta o fulcro da segunda parte do livro. 
0 Autor descreve, entao, os poderes de 
controlo do Tribunal Constitucional, sem 
deixar, todavia, de analisar algumas opi
nioes pessoais sobre essa materia (como, 
por exemplo, a ideia de que a fiscaliza<;:ao 
preventiva abrange os acordos em forma 
simplificada aprovados pela Assembleia 
da Republica). Seria interessante ter avan
<;:ado urn pouco mais num problema que, 
segundo cremos, aindanao foi tratado pela 
doutrina portuguesa: as implicac;:oes do 
mecanismo de fiscaliza<;:ao da inconstitu
cionalidade por omissao no dominio do 
relacionamento internacional do Estado 
portugues. 

0 Autor aponta, em seguida, aquilo 
que designa por "imperfei<;:oes do sis
tema". Na parte final do trabalho, LuiS 
TAVARES sintetiza-as assim "( .. . ) as 
varias hip6teses previstas na Constituic;:ao 
para fazer face a uma pronuncia pela 
inconstitucionalidade de urn acordo 
simples pelo Tribunal Constitucional 
tornam-se foco de importantes dificul
dades, colocadas, sobretudo, pelo direito 
internacional. ( ... ) Ou a inconstitucio
nalidade encontrada preventivamente pelo 
Tribunal Constitucional se enquadra no 
art. 46 da CVDT, ou, ao nao assinar, pro
voca o Presidente, corn essa recusa, uma 
inconstitucionalidade possivelmente 
relevante para o art. 46.0 da CVDT. Nessa 
situa<;:ao ja sera permitido ao Estado por
tugues nao cumprir o acordo. Caso con
trario, deparamos definitivamente corn 
uma disfuncionalidade entre o direito in
temo e o direito internacional, em que in-

tencionalmente 0 acordo e valido e obriga 
e internamente e inexistente - art. 140.0 

da CRP -, nao chegando a vigorar. ( ... ) 
Grande parte destes inconvenientes 
podem desaparecer se o Govemo tiver em 
conta uma correcta pratica nesta materia, 
isto e, se mesmo depois de ter concluido 
as formalidades internas corn relevo inter
nacional para a vincula<;:ao a urn acordo 
em forma simplificada, esperar pela 
conclusao interna do processo e s6 depois 
dar como efectuada a vinculac;:ao. ( ... ) S6 
que falamos de pratica, nao de normas 
juridicas. Por isso, o melhor ou pior de
sempenho do sistema de fiscalizac;:ao 
preventiva depend era nao de urn correcto 
desenho constitucional do processo 
preventivo mas de uma melhor pra-tica 
da administrac;:ao" (p. 290). 

Depois, o livro prossegue a aborda
gem do sistema de controlo de constitu
cionalidade, avan<;:ando algumas opinioes 
que nem sempre acompanhamos. Nao e 
o caso daanalise danormado artigo 277.0

, 

n.0 2 da Constituic;:ao, que coincide, em 
larga medida, como o que ja tivemos oca
sic;:ao de escrever a esse prop6sito C) 

No fmal desta segunda parte, conclui
se que as convenc;:oes internacionais pos
suem valor intraconstitucional e que"( .. . ) 
a ineficacia parece sera consequencia ne
gativa a adoptar como resultado da des
conformidade duma convenc;:ao corn a 
Constituic;:ao" (p. 292). Existe, contudo, 
a preocupa<;:ao de delimitar o conceito de 
inefacia, corn apelo a ideia de valor juridi
co negativo. 

1 Cf. ANTONIO DE ARAUJO, "Rela9oes 
entre o direito intemacional e o direito interno. 
Limita9ao dos efeitos do jufzo de constitucio
nalidade (a norma do artigo 277.0

, n.0 2 da CRP)", 
in Estudos sabre a jurisprudencia do Tribunal 
Constitucional, Lis boa, 1993. 
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Na ultima parte da obra - "A apre
ciayao, pelo Tribunal Constitucional, da 
desconformidade entre lei e convenyao in
ternacional" - o Autor debate-se corn a 
vexata questio de saber se a desconfor
midade entre lei interna e conven9ao inter
nacional configura urn vicio de inconstitu
cionalidade ou de ilegalidade. Essa ques
tao, coma se sabe, provocou uma divisao 
jurisprudencial entre a 1.• ea 2." Sec96es 
do Tribunal Constitucional, que se pro
curou obviar atraves da introdu9ao da 
norma da alinea i) do n.0 I do artigo 70.0 

da LTC. A amilise desta norma - e, bem 
assim, do artigo 71.0

, n.0 2 daLTC - cons
titue, no fundo, o principal objectivo da 
obra em apreyo, procurando esclarecer 
aluns aspectos do processo de verificayao 
da contrariedade de acto legislativo corn 
convenyao internacional. Trata-se de urn 
esfor90 importante, que certamente teni 
de ser ponderado pela jurisprudencia 
constitucional, ate porque, coma bem 
assinala o Autor, "( ... ) o Tribunal Cons
titucional, perante urn recurso causado 
pela contradi9ao entre urn acto legislativo 
e uma convenyao internacional, nao tern 
uma tarefa facil a sua frente" (p. 233). 

Esta obra, que nos limitamos a apre
sentar de modo sumario, aborda urn con
junta muito variado de problemas de difi
cil resoluyao. Independemente de avaliar 
a correcyao das posi96es pessoais defen
didas peloAutor, o livro de LUIS TAVA
RES tern o merito de fornecer uma visao 
panorfunica de questoes que dividiram -
e dividem - a doutrina e a jurisprudencia 
portuguesas, enfrentando urn tema que 
ainda nao mereceu a devida atenyao dos 
nossos constitucionalistas: o processo de 
verificayao da contrariedade de acto legis
lativo corn convenyao internacional a que 
se refere a norma do artigo 70.0

, n. 0 I , 
alinea z) da Lei do Tribunal Constitucio-

nal. 
Existem, coma e 6bvio, diversos as

pectos que poderiam ser estudados mais 
detidamente pelo Auto. Desde logo, seria 
importante fazer uma referencia mais de
talhada a aspectos de Direito Comparado, 
abordando nao apenas 0 direito positivo 
de certos paises mas tambem a pratica dos 
seus tribunais constitucionais ou instiin
cias congeneres. Por exemplo, e uti! co
nhecer os caminhos trilhados pelas juris
prudencias constitucionais norte-ameri
cana ou alema no que respeita as rela96es 
do direito internacional corn o direito in
terno (ex.: political-question doctrine, 
Arnnahrungstheorie, 
Volkerrechtfreundlichkeit) (2). Por outro 
lado, o problema do controlo do Direito 
Comunitario derivado- sabre a qual existe 
abundantissima bibliografia (3) e que 
ainda recentemente foi objecto de uma 
importante reuniao dos tribunais consti
tucionais europeus (4) - deveria ser pon
derado corn mais atenyao, pais pode trazer 
contributos interessantes para a abor
dagem do tema deste livro. Finalmente, 
nao pode deixar de referir-se a existencia 

2 Cf , sobre este ponto, ANTONIO DE A
RAUJO, Justir;a constitucional e Direito lnter
nacional - 0 juizo de constitucionalidade e os 
seus efeitos, policop. , Lisboa, 1992. 

3 Cf , por ultimo, J .M. CARDOSO DA COS
TA, "o Tribunal Constitucional portugues e o 
Tribunal de Justi9a das Comunidades Europeias", 
in ANTUNES VARELA I FREITAS DO AMA
RAL / JORGE MIRANDA / J. l GOMES CANO
TILHO (orgs .), Ab uno ad omnes - 75 anos da 
Cairn-bra Editora, 1920-1995, Coimbra, 1998, 
pp. 1363 e ss. 

4 Cf alguns trabalhos apresentados a este 
encontro, que teve lugar em Paris em Setembro 
de 1997, in Les Cahiers du Conseil Constitu
tionnel, n. 0 4, 1998, pp. 50 e ss. 
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de lacunas im-portantes na consulta de 
bibliografia estrangeira (podendo 
mencionar-se, a titulo meramente ilustra
tivo, a obra de Canizzaro, Tratatti inter
nazionale e giudizio di costituzionalita, 
Millio, 1991). 

Tudo is to, no en tanto, nao retira utili
dade a leitura da obra de LuiS TAVA
RES . Trata-se, sem duvida, de urn traba
lho serio e empenhado, que contem, por 
exemplo, uma investiga9ao exaustiva de 
jurisprudencia constitucional portuguesa. 

AI em disso, como assinala GOMES CA
NOTILHO na "Nota de Apresenta9ao", 
o livro em apre9o representa "( ... ) o pri
meiro estudo em tomo do processo de ve
rifica9ao-qualifica9ao, pelo Tribunal 
Constitucional, do valor de normas cons
tantes de conven96es internacionais" . Na 
verdade, esta e uma obra pioneira e, por 
isso, merece a melhor aten-9ao de todos 
os interessados pelo Direito Constitucio
nal e pelo Direito Internacional Publico. 

Ant6nio de Araujo 
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