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JORGE MIRANDA

Magnífico Reitor da Universidade do Porto
Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Senhor Procura-

dor Geral da República
Senhores Reitores de outras Universidades
Senhor Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Direito
Excelentíssimos e Ilustres Convidados
Senhores Professores, Assistentes, Alunos e Funcionários
Senhoras e Senhores

Vai para nove anos que estou ligado à Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Porto, primeiro na Comissão Instaladora e agora no Conse-
lho Científico. Vai para nove anos que participo na experiência estimulante
de construção de uma nova Escola, acompanhando o esforço de docentes,
alunos e funcionários para a elevar à altura das demais Faculdades desta
Universidade e das principais Faculdades de Direito da Europa.

Experiência que não seria possível sem a visão lúcida, a dedicação e
o empenhamento daqueles que devem ser considerados os seus fundado-
res, os Professores Alberto Amaral, Jorge Ribeiro de Faria e Cândido da
Agra, os quais saúdo com todo o apreço e muita estima.

Experiência estimulante, por mostrar, no concreto, como a colabora-
ção de professores de diferentes Universidades traz benefícios para todas
e se revela frutuosa e exemplar num País como o nosso, onde, infeliz-
mente, ainda campeiam bairrismos universitários, mesquinhos jogos de
interesses e de poderes e confrontos sem grandeza, em vez de um espírito
de complementaridade, de sã competitividade e de abertura ao serviço do
País e do progresso científico e cultural.
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Assim, sou eu que me sinto devedor à Universidade do Porto, e
devedor ainda mais a partir de hoje, pela honra que acaba de me conceder
— honra redobrada por a receber conjuntamente com os eminentes cole-
gas Professores Mário Júlio de Almeida Costa e Marcelo Rebelo de Sousa,
por ter como padrinho o Professor Alberto do Amaral e por ter o Profes-
sor Paulo Ferreira da Cunha como apresentante.

Agradeço profundamente o título com que o Senado Universitário me
quis distinguir. Agradeço as palavras gentis e generosas que me foram diri-
gidas. Agradeço a presença nesta sala de tantos e tão ilustres professores das
diversas Faculdades. Agradeço com plena consciência da responsabilidade
que se me acresce, ao passar a pertencer também à Universidade do Porto.

Mas ouso pensar que, para além do que sou ou tenho feito, o Senado
quis, sobretudo, homenagear as duas instituições de onde venho — a Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Uni-
versidade Católica Portuguesa — e reconhecer o importantíssimo papel
que têm desempenhado dentro e fora do País.

Senhor Reitor
Senhoras e Senhores

Em 22 de Março de 2004, aquando da inauguração das novas, mag-
níficas instalações da Faculdade, apontei alguns dos problemas que afec-
tam as Universidades portuguesas, tais como:

— A atomização de muitos dos cursos de licenciatura ou a sua dupli-
cação sem necessidade;

— O desperdício provocado por cursos de banda estreita, por cursos
de pouquíssimos alunos e por cursos sem saídas profissionais (num
momento de gravíssima crise financeira e de desemprego, não se
justificaria encerrá-los e não autorizar a criação de outros?);

— O laxismo do Ministério competente perante estas e outras situações;
— A desactualização do estatuto da carreira docente, incapaz de supe-
rar tendências endogâmicas e, às vezes, quase feudais;

— As indefinições criadas nas relações entre o ensino universitário e
o ensino politécnico;

— As deficiências do sistema de gestão;
— A inadequação do modelo de financiamento e das rationes;
— A insuficiência da acção social escolar;
— As desigualdades entre o ensino público e o não-público.
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Infelizmente, quase todos estes problemas continuam sem solução e
julgo até que a atenção excessiva prestada nos últimos anos ao chamado
Processo de Bolonha, tem para isso contribuído, quando, pelo contrário, sem
eles serem resolvidos, é esse Processo que fica com dificuldades de con-
cretização.

Senhor Reitor Senhoras e Senhores

A propósito de Bolonha, seja-me permitido uma brevíssima nota sobre
a sua aplicação à estrutura do curso de Direito, tendo em conta a recente
Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, que alterou a lei de bases do sistema edu-
cativo.

O Processo comporta, por certo, aspectos muito positivos, como o
regime das unidades de crédito, o favorecimento da mobilidade, o suple-
mento de diploma ou a semestralização. Já, quanto à estrutura e à dura-
ção dos cursos, levanta não poucas dúvidas.

A meu ver, o ensino jurídico básico requer dez semestres ou cinco anos
de escolaridade. Requere-a, antes de mais, a característica — que importa
manter, embora com indispensável renovação e actualização — de curso em
que se conjugam uma larga formação humanística e uma sólida formação
técnico-científica. Ao lado das disciplinas estritamente jurídicas e em
constante diálogo com elas, não podem deixar de ser ministradas discipli-
nas de história, de filosofia, de ciência política, de economia e outras de
cultura social geral. Só assim as normas são apreciadas à luz dos valores
e dos condicionalismos que as identificam e olhando à sua efectividade; e
só assim se evita que os futuros juízes, advogados e outros operadores
jurídicos se tomem meros tecnocratas de leis.

Além disso, na nossa época, não consentem uma compressão da esco-
laridade a crescente complexidade das matérias e dos problemas dos ramos
tradicionais do Direito, o aparecimento de novos ramos — desde o Direito
do Ambiente ao Direito da Sociedade da Informação — a penetração no
ordenamento português de inúmeras normas de Direito Internacional Con-
vencional e de Direito Comunitário, os imperativos da interdisciplinari-
dade, a intervenção diversificada dos juristas nos negócios transnacionais
e, com Constituições normativas como a portuguesa de 1976, o relevo
constante das questões de inconstitucionalidade.

Ora, no seguimento da Declaração de Bolonha, a referida Lei
n.º 49/2005 reduz os graus académicos aos de licenciado, mestre e doutor,
prescrevendo que o primeiro tenha uma duração compreendida entre seis
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e oito semestres, o segundo uma duração compreendida entre três e qua-
tro ou, a título excepcional, de dois semestres e nada precisando quanto à
duração do terceiro. Ao mesmo tempo, admite que o grau de mestre possa
ser atribuído após um ciclo de estudos integrados de dez a doze semestres,
mas só nos casos em que, para o acesso ao exercício de determinadas
profissões, tal seja fixado por normas da União Europeia ou resulte de
uma prática estável e consolidada na União.

Um mestrado integrado de dez semestres seria, porventura, a solução
mais indicada para o curso de Direito. No entanto, tendo em conta a varie-
dade das formas organizatórias do curso nos países europeus, as restri-
ções acabadas de mencionar excluem-no.

Restariam então: ou uma licenciatura de seis semestres, seguida de um
mestrado de quatro (o esquema 3 + 2) ou uma licenciatura de oito semes-
tres com um mestrado de dois (o esquema 4 + 1). Simplesmente, a meu
juízo, nenhuma destas vias satisfaz: a de 3 + 2, por não se ver para que saí-
das profissionais pudesse servir um primeiro ciclo, a não ser para certas
áreas parajurídicas (em que existem, de resto, em Portugal, já cursos ofi-
cializados no ensino politécnico e até no universitário); e a de 4 + 1, por,
desde logo, ser inconcebível um mestrado de apenas um ano.

Talvez haja, porém, um caminho a percorrer propiciado pelo novo
art. 15, n.os 2 e 6, alínea a), da lei de bases: o que consiste numa licen-
ciatura de oito semestres e de um mestrado de quatro (portanto, um
esquema 4 + 2), aproveitando a distinção, neste, da parte lectiva e da parte
de elaboração da tese. À parte lectiva do mestrado teria acesso qualquer
licenciado, à tese só quem (como agora) aí obtivesse 14 valores. E a
aprovação na parte lectiva (ou etapa, como se lê no nesse art. 15 da lei de
bases) seria obrigatória para quem se destinasse a juiz, a magistrado do
Ministério Público, a advogado e a outras carreiras jurídicas.

O que seria, de todo em todo, insustentável seria o legislador reme-
ter para o Centro de Estudos Judiciários, a Ordem dos Advogados ou
outras instituições profissionais a organização de cursos complementares da
licenciatura. Não entra no âmbito de instituições dessa natureza promover
tais cursos, só cursos de natureza prática e profissionalizante.

Aliás, em geral, é absolutamente de rejeitar o regime de acreditação de
cursos que algumas ordens profissionais vão adoptando. Se o Estado, bem
ou mal, através do Ministério competente, autoriza o funcionamento de
qualquer curso, lhe reconhece interesse público e não tira as consequências
da avaliação que promove, como podem ordens profissionais arrogar-se
essa prerrogativa? Só a crise de autoridade do Estado o pode explicar.
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Ao invés, a directriz que preconizo, além de manter na Universidade
aquilo que cabe à Universidade, teria uma tríplice vantagem. Preservaria
a escolaridade jurídica básica de cinco anos. Preservaria o mestrado em
Direito com a qualidade que tem tido e com o insubstituível papel que
vem desempenhando, com as centenas de juristas brasileiros e africanos que
o procuram, na aproximação das culturas jurídicas dos países de língua por-
tuguesa. E, pressupondo grandes reformas de fundo, iria ao encontro dos
objectivos de mais e mais exigência associados a Bolonha.

Naturalmente, haveria que assegurar o financiamento da parte escolar
do mestrado em termos equitativos, para não se bloquear a passagem à sua
frequência por factores económicos, com desrespeito da Constituição.

A não se concordar com esta proposta, pelo menos uma medida julgo
que poderia receber apoio unânime ou quase unânime: que a lei — a
publicar urgentemente prescrevesse que, para o acesso às profissões foren-
ses, seria necessária uma escolaridade universitária de dez semestres ou cinco
anos, deixando a cada Faculdade a escolha entre os modelos 3 + 2, 4 + 1
ou, nos termos que defendo, 4 + 1.

Magnífico Reitor
Senhores e Senhoras,

Termino por onde talvez devesse ter começado: felicitando a Faculdade
de Direito da Universidade do Porto pelo décimo aniversário e pela obra
já realizada e formulando votos por que consiga implantar, com cada vez
mais êxito, o seu projecto de ensino, de investigação e de serviço à comu-
nidade regional e nacional.

É também por isso, não só com muita honra mas ainda com orgulho
(permitam-me que o expresse), que agradeço o doutoramento honoris causa
pela Universidade do Porto, cujas insígnias V. Ex.ª, Magnífico Reitor,
acaba de me impor.
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