
O Direito e a Política: o caso 
Domingos Farinho 

“O que interessa não são as opiniões políticas dos juízes, mas se eles as 
podem pôr de lado e fazer o que a lei e a constituição exigem. Tenho o 
prazer de dizer que encontrei, sem dúvida, essa pessoa”, afirmou o 
presidente [Trump], antes de anunciar o nome de Kavanaugh para juiz 
do Supremo Tribunal Norte-Americano. 
Não imaginava começar um artigo de opinião a citar Donald Trump. 
Num tempo em que se judicializa a política e politiza os tribunais e 
assim também o papel dos juristas, é importante lembrar que a função 
das Faculdades de Direito é ensinar a diferença entre ambos, e dar o 
exemplo. 
Esse exemplo foi dado pelo Conselho Científico da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, em 4 de abril de 2018, na nomeação 
definitiva, por unanimidade, de um professor auxiliar. Trata-se de 
Domingos Farinho, arguido em processos associados ao caso Marquês e 
ao ex-primeiro ministro José Sócrates. 21 votos, entre os quais o meu, a 
favor da nomeação. 21 votos de professores de todas as gerações e 
quadrantes políticos, e pertencentes às três listas existentes e 
representadas no Conselho Científico. 
Notícias vindas a público levantavam suspeitas sobre o envolvimento de 
Domingos Farinho na elaboração de dois livros de José Sócrates. Caso 
gravíssimo se as suspeitas se confirmarem em tribunal. 
Terão os professores agido bem? 
A Universidade de Lisboa e as faculdades que a compõem têm órgãos de 
governo, cujas competências assentam na separação de poderes, e todas 
se distinguem da função judicial. 
O Conselho Científico está vinculado à lei, e pronuncia-se sobre a 
conclusão do período experimental dos professores, com base em 
critérios de mérito científico e pedagógico. A probidade intelectual 
também releva na análise desse mérito, mas neste caso prevalece a 
presunção de inocência. 
O Reitor tem o poder disciplinar, e em regra delega-o nos Diretores das 
faculdades. 
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Nesse contexto, a direção da Faculdade de Direito discutiu se havia 
indícios suficientes para a instauração de um processo disciplinar. A 
direção entendeu que, estando o processo em segredo de justiça, não 
tinha naquele momento elementos para instaurar o processo. 
O LUGAR DA UNIVERSIDADE 
O papel das Universidades em distinguir Ética, Direito e Política foi 
sempre difícil, e a tentação de os confundirem, elevada. 
O exemplo da história mais marcante é o de Martin Heidegger. Li e reli o 
seu “Rektoratsrede”, estupefacta, em Freiburg-am-Breisgrau, ainda não 
tinha trinta anos. 
Reitor da Universidade de Freiburg, Heidegger, o grande filósofo do 
século XX, discípulo (e amigo) do grande Husserl (judeu) e mentor (e 
amigo) de Hanna Arendt (judia), expulsou ou contribuiu para expulsar 
Husserl e os judeus das Universidades alemãs. Quando tomou o seu 
lugar de reitor, em 1933, após demissão do social-democrata Von 
Moellendorf, prosseguiu a Gleichschaltung, processo de unificação 
política e ideológica exigido pelo novo regime. Heidegger pôs em prática 
um projeto de política universitária de grande alcance, “contra a mera 
mediação e equilíbrio”. 
O risco de confusão entre Ética, Direito e Política é maior nas 
Faculdades de Direito. Criada pela República, o primeiro Diretor da 
Faculdade de Direito de Lisboa foi Afonso Costa, destacado republicano, 
Ministro da Justiça e Culto e mais tarde das Finanças; a Faculdade foi 
encerrada em 1928 por desentendimentos com o novo Governo, era 
Oliveira Salazar Ministro das Finanças; no Estado Novo, Marcelo 
Caetano foi Reitor da Universidade, e foi confrontado com os 
levantamentos estudantis de 1961 e 1962 e as prisões dos estudantes; o 
Presidente da República agora em funções é Professor da Faculdade de 
Direito; muitos ex-alunos e professores estiveram e estão na política. 
Em 1975, a Faculdade de Direito de Lisboa fez saneamentos políticos, e 
algumas cicatrizes ainda não fecharam. 
Na nossa história, a Faculdade de Direito de Lisboa sempre correu o 
risco de não ensinar a diferença entre Direito e Política. O legado escrito 
dos muitos Professores ligados à política prova, quase sempre, que 
conseguiram marcar essa diferença no ensino. 
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A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E OS FAZEDORES DE OPINIÃO 
PÚBLICA 
Num Estado de Direito, os órgãos da universidade têm de agir dentro 
das suas competências legais, e resulta da Constituição Portuguesa que 
esses órgãos têm de respeitar o princípio da presunção de inocência. 
Também em qualquer Estado de Direito, a presunção de inocência é um 
princípio que pretende garantir que a justiça seja pública e não privada. 
Isso significa que todos os responsáveis por cargos ou funções que 
envolvam um juízo ou avaliação sobre um cidadão não condenado, não o 
devem avaliar negativamente antes de uma sentença transitada em 
julgado. 
Mas o respeito pela presunção de inocência não recai apenas sobre 
aqueles responsáveis. Os cidadãos com poder de influência na sociedade, 
tal como os fazedores de opinião pública, não têm de ser especialistas em 
Direito, mas devem ter especial cuidado, pela responsabilidade que têm, 
em não conduzir a julgamentos de Lynch. 
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