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Editorial
M. Januário da Costa Gomes*

1. as continuadas incertezas do tempo que viemos não impediram os Professores
e assistentes da Faculdade de, em resposta ao repto que lançámos no número
1.2020 da Revista, contribuírem com novos e inéditos estudos, agora para o número
2.2020. Manifestamente, o desafio feito aos docentes da Faculdade, de serem a água
de rega da sequiosa Revista, está a dar os seus frutos.
e a este desafio juntaram-se outros autores, alguns deles vindos de universidades
estrangeiras, dando, assim, a um tempo, expressão e impulso, também por esta
via, à internacionalização da Revista da Faculdade. entre os autores estrangeiros,
apraz-nos registar a continuação da colaboração ativa de membros da comissão
científica da Revista, iniciada, neste novo ciclo, com christian baldus, no número
1.2020, e agora continuada com Pierluigi chiassoni, com o estudo “common
law Positivism throught civil law eyes”.
conforme foi destacado no editorial do número 1.2020, é retomada a adoção
do sistema de “double peer review”. contudo, em ordem a conjugar o imperativo
da viabilização da saída atempada dos números da Revista com o maior imperativo
da qualidade formal e material dos artigos, a comissão de Redação deliberou, por
proposta do diretor, adotar um sistema dual de controlo e revisão dos textos, já
adotado neste número 2.2020. assim:
(i) os estudos dos doutores pela universidade de lisboa, dos membros da
comissão científica, bem como de autores convidados são objeto de análise prévia
por parte da comissão de Redação, sendo cada estudo objeto do parecer de um
dos membros, com deliberação, a final, do órgão;
(ii) os demais estudos são sujeitos a “double peer review”, sem prejuízo da
necessária visualização por parte da comissão de Redação, já que a experiência
tem demonstrado uma certa insistente insensibilidade de alguns árbitros a questões
só aparentemente menores como são as da redação e da apresentação dos textos.
consegue-se, assim, por esta via dual, um patente equilíbrio de soluções, conjugando-se os imperativos da qualidade e da funcionalidade. conforme destacado
*

Professor catedrático da Faculdade de direito da universidade de lisboa. diretor da Revista da
Faculdade de direito da universidade de lisboa – Lisbon Law Review.

RFdul/llR, lXi (2020) 2, 9-12
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no editorial do número 1.2020, os números temáticos justificarão, pela sua especificidade, uma concentração de tarefas na comissão de Redação.
2. em cotejo com o número 1.2020 da Revista, o número 2.2020 apresenta
duas novidades, que se traduzem em duas novas seções, tudo em conformidade
com a adoção de um modelo móvel para as seções anunciada no editorial do
número 1.2020.
assim, para além da seção “estudos de abertura”, “artigos doutrinais” e
“vida científica da Faculdade”, introduz-se agora a seção “Jurisprudência crítica”
e uma outra, vocacionada para recensões e informações relativas a obras jurídicas
ou com interesse jurídico (livros, artigos ou e-books), intitulada “livros & artigos”.
conta a Revista poder introduzir, já no próximo número, uma nova seção,
na linha do programa definido no editorial do número 1.2020.
3. a seção “estudos de abertura” apresenta-se enriquecida com dois importantes
estudos. no primeiro, com incontestável interesse no quadro jurídico português,
Miguel teixeira de sousa procura linhas orientadoras relativamente à questão do
relevo ou do valor da prova ilícita em processo civil.
o segundo estudo, já acima anunciado, é de Pier luigi chiassoni, Professor
da universidade de Génova. o autor olha para o “common law positivism”, a
partir do, digamos, posto de observação de um jurista de “civil law”.
a seção “estudos doutrinais” integra cinco estudos de autores estrangeiros,
quatro dos quais têm a comum particularidade de terem uma forte componente
cultural e histórica. assim, (i) o estudo de alfredo calderale, Professor na universidade
de Foggia, intitulado “The Forest Law e The Charter of the Forest ai tempi di enrico
iii Plantageneto”, (ii) o estudo de Francisco José abellán contreras, Professor na
universidade de alicante, sobre a enfiteuse e seus efeitos nos reinos peninsulares
durante a baixa idade Média, (iii) o estudo de Georges Martyn, Professor na universidade
de Gante, intitulado “o juiz e as fontes do direito: de “servo” a “senhor”? a experiência
belga (séculos XiX-XXi)”, (iv) o estudo, que se diferencia dos demais indicados pela
sua maior atualidade, da autoria de ino augsberg, Professor da universidade de Kiel,
intitulado “concepts of legal control and the distribution of Knowledge in the
administrative Field” e, ainda, (v) o estudo de Miguel angel Morales Payan, Professor
na universidade de almería, intitulado “la vigilância del “estado honesto” de la mujer
por la justicia almeriense durante la crisis del antiguo Régimen”. os estudos de alfredo
calderale, de Georges Martyn, de ino augsberg e de Miguel angel Morales Payan
foram objeto de convite por parte da Revista, tendo Francisco José abellán contreras
sujeitado o seu estudo a “double peer review”.
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os demais estudos integrados na seção “estudos doutrinais”, têm, naturalmente,
uma grande diversidade de objetos e cobrem várias áreas jurídicas.
assim, aquilino Paulo antunes regressa ao tema covid-19, já estudado no
número 1.2020, agora com específica atenção às vacinas; catarina Monteiro Pires
e José Maria cortes estudam, em termos breves, o contrato de concessão comercial
angolano; catarina salgado apresenta um texto sobre a arbitragem em linha, a partir
de uma comunicação feita numa conferência; diogo costa Gonçalves e diogo
tapada dos santos estudam o problema do anatocismo potestativo, mormente
quando aplicado a juros moratórios; elsa dias oliveira debruça-se sobre um tema
de direito dos consumidores: o da proteção de passageiros aéreos no âmbito de
viagens organizadas; o estudo de Francisco Rodrigues Rocha coloca a questão da
cobertura de danos não patrimoniais no seguro desportivo (“double peer review”);
Hugo Ramos alves debruça-se sobre o tema do penhor financeiro, particularmente
caro ao direito bancário; João de oliveira Geraldes estuda a promessa pública, um
tema no coração do direito civil; Miguel Patrício faz a análise económica do risco
aplicado à atividade seguradora; nuno Ricardo Pica dos santos estuda a figura do
colaborador de justiça em Portugal (“double peer review”); Pedro infante Mota
estuda a migração económica – a “última fronteira” – e as resistências à liberalização
do fluxo de trabalhadores; Pedro Romano Martinez, num texto apresentado numa
conferência, discorre sobre as diferentes vias de prossecução da Justiça na aplicação
do direito; Rui de Mascarenhas ataíde estuda a empreitada de bens imóveis no
quadro das relações de consumo; Rui Pinto debruça-se sobre a oportunidade
processual de interposição de apelação à luz do artigo 644.º do cPc e, finalmente,
Rute saraiva discorre sobre a interpretação no momento ambiental.
a seção “Jurisprudência crítica” integra dois comentários a acórdãos sobre
matérias tão atuais quão diversas. o primeiro, comentado por Filipe afonso Rocha,
tem por objeto o acórdão do tribunal de Justiça da união europeia, de 12.10.2017,
sobre o caso “Kubicka” (“double peer review”). o segundo, comentado por Rui
soares Pereira e João Gouveia de caires, tem por objeto o acórdão do tribunal da
Relação de lisboa de 11.11.2020, no qual esteve em causa saber se a decisão de
isolamento profilático constitui privação da liberdade e, no caso afirmativo, se
contra a mesma pode ser usada a providência de habeas corpus.
Já a seção “vida científica da Faculdade” é preenchida, desde logo, por duas
arguições realizadas na universidade de lisboa: (i) a arguição de diogo Pereira
duarte à tese de doutoramento de Rui alberto Figueiredo soares, sobre o tema “a
exceção de não cumprimento e o direito de retenção no contrato de empreitada” e
(ii) a arguição de Rui soares Pereira à tese de doutoramento de Felipe teixeira neto,
sobre o tema “Responsabilidade civil objetiva e dano: uma hipótese de reconstrução
RFdul/llR, lXi (2020) 2, 9-12
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sistemática”. a mesma seção integra ainda um texto de Francisco Paes Marques,
intitulado “sérvulo correia – Mestre da escola de lisboa de direito Público”, texto
que corresponde à intervenção do autor por ocasião de uma homenagem pública
a sérvulo correia feita na Faculdade de direito da universidade de lisboa. Finalmente,
a seção integra uma breve apresentação de Gonçalo sampaio e Mello sobre as
“salas-Museu” da Faculdade, organizadas em torno das figuras de Marcello caetano
e Paulo cunha, renomados Professores da Faculdade de direito da universidade
de lisboa.
a última seção da Revista, “livros & artigos”, alberga relevantes recensões.
assim, (i) isabel Graes apresenta uma recensão à obra “inamovibilidad, interinidad
e inestabilidad”, de Pedro ortego Gil, Professor da universidade de santiago de
compostela; (ii) José lamego faz uma recensão à última biografia de Hans Kelsen,
da autoria de thomas olechowski, Professor da universidade de viena: “Hans
Kelsen. biographie eines Rechtswissenschaftlers”; e (iii) Miguel nogueira de brito
apresenta uma exemplar recensão à obra “ausnahmeverfassungsrecht”, da autoria
de anna-bettina Kaiser, Professora da universidade Humboldt de berlim.
4. entretanto, enquanto não reganhamos porto seguro e chão firme, enquanto
as inquietantes ondas da pandemia, ora alterosas, ora aparentemente mansas,
cercam a nossa nau, impõe-se pensar ou repensar o sistema jurídico para o devir,
que se vê já como de profunda crise social e económica.
neste tempo, em que, parafraseando antónio vieira (sermão na capela real,
em 1659), na apologia que fazia à “peste da peste”, tarda em ser encontrada a
“covid-19 da covid-19”, muito é pedido à universidade, não só, naturalmente, a
nível do pensar de novo o ensino mas também na procura ativa de soluções que,
sem prejuízo do necessário esforço de adaptação às novas realidades e também sem
quebra de uma equilibrada repartição dos recursos públicos, permita assegurar a
cada cidadão que não será deixado para trás.
Finalmente, reiteramos o incentivo, em especial aos Professores e assistentes
da Faculdade para, sem prejuízo da atenção que queiram dar a outras vias de
divulgação dos seus estudos, cumprirem o imperativo, que é categórico, de, através
dos seus contributos, curarem da nossa Revista.

Faculdade de direito da universidade de lisboa,
1 de março de 2021.
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