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Uma da manhã. Lá fora, o vento soprava e a chuva batia contra as janelas, fazendo um 

ecoar que era instantaneamente abafado pelo barulho das conversas que se faziam ouvir pela 

sala de convívio. Sentados à mesa do bar estavam dois homens, ambos curvados sobre a sua 

bebida, embrenhados nos respectivos pensamentos, ignorando todos com quem partilhavam o 

mesmo espaço nessa noite. O dia fora longo, o trabalho exaustivo e aquele era o momento 

propício a descomprimir. 

Vasco Pereira da Silva remexia irrequietamente no seu copo, fazendo girar as pedras 

de gelo que se deixavam diluir no whisky escocês. Era professor catedrático de Direito 

administrativo. Levava uma vida calma mas preenchida: não havia lugar que não tivesse 

visitado; tema sobre o qual não se tivesse pronunciado; e nada que não tivesse escrito. Dentro 

da Universidade era tido com muito respeito. Fora da Universidade, com mais respeito ainda. 

Sentado ao seu lado, de perna cruzada e charuto no canto do lábio, encontrava-se 

Balkin, um homem mais discreto, na casa dos 60, e amigo de longa data de Vasco. Sempre 

fora mais reservado que o seu amigo – era um homem de poucas palavras. Poucas, mas boas. 

E era precisamente este factor que tornava a amizade dos dois tão interessante: duas 

personalidades opostas, mas que confluíam quanto aos mesmos valores e ideais. Quando os 

dois se juntavam, as conversas mais inesperadas surgiam. 

  – Vasco – diz Balkin enquanto retira do bolso do casaco uma caixa de fósforos para 

acender o charuto que repousava há uns minutos no canto da sua boca. – Hoje de manhã, 

enquanto passeava, dei de caras com um artigo de Sérvulo Correia no jornal. Chamava-se 

“Direito administrativo como Direito constitucional concretizado”. És capaz de adivinhar qual o 

tema que tratava? 

Vasco abafou uma gargalhada. Já ouvira falar do artigo, pois este causara polémica nos 

corredores da Universidade. 

 –  Li, pois. E queres saber que mais? Não concordo. “Dois momentos do exercício do 

poder discricionário” ?  “A margem de livre apreciação e a margem de livre decisão” ? – citou trechos 

do artigo, o seu tom revelando uma certa indignação. 

 –  Não concordas porque não percebes, caro amigo. Mas é fácil de compreender. A 

Administração, ao apreciar os factos para os enquadrar na norma, tem de fazer escolhas e 

tomar opções, havendo portanto um momento que obriga ao exercício de um poder de escolha 

por parte da Administração – exalou o fumo do charuto e prosseguiu na explicação. – Depois, 

surge um segundo momento da discricionariedade que é a própria decisão em si. A lei prevê 



que a decisão a tomar no caso concreto seja feita pela Administração, sendo indiferente o 

rumo que ela tome, desde que seja um de entre as várias escolhas legais possíveis. Temos 

então dois níveis: o nível da subsunção dos factos à norma e o da decisão. Daí “margem de livre 

apreciação” e “margem de livre decisão”. 

Vasco fez sinal para chamar o empregado. A sua bebida já acabara e conhecendo o  

amigo como conhecia, sabia que a conversa iria dar pano para mangas. – Entre nós, várias 

anos de amizade que nem com duas mãos se contam, e tu ainda subestimas o meu 

conhecimento... – rindo-se.  – Sabes do que falas? É o “Beurteilspielraum” – Balkin pareceu 

querer protestar, mas o amigo fez-lhe um sinal com a mão, indicando que não desejava ser 

interrompido. Continuou: 

 – Quanto à expressão “livre”, não gosto. Por uma razão simples: isto vem de um 

equívoco, desde logo, de tradução, porque este conceito alemão é intraduzível. O termo “livre” 

não é adequado, porque, de acordo com o meu entendimento do princípio da legalidade, a 

Administração nunca é livre. Esta aplica o Direito, mas essa aplicação não é livre. Ela obriga a 

escolhas por parte da Administração. Escolhas essas que são susceptíveis de ser controladas. 

Não há nunca liberdade. Há uma margem. Uma margem de apreciação e decisão. No entanto, 

esta margem nunca é livre. 

Balkin, arqueando a sobrancelha e de testa franzida, intervém: 

  – Deixa-me ver se compreendi. Sugeres, ao invés, os termos “margem de apreciação” e 

“margem de decisão”, estou ou não estou certo? 

 – Estás, pois, Balkin. E deixa-me que te diga mais. O raciocínio de Sérvulo Correia 

está incompleto. 

– Incompleto? 

  – Incompleto. Falta acrescentar-lhe um terceiro momento, que é o primeiro momento 

da discricionariedade: é o momento da interpretação da lei. A discricionariedade começa na 

própria interpretação da lei. A ideia do século XIX de que a interpretação da lei é vinculada é 

uma ideia que hoje já não faz sentido, porque uma interpretação muda consoante o tempo, as 

circunstâncias e o lugar, não sendo nunca única. É uma realidade múltipla, que obriga a várias 

escolhas. Estas podem ser mais ou menos acertadas, mas nunca erradas. Em suma, a escolha 

começa no momento da interpretação – disse, molhando os lábios no whisky. 

 – Então, de acordo com essa lógica, a discricionariedade processa-se do seguinte 

modo: começa por fazer-se uma escolha quanto ao sentido da lei, procedendo a uma escolha 

de apreciação da realidade e, por último, o momento de escolha da decisão. Estou a gostar, 

Vasco – afirmou, esboçando um sorriso. Gostava de ter conversas nocturnas do género com o 



seu amigo. Sempre foram as mais produtivas, dando azo a construções teóricas que faziam 

correr rios de tinta. 

  – É uma visão, de certa forma, culturalista quanto ao modo de entender o Direito. É a 

ideia que o direito é uma realidade cultural que tem de ser entendida enquanto fenómeno 

artístico. Há quem diga, aliás, que o Direito é uma literatura, comparando-o com um texto 

que é interpretado por cada um dos leitores, que recriam a obra literária. O autor escreve um 

texto, que, ao ser lido pelo leitor, vai ser transformado. Aliás, diz-se que... 

 – Que o autor deixa de existir a partir do momento em que escreve a sua obra. O 

autor liberta-se da sua obra e a obra passa a ser de quem a lê. –  completou Balkin. 

– Ou então, dando um passo mais à frente, que o jurista é uma espécie de tradutor, 

que pega numa obra e a reintroduz noutra língua. A tradução implica a tradução do mundo da 

norma ao mundo da realidade, implica um esforço de adaptação e um esforço cultural de 

transpor de uma língua para a outra, porque traduzir também não é uma coisa literal. 

 Balkin, que acabara de fumar o charuto, começa a recolher o chapéu e o sobretudo, 

preparando-se para ir embora. Rindo-se, disse: 

  – Eu até tenho duas versões melhores: o Direito é como a música ou como uma arte 

dramática, caro amigo. – colocou o chapéu na cabeça, estendeu a mão a Vasco que, com 

amizade a apertou, e despediu-se. Vasco, ainda sentado ao balcão diante do seu copo 

novamente vazio, ficou a observar o companheiro saindo porta fora até ao seu vulto se 

confundir com a escuridão da noite. Lá fora parara de chover. Estava profundamente satisfeito 

com a conversa que tivera com o amigo. 

 – Efectivamente, o músico pega numa partitura e ao interpretá-la dá-lhe uma leitura 

pessoal e original, mas sempre em condições determinadas: num espaço público, perante uma 

audiência e sujeitando-se às reacções do público, que tanto pode desprezar como aclamar. É 

um exercício feito em público para uma audiência, que origina uma resposta. É precisamente 

isto que fazem o advogado e o juiz quando se encontram em tribunal: tal como o músico ou 

como o artista de teatro, vão interpretar a norma, recriando-a e reconstruindo-a; vão aplicá-la 

a uma situação concreta; vão actuar numa realidade de aplicação de um contexto material 

transformado pela interpretação; e vão ter um resultado social que é o modo como a sala reage 

àquilo que dizem – pensou. 

 

 
Nota: tanto as personagens como os factos contados são fictícios, apenas servindo um propósito meramente 

ilustrativo. 

 


