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Vitalino Canas seria um óptimo Juiz do Tribunal Constitucional

N
ão podemos andar a 

dizer que não quere-

mos que extremistas, 

de esquerda ou direi-

ta, não cheguem ao poder 

e depois boicotar pessoas 

com mais mérito no cen-

tro político moderado e 

democrático. As forças do 

Estado de Direito demo-

crático, social, da propor-

cionalidade, adequação, 

necessidade, da interven-

ção mínima do Estado na 

sanção e imposto. Recor-

de-se que no art. 18º da 

Constituição reside a di-

ferença com a Constitui-

ção de 1933 do ditador Sa-

lazar. Não podemos culpar 

todos aqueles que convi-

veram com o ex-1º Minis-

tro José Sócrates – o qual 

no Estado de Direito ain-

da sofre de presunção de 

inocência: o espaço e tem-

po de Direito democrático 

social, acreditamos na res-

socialização, nem que seja 

depois de eventual puni-

ção e trânsito em julgado 

–, ou foram até porta-vo-

zes políticos do respec-

tivo partido (e não desta 

ou daquela pessoa), mas 

p.e. nada têm a ver com a 

chamada «Operação Mar-
quês». E que, inclusive, o 

seu nome nunca foi refe-

rido nas escutas. Não apa-

recem referências a Vitali-

no Canas. De acordo com 

a cláusula pétrea da Cons-

tituição 30º/3: «A responsa-
bilidade penal é insusceptível 
de transmissão». Não é co-

mo um vírus que se po-

de transmitir sem sequer 

com consciência. Repare-

-se que a maioria dos ale-

mães militavam o nazis-

mo nos anos 30-40, mas 

grande parte nem sequer 

tinha conhecimento dos 

crimes de guerra, julgan-

do tratar-se duma «boa 

causa em nome da pá-

tria» (com atrocidades da 

Humanidade…). Recor-

de-se que um dos maio-

res Teólogos cristãos da 

Humanidade, reconheci-

do por crentes, agnósticos 

e crentes – o Papa Bento 

XVI nascido Joseph Aloi-

sius Ratzinger – foi quan-

do jovem soldado do exér-

cito nazi, incorporado aliás 

no serviço militar obriga-

tório do qual viria a depois 

desertar. Vitalino Canas é 

licenciado, mestre e dou-

tor em Direito, neste últi-

mo caso desde 2017, com 

a tese intitulada «O princí-
pio da proibição do excesso: 
em especial na conformação e 
no controlo de atos legislati-
vos». É também professor, 

advogado e jurisconsulto. 

Começou a leccionar em 

1982 na Faculdade de Di-

reito da Universidade de 

Lisboa, assim como na 

Universidade de Macau e 

na Universidade Eduar-

do Mondlane, Moçam-

bique. Mas também, em 

Lisboa, no Instituto Supe-

rior de Ciências da Admi-

nistração e Instituto Supe-

rior de Ciências Policiais e 

de Segurança Interna. Os 

seus interesses de investi-

gação debruçam-se sobre-

tudo nos Direitos Consti-

tucional, Administrativo, 

Ciência Política e Relações 

Internacionais e Direitos 

Fundamentais e Huma-

nos. Tem relevante obra 

publicada nas respectivas 

áreas. Entre 1983/84 foi 

assessor do Gabinete dos 

Juízes do Tribunal Cons-

titucional e mais tarde, de 

novo, entre 1989/91. Quan-

do jovem aderiu à Juven-

tude do Partido Socialista 

e entre 1995/2002 foi Se-

cretário de Estado da Pre-
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sidência do Conselho de 

Ministros sob a chefia do 

actual Secretário-Geral 

da Organização das Na-

ções Unidades, ex-1º Mi-

nistro de Portugal, Eng. 

António Guterres. Entre 

2002/19 foi Deputado na 

Assembleia da República, 

tendo sido inclusive por-

ta-voz nacional do Parti-

do Socialista (moderado), 

entre 2005/09. É sócio as-

sumido do Sporting C.P.. 

Coordenamos aliás um li-

vro ao lado do Prof. Dou-

tor Luciano Nascimento, 

com publicação no Brasil 

(Curitiba, 2009) e Portu-

gal (Lisboa, 2010), Edito-

ra Juruá, apenas uma das 

maiores editoras do mun-

do lusófono – e a maior 

em certas áreas –, com o 

título de «Branqueamen-
to de Capitais e Injusto Pe-
nal-Análise Dogmática e 
Doutrina Comparada Lu-
so-Brasileira». Entre os 22 

Autores, das mais varia-

das profissões e tendên-

cias políticas, entre Pro-

fessores e Investigadores, 

Diplomatas, Juízes, Pro-

curadores da República, 

Advogados, Deputados, 

entre Outros, está Vitali-

no Canas com um exce-

lente texto do ponto de 

vista técnico-jurídico. In-

dependentemente da sua 

ideologia ou fé religiosa, 

qualquer que seja a vota-

ção, Vitalino Canas dife-

rencia-se de outros que 

não hesitam em prejudi-

car os colegas, quais hipó-

critas e demagogos. Mas 

também um dia sobre es-

ses pobres diabos cairá a 

Justiça nas suas vidinhas.

1  Prof. em Direito na ESG/IPCA, 

Membro da CFD/SNESup, gso-

pasdemelobandeira@hotmail.com 

Twitter@gsdmelobandeira Face-

book: Gonçalo De Mello Bandeira 

(N.C. Sopas).


