


SUMÁRIO 

Nota de Abertura ................................................................... 7 


ESTUDOS 

Neutralidade ou pluralismo na aplicação do Direito? Interpretação judicial 

e insuficiências do formalismo Perfecto Andrés Ibáflez ........... 11 


Poderes de cognição do tribunal e garantias de defesa (Comentário a três 

ac6rdãos do Tribunal Constitucional) - Mário de Brito.. ........... 35 


O consumo e o tráfico de droga na lei penal portuguesa - Rui Carlos 

Pereira .......................................................................... 59 


A liberdade religiosa e as relações Igreja-Estado em Portugal nos anos 

noventa - J. A. Teles Pereira.. ....................... ............. ....... 77 


Facturas falsas - J. M. Nogueira da Costa ............... .................. 107 


A posse indocumentada de armas de fogo, à luz do novo Código Penal 

- Domingos Silva Carvalho de Sá ................... .................... 127 


INTERVENÇÕES PROCESSUAIS 

Contrato de funcionamento e instalação de elevadores - Nulidade da 

cláusula de reserva de propriedade - José António Barreto Nunes 139 


Ainda as facturas falsas ... A dedução indevida do I.V.A. e o crime comum 

de burla - A. M. Lemos da Costa ....................................... 147 


Crime de terrorismo - Bem jurídico protegido - Elementos constitutivos 

João Marques Mendes Nabais .. ....................................... 163 




DOCUMENTAÇÃO 

Assentos do Supremo Tribunal de Justiça .................................... 

Acórdãos do Tribunal Constitucional.......................................... 

115 

111 

Declaração de Princípios sobre o Ministério Público ....................... 

Relatório do seminário da Academia de Direito Europeu sobre cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os consumidores - Carlos 
José de Sousa Mendes .......... ............. ..... ................ .... ....... 

183 

185 

VÁRIA 

A) Recortes - "Para mostrar que estamos vivos" ........................ 
Atirem a matar ............................................................... 

195 
197 

B) 

C) 

Histórica - Preâmbulo da Constituição francesa de 1848 .......... 

Antologia - Crainquebille perante a justiça - Anatole France ... 

201 

203 

o sistema pena~ que nos últÚl 
gerador de «impunidade» e de c~ 
romper num dos elos habitualme1. 

De repente, todos tomamos c( 

muito grave, que elas estão a ca 
preventivos e condenados, menon 
que as condições sanitárias são g 
contagiosas do nosso tempo alipl 

Esta situação é indigna de I 

proclama que os presosmantbn, r 
reclusão, a titularidade dos direiu 
vindo sistematicamente a ser eSf[l 
obrigação de por eles velar -o j 

A situação actualmente vivida, 
dos problemas, não será invulgar 
sobrelotação e car€ncias de toda 
ou menos regularidade. Simplem 
(em sentido amplo, incluindo ope 
por algum tempo. A grave situaç, 
dessa amnistia, cuja aprovação ( 
tanto tinha protestado contra a CI 

É evidente que nenhuma poUI 
aprovação de amnistias. O que J 


