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CONCEITOS ESSENCIAIS 

 

1. Constituição e Constitucionalismo 

 “Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado 

indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de 

uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica 

específica de limitação do poder com fins garantísticos”1. 

 A Constituição é como um instrumento ao serviço do poder, que lhe permite impor 

decisões aos cidadãos, na medida em que este tem legitimidade constitucional. Assim, o poder 

fundado na constituição é aplicado com mais eficácia; as pessoas respeitam estas normas, mesmo 

que discordem delas (reveem-se nos seus valores e são compelidas a segui-las), e não é necessário 

recorrer a meios de coação para que o façam. 

O Direito Constitucional diz respeito a um conjunto de normas que se dizem 

“constitucionais” (parcela determinada do ordenamento jurídico), com um especial valor jurídico. 

Porém, aquilo que está em causa nesta disciplina são normas jurídicas “fundamentais” (de caráter 

nuclear), que visam reger o próprio Estado enquanto comunidade política (povo, cidadãos), mas 

também enquanto poder. 

 “Por constituição moderna entende-se a ordenação sistemática e racional da comunidade 

política através de um documento escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam 

os limites do poder político”2. 

 Deste modo, as tarefas (e dimensões) fundamentais da constituição são a ordenação 

jurídico-política num documento escrito, a definição de um conjunto de direitos fundamentais 

bem como as suas garantias e a organização do poder político (definir a titularidade do poder, os 

modos de fundação e de manifestação da vontade política da sociedade e estabelecer os órgãos 

dos quais carece a comunidade para exercer essa vontade e os atos através dos quais a mesma se 

vai concretizar). 

Constituição – Topo do ordenamento jurídico português, Grundnorm (Hans Kelsen), onde vêm, 

à partida, previstos as liberdades, garantias e obrigações dos cidadãos, a divisão e a estruturação 

 

1 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 51. 

2 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 52. 
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orgânica do poder político, tal como os seus modos de aplicação, e as garantias do cumprimento 

e do respeito dessas mesmas “normas fundamentais”, que se alargam a todo o ordenamento 

jurídico. Fonte primária de produção jurídica. Estabelece os termos da criação de Direito num 

determinado Estado (habilita os órgãos a criá-lo e que devem criá-lo, e cria os mecanismos e 

procedimentos que devem ser seguidos para o criar). Tem uma função de construção da unidade 

política (ponte entre os sistemas jurídico e político), de elemento identificador de uma 

comunidade que se agrega em torno de determinados valores, princípios e de uma determinada 

ideia de Direito. 

 Verifica-se uma diferenciação nuclear entre o que são normas de Direito Constitucional 

e normas de “direito ordinário”. Estas normas, que disciplinam o poder político, as funções do 

Estado e os direitos fundamentais, são dotadas de superioridade normativa – Primazia Normativa. 

Esta supremacia decorre do próprio poder constituinte e está prevista na Constituição (art.º 3 

CRP). 

De uma perspetiva dogmática, a validade jurídica é sempre interpretada numa lógica 

positivista, isto é, a norma é válida na medida em que é emanada pelo órgão competente, seguindo 

o procedimento prescrito, a partir do momento em que cumpre os critérios de pertença ao 

ordenamento jurídico. No contexto da Constituição, soma-se a esta conceptualização critérios 

valorativos (valores tidos como essenciais) e a adesão do ponto de vista sociológico. 

 O fenómeno constitucional é um aspeto dinâmico, uma vez que vão-se verificando 

pequenas alterações de sentido devido às diferentes interpretações do poder no momento atual. 

Assim, a Constituição não se esgota na sua concretização. É um processo que vai assumindo 

significados, vai-se desenvolvendo de uma forma algo performativa, à medida que vai sendo 

aplicada quotidianamente, que vai sendo chamada a resolver os problemas que vão surgindo. 

Conceito moderno de constituição – surge em meados do século XVIII e estabelece a ideia 

fundamental de um governo com poderes limitados e delimitados, enquanto poder que tem de 

respeitar direitos individuais; lei constitucional positiva, escrita, onde se funda o poder e se 

disciplina o seu exercício, e onde se declaram direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. 

 

 A constituição tem três dimensões: 

• Dimensão formal – estabelece órgãos decisórios do Estado, as competências 

desses órgãos, as relações entre esses órgãos, a forma como se criam normas e 

como se exerce o poder; 
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• Dimensão material – a Constituição tem um conteúdo valorativo muito 

acentuado, procurando corporizar valores e princípios fundamentais que vão 

permitir testar a validade jurídica do Direito adotado pelos órgãos Estaduais; 

• Tridimensionalidade Constitucional – texto, no seu aspeto formal (1), valores 

essenciais para a comunidade (2) e relação da própria Constituição com a 

realidade social (3), estando em permanente evolução na sua forma de aplicação, 

interpretação pelos órgãos estaduais e atribuição de significado quotidiano e 

adesão quotidiana por parte da comunidade. 

 

2. Síntese 

➢ Presidente da Assembleia Constituinte: 

“As Constituições valem na medida em que não forem efémeras, em que servirem de quadro à 

vida política nacional durante um período de tempo relativamente longo, em que demostrarem 

capacidade para suportar o embate, sempre rude, da experiência, da realidade viva”; 

 

➢ Constituição como ordem: 

• Material – regulação do essencial; limitar o poder; consagrar opções valorativas 

fundamentais; 

• Não estática – sensibilidade/responsividade à evolução das dinâmicas sociais 

(tensões sociais, expectativas e aspirações correntes; revisibilidade da 

constituição; mutações constitucionais); 

Jorge Miranda: “nenhuma Constituição se esgota num momento único – 

o da sua criação; enquanto dura, Constituição resolve-se num processo – o da sua 

aplicação – no qual intervêm todas as participantes na vida constitucional”; 

• Aberta – ordem de valores historicamente situada, mas aberta à evolução social; 

• Não hierárquica – ausência de hierarquia entre valores; concordância prática e 

harmonização entre valores conflituantes; 

• Pluralista – pluralidade de valores (muitas vezes conflituantes e contrastantes); 

• Positiva – ordem de valores que logra efetivo consenso na sociedade. 

 

3. Bibliografia Específica 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 17-45; 51-

54; 65-76; 87-103. 
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CONSTITUCIONALISMO PORTUGUÊS – HISTÓRIA 

 

O estudo da história do constitucionalismo não tem como objeto a história do texto, mas 

sim a do contexto; isto é, seu significado e a história social na origem dos movimentos. Assim, 

analisar-se-á as questões estruturais do Constitucionalismo e as questões estruturais da política 

social da época – movimento de ideias e história social. 

Segundo o professor Jorge Bacelar Gouveia, é possível a história do Direito 

Constitucional Português em quatro períodos: 

• Liberal-monárquico – textos constitucionais de 1822, 1826 e 1838, que “tiveram 

em comum a consagração da monarquia como forma institucional de governo do 

Estado”; na prática uma monarquia constitucional; 

• Liberal-republicano – texto constitucional de 1911, consequência da revolução 

republicana; conservou-se o princípio da separação de poderes e deu-se a 

parlamentarização do sistema de governo; 

• Nacionalista-autoritário – texto constitucional de 1933 (entre 1926 e 1933 houve 

uma ditadura militar sem texto constitucional); período de regime ditatorial com 

nacionalismo de Estado; 

• Democrático-social – texto constitucional de 1976, elaborado por uma 

assembleia constituinte, eleita por sufrágio direto e universal. 
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1. Movimento pré-constitucional – 1808 

 Iniciou-se o movimento constitucional português com a “súplica” de Constituição, em 

1808, dirigida a Junot. Um grupo de docentes universitários pediu a Napoleão Bonaparte a 

outorga de uma Constituição, como tinha sucedido com o Grão-Ducado de Varsóvia. 

Verificava-se então um certo sentimento de projeto constitucional. Pretendia-se que este 

documento estabelecesse algumas orientações como a consagração dos direitos fundamentais dos 

cidadãos, a separação de poderes, a criação de uma união real entre Portugal e o Brasil, a 

representação da Nação através de um Rei constitucional, entre outros. 

 

2. Constitucionalismo Vintista – 1822 

 Na sequência da revolução liberal de 1829, em 1821, foi redigida a pré-Constituição, 

designada por “Bases da Constituição”, que definiu logo um conjunto de orientações que viria a 

condicionar a Constituição de 1822. 

 A Constituição de 1822 foi aprovada um ano depois e marca o início do verdadeiro 

constitucionalismo em Portugal. 

 

Estrutura da Constituição de 1822 

 Um total de 240 artigos, organizados em seis títulos – “dos direitos e deveres individuais 

dos portugueses”, “da nação portuguesa e seu território, religião, governo e dinastia”, “do poder 

legislativo ou das Cortes”, “do poder executivo ou do Rei”, “do poder judicial” e “do governo 

administrativo e económico”. 

 Assim, organizava-se em torno de alguns princípios fundamentais: 

• Princípio democrático – a soberania pertencia à Nação que podia elaborar a 

Constituição sem dependência do rei; 

• Princípio representativo – a soberania era exercida por representantes legalmente 

eleitos e só estes podiam redigir a Constituição; 

• Princípio da separação de poderes; 

• Princípio da igualdade jurídica e do respeito pelos direitos pessoais; 

• Direitos e deveres individuais dos portugueses (trata-se mais de garantias do que 

de liberdades). 
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O poder legislativo pertencia às Cortes com dependência do Rei. As Cortam eram uma 

assembleia unicameral, eleita por sufrágio restrito, censitário e capacitário. Além da função 

legislativa, detinham ainda a função política e o controlo político da constitucionalidade e da 

legalidade. 

O poder executivo pertencia ao Rei. Segundo a Constituição de 1822, a monarquia era 

limitada, a autoridade do rei era derivada (da Nação), este não podia interferir com os poderes 

legislativo e judicial, o veto real era meramente suspensivo, era Chefe de Estado e era auxiliado 

por secretários de Estado. O Rei devia ainda ouvir o Conselho de Estado em “negócios graves, e 

particularmente sobre dar ou engar a sanção das leis, declarar guerra e paz e fazer tratados”. 

O poder judicial pertencia aos tribunais. Já se verificava uma tendência para estabelecer 

uma especialização funcional e hierárquica (categorias de juízes e de tribunais). 

A delegação do poder executivo no Brasil estava prevista através de “uma regência, de 

cinco membros, encarregada do poder executivo”. 

A força militar estava dividida na força militar permanente (nacional) e nas milícias 

(provinciais), que não podiam ser dirigidas pelo rei fora da respetiva província sem autorização 

das Cortes. 

 

Vigência da Constituição de 1822 

➢ 1ª vigência – setembro de 1822 a junho de 1823 (na sequência da contrarrevolução 

chefiada por D. Miguel); 

➢ 2ª vigência – setembro de 1836 (após a Revolução de setembro) a abril de 1838. 

 

3. Constitucionalismo Cartista – 1826 

 Após a morte de D. João VI, em 1826, D. Pedro I deveria herdar o trono português, mas 

abdicou em favor da sua filha D. Maria II. Nesse sentido, D. Pedro I outorgou a carta 

constitucional de 1826. Apesar da Constituição de 1822 ser demasiado liberal, a sociedade 

também já não se identificava totalmente nos valores pré-constitucionais. Esta Constituição surgiu 

como uma solução de equilíbrio – contexto de Restauração. 

 D. Miguel aceitou casar com a sua sobrinha, D. Maria II, e jurou fidelidade à Carta 

Constitucional de 1826 para poder ser nomeado regente do reino. Note-se que os miguelistas e os 

teóricos absolutistas defendiam a conceção histórica de constituição, enquanto evolução do 
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subconsciente coletivo e cristalização dos valores da Nação. Esta foi, portanto, a “expressão 

constitucionalista da contrarrevolução”. 

 Posto isto, a carta constitucional apresentava-se como uma ordem normativa e, 

simultaneamente, “devia adquirir eficácia experimental”, estar em conformidade com a realidade. 

Assim, o princípio da soberania popular e o princípio da soberania monárquica coexistiam, 

passando-se do sistema monocameral da Constituição de 1822 para o bicameral da carta 

Constitucional de 1826. 

 

Estrutura da Carta Constitucional de 1826 

 Total de 145 artigos, organizados em oito títulos – “do reino de Portugal, seu território, 

governo, dinastia e religião”, “dos cidadãos portugueses”, “dos poderes e representação 

nacional”, “do poder legislativo”, “do rei”, “do poder judicial”, “da administração e economia das 

províncias” e “das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos 

portugueses”. 

 Princípios: 

• Monárquico; 

• Divisão de poderes; 

• Censitário; 

• Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Portugueses. 

 O Rei é o soberano, chefe do executivo, chefe de Estado e detentor do poder constituinte, 

podendo, de livre vontade, outorgar uma lei fundamental. A monarquia é limitada, porém o 

monarca reserva a iniciativa e a sanção. Além disso, é uma monarquia representativa, devido à 

existência das câmaras. Surgem ainda os Ministros de Estado que exerciam o poder executivo em 

nome do rei – “referendam e assinam os atos do poder executivo”. 

 O podes legislativo pertencia às Cortes na forma de sistema bicamaral, constituído pelas 

Câmaras dos Deputados e dos Pares. A Câmara dos Deputados era eletiva (por um regime 

censitário severo) e temporária. Por outro lado, a Câmara dos Pares era composta por membros 

vitalícios, hereditários, nomeados pelo rei, sem número fixo, sendo que também pertenciam a esta 

câmara os que tinham “direito próprio em virtude do nascimento” (infantes e príncipe real) e 

“direito próprio em virtude do cargo”. 
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 Deste modo, o sistema era muito pouco representativo, pelo que esta monarquia era 

considerada uma diarquia, isto é, o poder político pertencia verdadeiramente ao rei e à oligarquia. 

Apenas podiam ser eleitos para a Câmara dos Deputados indivíduos com riqueza fundiária e 

mobiliária, limitando a representação à aristocracia conservadora e à burguesia industrial e 

financeira. 

 Os direitos civis e políticos dos cidadãos portugueses da Carta Constitucional de 1826 

incluíam as conquistas vintistas (garantia de socorros públicos, instrução primária e gratuita a 

todos os cidadãos, colégios universitários), novos direitos e garantias (principio da não 

retroatividade das leis em geral, abertura a uma limitada liberdade religiosa, liberdade de 

deslocação e emigração, necessidade da decretação da prisão por uma autoridade legítima, 

independência do poder judicial e o princípio do caso julgado, liberdade de trabalho e de empresa, 

defesa da propriedade intelectual), igualdade perante a lei, mas também direitos ou garantias de 

classe (nobreza e burguesia). 

 A Carta Constitucional de 1826 introduziu ainda o poder moderador, que pertencia ao 

monarca. Este incluía atos como nomeação dos pares, sanção dos decretos e resolução das Cortes, 

prorrogação e adiamento das Cortes, dissolução da Câmara dos Deputados, perdão e comutação 

de penas, nomeação e demissão de ministros. Muitos dos poderes do rei enquanto chefe de Estado 

confundiam-se com os seus poderes enquanto chefe do executivo, por isso havia “insuficiência 

da distinção material entre atos reais” no exercício destes poderes. 

 

Vigência da Carta Constitucional de 1826 

➢ 1ª vigência – julho de 1826 a maio de 1828 

Entrou em vigência com o acordo entre liberais e legitimistas (miguelistas); cerca de dois anos 

depois, D. Miguel regressou ao governo pré-constitucional, seguindo-se a guerra civil; 

➢ 2ª vigência – maio de 1834 a setembro de 1836 

Nova entrada em vigor com a vitória dos liberais (fim da guerra civil) e cessação com a Revolução 

de Setembro; 

➢ 3ª vigência – janeiro (oficialmente, fevereiro) de 1842 a outubro de 1910 

Entrou em vigor com o termo de vigência da Constituição de 1838 até à implantação da República. 

 Durante o terceiro período de vigência, a Carta Constitucional de 1826 teve quatro 

revisões constitucionais – julho de 1852, julho de 1885, setembro de 1895 e dezembro de 1907. 
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4. Constitucionalismo Setembrista – 1838 

 A Constituição de 1838 surgiu na sequência da revolução de 9 de setembro de 1836. Esta 

tinha como objetivo a implementação de um regime que voltasse aos princípios liberais e 

progressistas do constitucionalismo vintista. Para os liberais não havia uma ordem legar, na 

medida em que a carta constitucional não derivava do povo. Entre a revolução e a entrada em 

vigor da Constituição de 1838, a Constituição de 1822 voltou a entrar em vigor como medida 

transitória. 

 Note-se que nem todos os setembristas pretendiam regressar ao constitucionalismo 

vintista, tal como nem todos os cartistas concordavam com o exercício do poder político dos 

últimos anos. Os setembristas dividiam-se em três ideologias – setembrismo moderado (reformas 

profundas, mas graduais), setembrismo radical (tomada do poder através da revolução), 

setembrismo vitalício (acabaram por aceitar a estrutura aristocrática-burguesa). 

 

Estrutura da Constituição de 1838 

 Total de 139 artigos, organizados em onze títulos – “da nação portuguesa, seu território, 

religião, governo e dinastia”, “dos cidadãos portugueses”, “dos direitos e garantias dos 

portugueses”, “dos poderes políticos”, “do poder legislativo”, “do poder executivo”, “do poder 

judiciário”, “do governo administrativo e municipal”, “da fazenda nacional”, “das províncias 

ultramarinas” e “da reforma da Constituição”. 

 É uma constituição pactuada, porque tem legitimidade democrática (aprovada pelas 

Cortes) e legitimidade monárquica (aprovada pelo monarca), marcando assim o fim da 

legitimidade dinástica. 

 Esta Constituição introduz a conceção do Estado de Direito num Estado Constitucional, 

devido à vinculação do legislador à Constituição, princípio da conformidade constitucional (os 

atos do Estado e as normas ordinárias devem estar em conformidade com a Constituição), 

princípio da reserva da Constituição (há assuntos que só podem ser regulados pela Constituição) 

e força normativa da Constituição. 

 Os direitos fundamentais voltam a estar integrados na primeira parte do texto 

constitucional. Além de manter os direitos fundamentais assegurados na Constituição de 1822 e 

na Carta Constitucional de 1826, esta ainda introduz novos direitos como reforço do estatuto 

liberal do individuo – direito de associação, direito de reunião, direito de resistência, liberdade de 

ensino público. 



Direito Constitucional Português 

14 

 

 Relativamente à organização do poder político (novidades desta constituição), afirma-se 

o princípio da separação de poderes, o poder moderador deixa de existir e as câmaras das Cortes, 

dos Senadores e dos Deputados, passam a ser eletivas e temporárias, por sufrágio direto. 

 

Vigência da Constituição de 1838 

➢ 1ª vigência – abril de 1838 a fevereiro de 1842 

 

5. Constitucionalismo Republicano – 1911 

 A implementação do regime republicano com a Revolução Republicana de 5 de outubro 

de 1910 esteve na origem da Constituição de 1911. 

 

Estrutura da Constituição de 1911 

Total de 87 artigos, organizados em onze títulos – “da forma do governo e do território 

da nação portuguesa”, “dos direitos e garantias individuais”, “da soberania e dos poderes do 

Estado”, “das instituições locais administrativas”, “da administração das províncias 

ultramarinas”, “disposições gerais” e “da revisão constitucional”. 

 

Princípios: 

• Soberania nacional; 

• Separação de Poderes na sua aceção clássica; 

• Sufrágio Universal – no entanto as mulheres, os analfabetos e (também) os 

militares continuavam a não ter direitos de voto; 

• Regime representativo – independência dos representantes em relação aos 

eleitores que os elegem, mandato livre; 

• Bicameralismo partidário; 

• República laica – separação do Estado e da Igreja, igualdade de cultos, liberdade 

de culto, laicização do ensino, manutenção da legislação referente à extinção das 

ordens religiosas; 
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• República descentralizada – descentralização local contra a centralização 

administrativa para evitar a centralização do poder 

• Rede de suporte social – “dimensão interclassista e popular e estratégia política 

integradora”. 

Estrutura: 

• Declaração de Direitos – inclusão dos mais diversos direitos fundamentais 

individuais; note-se a proibição da pena de morte e das penas corporais perpétuas, 

garantia de Habeas Corpus, liberdade de religião e culto, controlo judicial da 

constitucionalidade das leis; 

• Organização do poder político – divisão tripartida dos poderes (independência 

funcional); congresso (parlamento) bicamaral (deputados e senado); Presidente 

da República ao qual “competiam atribuições do poder executivo exercidas por 

intermédio dos ministros” (o presidente era eleito pelo congresso inicialmente, 

mas, devido à dependência daquele por este, passou, em 1918, a ser eleito por 

sufrágio direto); partidos políticos (1919); 

• Fiscalização da Constitucionalidade – o congresso (legislativo) continuava a ser 

o órgão responsável pelo controlo da constitucionalidade e legalidade, mas agora 

os tribunais também tinham a função de fiscalizar a constitucionalidade das leis; 

• Descentralização (princípio republicano). 

 

A 1ª República foi marcada pelo parlamentarismo absoluto. A ausência de poderes como 

a dissolução do parlamento e o veto presidencial diminuíam a legitimidade do Presidente da 

República. Este cenário, bem como a indisciplina partidária, marcada por coligações efémeras e 

por um pluralismo partidário desorganizado, tiveram como consequência a instabilidade 

governamental. 

 

Vigência e Revisões da Constituição de 1911 

➢ 1ª vigência – agosto de 1911 a junho de 1926 (data da publicação do decreto ditatorial 

que dissolveu oficialmente o Congresso da República); 

➢ Suspensão – maio de 1915 (ditadura de Pimenta de Castro); 

➢ 1ª revisão – setembro de 1916 (proibição da pena de morte); 
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➢ Interregno de Sidónio Pais – entre 1917 e 1918; 

➢ 2ª revisão – agosto de 1919 (fixação de um subsídio conferido aos parlamentares); 

➢ 3ª revisão – setembro de 1919 (reforço do estatuto do Presidente da República, através da 

atribuição de poderes ao mesmo, como o poder de dissolução das Câmaras Legislativas); 

➢ 4ª revisão – agosto de 1920 (reforço dos poderes do legislativo e executivo nas matérias 

atinentes ao governo das colónias); 

➢ 5ª revisão – abril de 1921 (adoção de esquemas de maior funcionalidade para os trabalhos 

parlamentares). 

 

6. Constitucionalismo Fascizante – 1933 

 O Estado Novo teve início com o golpe de Estado de 28 de maio de 1926, que rejeitou as 

ideias liberais e o constitucionalismo monárquico. Era antiliberal (fundava a ordem social no 

corporativismo), antiparlamentar (poderes do executivo reforçados), antipartidário e 

antidemocrático (Estado autoritário com limitações às liberdades fundamentais). 

Entre 1926 até 1933, a nova ordem constitucional era fundamentada em textos 

constitucionais avulsos e provisórios. Após este período entrou em vigor a Constituição de 1933. 

 

Ideologia Constitucional do Estado Novo 

 Segundo o ideal hierárquico-corporativa do Estado, a sociedade estava organizada por 

grupos (“elementos estruturais da Nação”) e era através destes que se projetavam os interesses 

dos indivíduos. As corporações interferiam na “vida administrativa e na feitura das leis”. O Estado 

disciplinava estas corporações estando numa posição hierárquica superior. 

 “A constituição política não podia nem devia romper o tecido orgânico da constituição 

social. Pelo contrário: devia reconhecer os grupos intermediários entre o indivíduo e o Estado, 

como a família, os organismos corporativos, as autarquias locais e a Igreja”3. 

Nota: O corporativismo é um sistema político que de acordo com seus postulados o poder 

legislativo é atribuído a corporações representativas dos interesses económicos, industriais ou 

 

3 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 178. 
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profissionais, nomeadas por intermédio de associações de classe, que através dos quais os 

cidadãos, devidamente enquadrados, participam na vida política. 

 A ideia de um Estado forte tem por base, em primeiro lugar, um poder executivo forte, 

independente do poder legislativo. Em segundo lugar, o legislativo não era partidariamente 

dividido, limitando-se à “formulação das bases gerais dos regimes jurídicos e à ratificação dos 

decretos-leis do governo. Por último, a “existência de um Chefe de Estado, eleito diretamente, 

pela Nação, que só perante ela respondia, e ao qual competia nomear ou demitir livremente o 

Presidente do Conselho de Ministro”. Estava-se perante um presidencialismo de primeiro-

ministro, visto que o executivo, além das funções típicas do governo, tinha funções presidenciais 

e legislativas. 

 A Constituição de 1933 tinha uma componente da organização económica mais densa do 

que a que lhe tinha antecedido (capitalismo organizado). Nesta parte, eram definidos os 

“princípios de coordenação e regulamentação da vida económica-social” (de carater antiliberal). 

No entanto, esta intervenção do Estado teve como consequência a restrição dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores. 

 O Estado Novo apresentava-se ainda como nacionalista, podendo associar-se a fórmula 

“tudo pela Nação, nada contra a Nação”. 

 

Estrutura da Constituição de 1933 

 A Constituição de 1933 tinha um total de 142 artigos, organizados em duas partes. Na 

primeira parte (“das garantias fundamentais”), encontravam-se tópicos como o poder constituinte, 

direitos fundamentais e constituição económica. Na segunda parte (“da organização política do 

Estado”), estavam normas referentes aos Chefe de Estado, Assembleia Nacional, Câmara 

Corporativa, Conselho de Estado e estrutura partidária. 

 O poder constituinte era exercido por um sistema plebiscitário. 

 No que toca a direitos fundamentais, a Constituição de 1933 consagrava muitos dos 

direitos já existentes na Constituição de 1911, indo até mais longe em certas matérias como o 

direito à vida e à integridade pessoal, o direito ao bom nome e à reputação, o direito a instrução 

contraditória no processo criminal e o direito à reparação de toda a lesão efetiva. No entanto, 

alguns dos direitos mais importantes estavam sujeitos à regulação por parte de leis especiais, o 

que significava que o cidadão ficava “submetido à discricionariedade limitadora do legislador”. 
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 Este texto era também uma constituição económica, na medida em que definia um 

“quadro jurídico para os bens de produção, agentes económicos, organização e regulação da 

economia”. Uma vez que estas normas definiam programas e diretivas para a ordem económica, 

estava-se perante uma constituição programática-dirigente. 

 Relativamente à estrutura político-organizatória: 

• Chefe de Estado – eleito pela Nação; não é chefe do executivo (presidencialismo 

atípico); o Governo responde politicamente perante o Presidente da República; 

ao autonomizar o Governo sem um regime típico de gabinete, estava-se a formar 

um “presidencialismo de primeiro-ministro”; 

• Assembleia Nacional – funções limitadas pela atribuição ao Governo de 

competência legislativa normal e pela inexistência de responsabilidade 

governamental; curto período de funcionamento; 

• Câmara Corporativa – órgão auxiliar; composto por representantes das autarquias 

locais e dos interesses sociais; “tornou-se um importante centro de convergência 

de poderes burocráticos e tecnocráticos com os interesses económicos”; 

• Conselho de Estado – órgão consultivo do Presidente da República; verificava 

também a impossibilidade das eleições do Chefe de Estado e deputados e a 

impossibilidade física permanente do Presidente da República; 

• Estrutura partidária – “desconhecimento, pelo regime corporativo, dos partidos a 

nível constitucional formal”; “o regime não deixou, todavia, de recorrer a 

esquemas organizatórios destinados a desempenharem funções atribuídas aos 

partidos políticos”; 

• Governo – constituído pelo Presidente do Conselho e pelos ministros; 

predominava o sistema de governo (sobre o Presidente da República e sobre o 

Parlamento); concentração dos poderes no primeiro-ministro. 

 

Vigência da Constituição de 1933 

➢ Única vigência – abril de 1933 a abril de 1974 (Revolução de 25 de abril). 
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A CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA DE 1976 

 

1. Contexto histórico 

 Tem-se uma descontinuidade constitucional formal quando “uma nova ordem 

constitucional implica uma rutura com a ordem constitucional anterior”. Assim, a “nova 

constituição adquiriu efetividade e validade num determinado espaço jurídico sem que para tal se 

tenham observado os preceitos reguladores de alteração ou revisão da constituição vigente”4. Foi 

isto que sucedeu entre as constituições de 1933 e 1976. A Revolução de abril de 1974 conduziu a 

um momento de descontinuidade constitucional. 

 Também se verificou uma descontinuidade material que se pode definir pela “rutura 

consciente com o passado no plano dos princípios políticos constitucionalmente 

conformadores”5. Neste sentido, fruto do contexto histórico e do sentido da Revolução de 74, a 

Constituição de 1976 visa dotar a ordem jurídica constitucional e a comunidade política de um 

conjunto de princípios políticos estruturantes muito distintos dos da Constituição de 1933, que 

servia de alicerce ao Estado Novo e refletia o seu pendor autoritário e conservador, surgindo agora 

o constitucionalismo democrático-social. 

 Revolução de 74 e programa do MFA (programa para o futuro de Portugal) – corpo militar 

desgastado com a Guerra do Ultramar, que se refletia em baixas, destruição de famílias, gasto de 

recursos financeiros. 

 

2. Procedimento constituinte 

 

Teoria Geral 

 Procedimento Constituinte – conjunto de atos procedimentais (iter) que é seguido na 

manifestação concreta do poder constituinte. 

 

4 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 195. 

5 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 197. 
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 Em geral, o desencadeamento de procedimentos constituinte está associação a momentos 

constitucionais extraordinários (revolução, nascimento de um novo Estado, golpes de Estado). 

Envolve sempre decisões pré-constituintes: 

• Romper com a legalidade vigente; 

• Decisão política de criação de uma nova lei fundamental, nova constituição como 

fundamento para a nova ordem que se está a instituir; 

• Edição de leis constitucionais provisórias para dar uma primeira forma jurídica 

ao novo estado de coisas e definir/regular as linhas orientadoras do procedimento 

constituinte propriamente dito – há o rompimento, mas é preciso uma primeira 

forma jurídica, para que haja ordem entre os vários momentos; 

• Estabelecimento das condições para a feitura de uma constituição. 

A elaboração de uma nova constituição parte sempre de uma narrativa de um conjunto de 

vencedores, como movimentos sociais, políticos ou militares, que prevaleceram sobre a ordem 

instituída. 

 

Constituição de 1976 

➢ Eleição de deputados constituintes segundo sufrágio direto, igual e secreto; 

➢ Formação de uma Assembleia Constituinte exclusivamente competente para a feitura da 

constituição; 

➢ Atribuição de Soberania Constituinte a essa Assembleia (elaborou e aprovou a 

Constituição – técnica da assembleia constituinte soberana). 

A lei 3/74 (https://dre.pt/application/conteudo/623395) define a estrutura constitucional 

transitória que regerá a organização política do país até à entrada em vigor da nova constituição. 

Problema/pergunta: legitimidade do texto constitucional? 

• Formal – pessoas na Assembleia Constituinte com participação no antigo Regime 

(Estado Novo), mas cumpriu com uma justiça processual standard (eleições 

livres de deputados constituintes com mandato democrático para elaborar e 

discutir a elaboração da C1976; porém, nunca foi referendada para aprovação dos 

cidadãos; 

https://dre.pt/application/conteudo/623395
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• Material – até que ponto a atuação dos deputados constituintes era livre ou 

condicionada pelos pactos entre o MFA e os partidos com assento na Assembleia 

Constituinte (chamadas “Plataformas de Acordo Constitucional I e II”, 

introdução obrigatória de algumas cláusulas no texto constitucional a adotar – 

papel tutelar e orientador de soluções que vieram a constar na Constituição do 

MFA, que tinha uma agenda política própria, e pretendia confirmar o acolhimento 

do seu sentido na constituição). 

 

Por norma, o desencadeamento de procedimentos constituintes anda associado a 

momentos constitucionais extraordinários (revolução, nascimento de novo Estado, golpes de 

Estado). 

 

Momentos Constitucionais 

➢ Revolucionário: 

• Revolução – “fenómeno político-social (ou conjunto de fenómenos) originador 

de mudanças rápidas e radicais essencialmente traduzidas no plano político-

social pela deslegitimação de toda uma classe governante, com a consequente 

substituição da maioria dos seus principais membros e uma transformação 

constitucional de vastíssimas consequências”6; 

• Movimento desconstituinte – destruição do que estava para trás e, ao mesmo 

tempo, suplementação por uma dinâmica reconstituinte – instituição de uma nova 

ordem, refundação da ordem jurídica e novo projeto constitucional para o futuro; 

 

6 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 203. 
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• Adoção de “leis constitucionais” – destituição de dirigentes e deslegitimação do 

aparelho político anterior (lei 1/74 que destitui o PR, exonera membros do 

Governo e dissolve a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa; lei 2/74 que 

extingue estas últimas; lei 3/74 que define um novo corpo de regras político-

constitucionais); 

• Também há uma revolução nos planos económico, político, social e cultural – 

descolonização (lei 7/74), institucionalização da Revolução (lei 5/75 que criou o 

Conselho de Revolução), reforma agrária e nacionalizações; 

➢ Extraordinário: 

• “A verdadeira constituição é o conjunto de princípios abraçados por “Nós, o 

Povo” em momentos extraordinários de intensa participação popular com 

refrações inequívocas na conformação da constituição, com ou sem modificação 

do texto constitucional”7; 

➢ Maquiavélico: 

• Momento maquiavélico – “momento em que uma república (uma sociedade 

historicamente concreta) se vê confrontada, na sua dinâmica temporal, com a 

gestação, no interior das suas estruturas económicas e sociais dentro dos seus 

quadros institucionais, de uma torrente de acontecimentos aparentemente 

irracionais, mas profundamente desestabilizadores”8; 

• “impor a virtude na República contra os seus inimigos”. 

 
7 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 205. 

8 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 205-206. 
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Aprovação da Constituição de 1976 – decreto de aprovação de 10 de abril de 1976. 

3. Preâmbulo constitucional 

 

 

➢ Problema/Polémica: “abrir caminho para uma sociedade socialista”; 

➢ Ideologia a que apela o legislador constituinte; 

➢ Não é parte essencial de uma constituição; 

➢ Propósitos – antecedentes e enquadramento histórico da constituição, a sua justificação e 

os seus grandes objetivos; 
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➢ Questão do valor/sentido jurídico do preâmbulo – 3 teses: 

• Tese da irrelevância jurídica – preâmbulo como algo do domínio da História ou 

da política; 

• Tese da eficácia idêntica à de quaisquer disposições constitucionais – preâmbulo 

como um conjunto de preceitos; 

• Tese da relevância jurídica indireta ou principalista – distingue-se o preâmbulo 

do preceituado constitucional; o preâmbulo participa das caraterísticas jurídicas 

da constituição, mas sem se confundir com o articulado. 

 

4. Poder constituinte dirigente 

É uma ideia com alguma utilidade no contexto comparado (por exemplo, para falar com 

juristas brasileiros). 

A constituição aparece no cume da direção social, política, económica. O problema é que 

as pessoas esperam demasiado da constituição, criando hipoteticamente um certo grau de 

insatisfação. 

➢ Centro do Comando Político – a constituição, quando surge, surge com esta ideia de 

Constituição Dirigente, que refundaria todo o enquadramento jurídico e social; isto 

explica a grande quantidade de conteúdos e deveres programáticos, a parte muito 

desenvolvida de orientação económica, a grande quantidade de normas para assegurar 

direitos sociais, culturais e económicos; há uma grande preocupação com o papel ativo 

do Estado na produção e na economia muito marcado; grande preocupação com a 

providência de direitos a vários níveis; preocupação social, económica e política muito 

demarcada; 

➢ Legitimador da socialidade estatal; 

➢ Realização de metas programáticas; 

➢ Vinculação dos órgãos competentes. 

 

5. Bibliografia específica 

➢ Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucional I → pág. 644-655; 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 195-206. 
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REVISÕES CONSTITUCIONAIS E AS SUAS DESCONTINUIDADES MATERIAIS 

 Marcada pelo contexto histórico em que nasceu, a Constituição de 1976 sofreu também 

vários processos de revisão constitucional (ordinários e extraordinários). 

 Logo aquando da aprovação, constatou-se uma tensão interna da constituição. Queria-se 

avançar para um constitucionalismo democrático, mas não deixou de se descorar a tal componente 

socialista (intervenção do Estado). Existia, por isso, uma constituição liberal e democrática em 

contradição com uma constituição dirigente e autoritária (prossecução do socialismo e direção 

económica da sociedade civil pelo Estado). 

• Constituição liberal e democrática vs. constituição dirigente e autoritária; 

• Legitimidade democrática vs. legitimidade revolucionária; 

• Constituição-processo vs. constituição-programa; 

Logo após a aprovação, em 76, não pararam as discussões em torno da própria 

constituição e da necessidade de se romper com ela. Muitas forças políticas consideraram a 

constituição excessivamente socialista. 

 

1. Primeira revisão – 1982 

➢ O fim das metanarrativas e da legitimidade revolucionária; 

Metanarrativas: sujeito projetante (o “povo”, o “MFA”, a “vontade popular”, as “classes 

trabalhadoras”) e utopia reconstrutiva (“sociedade sem classes”); 

➢ Revisão destinada a sublimar a narrativa emancipatória subjacente à constituição; 

➢ Eliminação de trechos no articulado tais como:  

• “Criação de condições para o exercício democrático do poder pelas classes 

trabalhadoras”; 

• “transição para o socialismo”; 

• “sociedade sem classes”; 

• “processo revolucionário”; 

➢ Revisão de diretrizes programáticas quanto à organização económica, no art.º 80º, ou 

reforma agrária, no art.º 96º; 
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➢ Desmilitarização do projeto constitucional com extinção do Conselho da Revolução; 

➢ Criação do Tribunal Constitucional. 

 

2. Segunda revisão – 1989 

➢ Reversibilidade da Constituição Económica; 

➢ Revisão que se centra na matriz económica da CRP: 

• Supressão da irreversibilidade das nacionalizações; 

• Eliminação das referências a nacionalizações e reforma agrária; 

• Eliminação da imposição da apropriação coletiva dos meios de produção e solos; 

• Reconhecimento da possibilidade de reprivatização dos meios de produção que 

haviam sido nacionalizados com o 25 de Abril; 

• Substituição da ideia do “plano” por “planos de desenvolvimento económico e 

social”. 

 

3. Terceira revisão – 1992 

➢ Portugal tinha aderido à CEE (negociações 1977-1985; adesão a 1 de Janeiro de 1986); 

➢ Implicou uma transformação radical da constituição económica; 

➢ Primazia da Constituição Económica Europeia; 

➢ Tratado de Maastricht (1992) – toca nalgumas competências tradicionalmente estatais; 

Atribuição de algumas competências à então CEE no plano da política externa, defesa, 

cidadania europeia, investigação, desenvolvimento tecnológico, política monetária, 

moeda única e banco central europeu; 

➢ Necessidade de “autorizar” constitucionalmente este aprofundamento da integração 

europeia (embora em modo de facto consumado). 
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4. Quarta revisão – 1997 

➢ Revisão sem ideia de força dominante, mas abrangente; 

➢ Havia projetos de revisão que pediam a eliminação do preâmbulo (considerado por alguns 

como o “pecado original” do texto de 76) – infrutífero; 

➢ Continuação da flexibilização do sistema económico (facultatividade da existência de 

setores básicos); 

➢ Reforço ao nível da tutela de direitos fundamentais; 

➢ Consagração da Constituição biomédica – proteção da identidade genética do ser 

humano; 

➢ Eliminação da regra de que cidadãos portugueses não poderiam ser extraditados 

(integração CEE); 

➢ Reforma do sistema político – participação eleitoral de emigrantes em referendos e nas 

eleições do PR; fixação do número de deputados entre 180-230 (a definir por lei); 

admitiu-se o círculo nacional e circunscrições uninominais de candidatura (art.º 149); 

➢ Quebra da unidade legislativa da República (legislador do continente – as leis gerais da 

República serão apenas aquelas que decretem a sua extensão às regiões autónomas – art.º 

112 nº 5); 

➢ Desconstitucionalização do serviço militar obrigatório – passagem para um modelo 

contratual e de voluntariado. 

 

5. Quinta revisão – 2001 

➢ Motivada pela criação do Tribunal Penal Internacional (art.º 7 nº 7); 

➢ Mas acabou por incluir: 

• Aprofundamento da igualdade de direitos de cidadãos de países de língua 

portuguesa; 

• Alargamento da possibilidade de restrições da inviolabilidade do domicílio; 

• Restrição à greve por agentes de forças de segurança; 

• Limitação da renovação sucessiva dos mandatos dos titulares de cargos políticos. 
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6. Sexta revisão – 2004 

➢ Aprofundamento da autonomia político-administrativa das regiões autónomas dos Açores 

e da Madeira; 

➢ Aumento dos poderes das respetivas Assembleias Legislativas, eliminando o cargo de 

“Ministro da República”, criando o de “Representante da República”; 

➢ Alteradas e clarificadas normas referentes às relações internacionais e ao direito 

internacional, como a relativa à vigência na ordem jurídica interna dos tratados e normas 

da União Europeia; 

➢ Aprofundado o princípio da limitação dos mandatos, designadamente dos titulares de 

cargos políticos executivos; 

➢ Reforçado o princípio da não-discriminação, nomeadamente em função da orientação 

sexual. 

 

7. Sética revisão – 2005 

➢ Permitiu a realização de referendo sobre a aprovação de tratado que vise a construção e 

o aprofundamento da União Europeia. 
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8. Síntese 

1982 
Atenuação ideológica 

Desmilitarização 
2001 

AR: poderes 

extraordinários 

Tribunal Penas 

Internacional 

1989 

Matriz económica 

Abertura ao “mercado 

comum” 
2004 

+ poderes regiões 

autónomas 

Direito Português e 

UE 

Limitação exercício 

cargos públicos 

1992 Tratado de Maastricht 

1997 

Organização do poder 

político 

Ético-jurídica 

Desconstitucionalização 

do dever de serviço 

militar 

2005 Ratificação do TCE 

 

 

9. Bibliografia específica 

➢ Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucional I → pág. 656-695; 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 207-214. 
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CARACTERÍSTICAS FORMAIS DA C1976 

 

1. Estrutura formal da CRP76 

➢ Princípios Fundamentais; 

➢ Direitos e Deveres Fundamentais (Direitos, Liberdades e Garantias + Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais); 

➢ Organização Económica; 

➢ Organização do Poder Político; 

➢ Garantia e Revisão da Constituição. 

 

2. Características formais da CRP76 

 

Unitextual 

O direito constitucional formal está retido num único instrumento jurídico escrito. 

 Quaisquer alterações feitas à constituição devem ser inseridas no documento 

constitucional através das pertinentes substituições, supressões e aditamentos necessários. 

Contrariamente ao que sucede nos Estados Unidos, por exemplo, não existem “leis de emenda” 

ou aditamentos em documentos próprios que valem por si, anexos à própria constituição. Em 

Portugal, cada revisão constitucional implicou alterações ao texto original da CRP76. Além disso, 

também não há leis com valor constitucional paralelo ao texto constitucional (é o caso de alguns 

países que têm leis com força constitucional). 

 Porém, há abertura, já que a constituição recebe direitos fundamentais fora deste catálogo 

(DUDH ou DDHC), que não constam do texto constitucional (art.º 16 nº2), positivados em 

instrumentos jurídicos externos – noção material de Direito Fundamental. Note-se, ainda assim, 

que é a própria constituição formal quem cria uma abertura autoinduzida a estes direitos 

fundamentais. 
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Rígida 

 Rigidez constitucional define-se pela existência de um processo específico e mais 

exigente para a modificação ou adição de normas constitucionais (procedimento de revisão 

constitucional). O processo específico, formalmente agravado e com mais requisitos, através do 

qual se produz direito constitucional derivado previsto pela própria constituição, é um 

procedimento mais exigente do que aquele a que se submete a produção de direito ordinário. 

Deste modo, assegura-se a resistência do texto constitucional a normas ordinárias que o 

contrariam. 

 Fora dos casos de revisão, as normas constitucionais não podem ser derrogadas por 

normas de Direito ordinário (“resistência à derrogação superior à de qualquer lei ordinária”). 

 Contudo, a rigidez não deve ser um entrave ao desenvolvimento constitucional. É 

necessário um equilíbrio entre estabilidade do texto e das suas opções fundamentais e capacidade 

de evolução e adaptação às transformações do contexto social e cultural. 

 Estas adaptações não podem romper com a identidade da constituição, na medida em que 

há certo princípios nucleares (espírito da constituição) que são de conteúdo inalterável em sede 

de revisão constitucional (cláusulas pétreas). 

 Então, a evolução é feita por intermédio de interpretação das normas a fim de atualizá-

las. É o exemplo da Eutanásia, que obriga a uma nova interpretação dada à leitura das normas 

constitucionais (principalmente no caso do artigo da inviolabilidade da vida humana). 

 

Longa 

 Dicotomia entre: 

• Constituições que se centram essencialmente em serem um instrumento de 

governo (organizando, definindo e limitando o poder); 

• Constituições com preocupações regulativas mais amplas (plano económico, 

social e cultural). 

 A CRP 76 procurou organizar e limitar o poder, mas também “conformar finalisticamente 

esse poder através de normas-tarefa e normas-fim”. Além disso, tem um desenvolvido catálogo 

de direitos fundamentais (além dos clássicos direitos da liberdade, tem direitos, por exemplo, dos 

trabalhadores, proteção contra a informática, proteção dos consumidores, proteção do ambiente e 

qualidade de vida). 
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 “O caráter longo não é uma opção; é um resultado da compreensão da lei fundamental 

como lei material fundamental de um Estado supervisionador de uma sociedade pluralista e 

complexa”9. 

 Ter em atenção o contexto histórico da revolução de 1974 e a influência francesa – saída 

de um período autoritário e opressivo, de grande pobreza, de subdesenvolvimento económico. 

Degenera numa constituição longa e programática. 

 

Programática 

 A CRP76 contem uma multiplicidade de normas-tarefa e normas-fim (art.º 9 e 80) 

definidoras de programas de ação e de linhas de orientação dirigidas ao Estado. Não cuida 

somente de estabelecer os órgãos de poder, definir as suas competências e prescrever os 

procedimentos decisórios. 

 Continha, também, originalmente programas (caráter dirigente) com vista a comandar a 

ação do Estado e impor a realização de determinados fins/metas. 

 

Compromissória 

 Na vivência quotidiana da constituição, tem de se ir “negociando” os aspetos dos 

compromissos plasmados na constituição e os conflitos entre esses interesses. 

 Uma sociedade plural e complexa significa uma constituição como produto de pacto entre 

forças políticas e sociais. É o resultado de “barganha”, deliberação, negociação. 

 Existem compromissos constitucionais: 

• Princípio socialista vs. princípio liberal; 

• Visão personalista-individual dos direitos fundamentais (DLG) vs. perspetiva 

dialético-social dos direitos económicos, sociais e culturais (DESC); 

• Unidade do Estado vs. autonomias regionais e locais; 

• Democracia representativa vs. democracia participativa. 

 

 

9 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 217. 
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ADN da República Portuguesa 

➢ República soberana, autodeterminada e autogovernada (art.º 1); 

➢ Soberania popular (povo como fonte e titular do poder) e democracia deliberativa; 

➢ Dignidade da pessoa humana (art.º 2) – indivíduo como fundamento e limite do poder 

político (proibição de pena de morte e de prisão perpétua, cidadão participante e ativo na 

condução dos assuntos públicos, acolhimento do multiculturalismo mundividencial, 

religioso ou filosófico – não há uma doutrina moral, religiosa ou filosófica de Estado); 

➢ Direitos e liberdades fundamentais, mas com acolhimento da socialidade – reciprocidade, 

igualdade e solidariedade; 

➢ Forma republicana de Governo – incompatibilidade com princípio monárquico, checks 

and balances no exercício do poder, catálogo de liberdades, corpos territoriais com 

autonomia, legitimação popular; 

➢ Estado de Direito Democrático. 

 

3. Bibliografia específica 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 207-214; 

➢ Paulo Otero, Direito Constitucional Português, I → pág. 155-219. 

 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CRP 

 São os aspetos essenciais/estruturantes de uma constituição e vinculantes, no seu sentido 

global. Fala-se de princípios positivados. Neste caso, o poder constituinte português colocou-os 

na constituição, fazendo parte do texto e sendo interpretados pelos órgãos do Poder. 

 Tem-se uma retórica que resvala num certo jusnaturalismo. Entende-se que são princípios 

transcendentes até ao próprio poder constituinte e à constituição, isto é, são princípios dos quais 

depende a própria validade do direito constitucional. Em suma, o poder vinculado tem de observar 

determinados princípios superiores. 
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 Os princípios jurídicos fundamentais da CRP, em geral, enquanto “princípios positivos 

fundamentais”, têm uma importância que também deriva do facto de serem a “gramática 

fundamental do direito constitucional”, no sentido em que, são a estrutura, as regras de 

composição que devem ser observadas para ter uma comunicação inteligível – não falamos de 

qualquer maneira, há regras: 

 Muitas vezes (sempre) a importância destes princípios não deriva do seu conteúdo 

material (é difícil retirar conteúdos materiais inequívocos e lineares) mas, no fundo, da sua 

tecnologia para lidar com os problemas. São o dispositivo para processar, analisar e resolver 

problemas constitucionais. 

 Não é rigorosamente o princípio que oferece linearmente a resposta, oferece a estrutura. 

O princípio da igualdade não nos diz o que deve ser igual, nem se é uma igualdade material, 

formal ou de outro tipo, e quando se tem um problema constitucional não é a olhar para o princípio 

que se resolve (pois é indeterminado). Ou seja, a questão não é tanto os conteúdos que estes 

princípios impõem, porque eles não impõem nada – os princípios impõem aquilo que se quer que 

imponham – são excessivamente indeterminados. 

 Há interpretações diferentes do conteúdo dos princípios. 

 Não são a resposta, são o quadro de construção da resposta (neste caso, constitucional). 

Há consideração de factos que o princípio pode excluir ou impor, contudo é a valoração que lhe 

é dada que encaminha uma resposta para um problema. 

 Onde encontrá-los? A maior parte está no capítulo introdutório da CRP, intitulado 

“Princípios Fundamentais”, art.º 1 a 11. 

 Os princípios fundamentais estruturais têm uma relação de complementaridade, 

condicionamento e imbricação (sobrepor). 

 

1. Princípio do Estado de Direito 

 Princípio que se tende a associar ao próprio constitucionalismo. Constitucionalismo + 

liberalismo – limitação do poder público, contrário ao arbítrio do poder, impedimento da sujeição 

a este poder sem regras ou sem proteção. 

 Nesta fórmula, há uma circularidade, expressão na qual está cristalizada a relação 

intrínseca entre o Estado e o Direito. Por exemplo, sabe-se que o Direito, muitas vezes, conforma 

e constitui o Estado, pondo regras e limitando a sua atuação, definindo os órgãos, as competências 

e os procedimentos decisórios; o Direito “constitui” o Estado (num sentido Constitucional); 
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simultaneamente, sabe-se que o Estado produz o Direito, através dos órgãos de poder (positivismo 

jurídico). 

 

 

 

 

Três facetas do Estado de Direito: 

➢ Material – o princípio transcende o poder público, que não o elabora nem o controla, mas 

ao qual se encontra vinculado (ter em conta a ideia de circularidade acima enunciada); 

esta ideia de transcendência deve ser atenuada ou relativizada, pois o poder público será 

sempre um ator, que cria e interpreta o Direito; o poder é um co-configurador, até do 

próprio significado destes princípios; 

➢ Normativa – estrutura o ordenamento jurídico estadual, tendo a constituição uma posição 

especial; pretende remeter para o facto que, associado a este princípio, está uma 

determinação das fontes normativas e das relações entre elas; estruturação jurídica do 

Estado, que independentemente do seu substrato geográfico, social, histórico, etc., é um 

Estado juridicamente constituído; 

➢ Dimensão organizatória e procedimental – o direito constitucional deve proceder à 

instituição dos órgãos de poder público, definindo as suas competências e prescrevendo 

os procedimentos decisórios (limita o poder pela sua divisão e permite o respetivo 

controlo). 

Este princípio é constituído por subprincípios. Estes não operam com a mesma relevância 

ou impacto em âmbitos iguais. Em grande medida, funcionam como métodos decisórios não 

sendo eles a fonte acabada da resposta ao problema (como foi dito acima). Não se deduz, dos 

princípios, a resposta. Eles dão-nos o esquema de decisão, para a começarmos a contruir. 

 

Princípio da dignidade da pessoa humana 

 Pessoa como fim supremo do Estado e do Direito (definição e atribuição aos cidadãos de 

um quadro muito amplo de direitos fundamentais). Conceção personalista do Estado, substrato 

humano e subjetivo ao Direito. Princípio basilar, que, evidentemente, se presta ao discurso mais 

jusnaturalista. Pessoa humana como um valor em si mesma. 

DireitoEstado
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 Pessoa livre, racional, socialmente inserida (perceber que a individualidade é sempre uma 

individualidade em relação – aquilo que sou deve-se, também, à minha relação com os outros e 

com a sociedade num todo) e em busca do seu desenvolvimento pessoal. 

Tem quatro dimensões: 

• Pessoa concreta – diferente do individualismo abstrato do liberalismo oitocentista; a 

pessoa situada na História e não fora dela, vivendo no seu tempo e sentindo um conjunto 

de necessidades de ordenação social; não é um conceito abstrato, supra-histórico ou 

supraestadual; 

• Pessoa solidária – em relação com os outros (problema das desigualdades sociais); 

• Pessoa-fim – finalidade última do Direito e do Poder; a pessoa não deve ser 

instrumentalizada ou subordinada a fins do poder; 

• Pessoa essência – uma pessoa em permanente evolução, desenvolvimento e 

transformação; não é um modelo estanque de caraterísticas da pessoa humana. 

Art.º 1 e 26 nº 2 CRP. 

 A invocação deste princípio é o último reduto para “se testar o Direito contra o Direito”. 

Quer isto dizer que quando se justifica a invocação deste princípio está-se já a aproximar de um 

ponto no qual, mais do que inconstitucionalidade ou inconformidade jurídica, o direito quase já 

resvala para uma noção de “não-direito” (já é a negação de direitos ou de uma ideia de justiça, de 

uma sociedade em busca de bem-estar). 

Funções: 

• Legitimadora – diferenciação entre o que é o direito justo e legítimo e aquilo que será o 

referido “não-direito” (exemplo: discussão pós-2ª Guerra Mundial sobre o Direito Nazi); 

• Função Positivadora; 

• Função Integradora; 

• Função Interpretativa; 

• Função Prospetiva – (carregada com diferentes conceções) ideologicamente sensível, na 

medida em que há sempre uma certa componente de “aspiração”; que caminho quer 

seguir a sociedade, sempre no sentido de maior bem-estar social e de desenvolvimento 

económico; orientação das políticas públicas no sentido de tomar as medidas que mais 

promovam, garantam e acautelem a dignidade da pessoa humana e não o seu contrário. 
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Princípio da juridicidade e da constitucionalidade 

 Sistema jurídico, organizado e não-caótico, dotado de unidade intrínseca (compreensão 

sistemática do ordenamento jurídico subjacente). Devidamente ordenado, escalonado e 

hierarquizado, com o texto constitucional no vértice da pirâmide. 

 A par disso, um aparelho com mecanismos para verificar as desconformidades entre os 

diferentes patamares e que, para além de as verificar, as elimine de acordo com as regras 

aplicáveis. 

 Princípio da juridicidade → princípio da constitucionalidade como seu subprincípio, 

realçando a relação entre a ordem jurídica e a constituição (art.º 3 CRP). 

 A constituição tem uma função normativa estruturante de uma ordem jurídico-normativa 

fundamental vinculativa de todos os poderes públicos. No entanto, “a lei constitucional não é 

apenas uma simples lei incluída no sistema ou no complexo normativo-estadual. Trata-se de uma 

verdadeira ordenação normativa fundamental dotada de supremacia e é nesta supremacia 

normativa da lei constitucional que o “primado do direito” do estado de direito encontra uma 

primeira e decisiva expressão”10. 

 

Princípio da separação dos poderes 

 Tem por base, principalmente, a teoria de John Locke (divisão em legislativo, executivo, 

federativo e prerrogativa) e Montesquieu (divisão em legislativo, executivo e judicial), com maior 

evidencia no segundo de onde se obtém a formulação clássica do princípio da separação de 

poderes. 

 É o eixo fundamental de qualquer fenómeno constitucional. 

 Surge num contexto liberal (procura-se assegurar uma certa diferenciação entre Estado e 

sociedade num pós Antigo Regime, num sentido de progressiva liberdade perante o Estado) com 

a preocupação de criar uma esfera pública limitada, sem riscos de voltar ao absolutismo (perigo 

da opressão e do sacrifício da liberdade individual). Portanto, pretendia-se limitar organicamente 

a própria atuação do Estado, ficando a sociedade civil salvaguardada das agressões do Estado e 

independente do mesmo, não podendo regressar à concentração de poderes num só órgão. 

 

 

10 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 246. 
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➢ Legislativo com caráter mais representativo da vontade dos cidadãos; 

➢ Executivo no sentido de execução das leis e condução política ativa; 

➢ Judicial na aplicação do direito no sentido de determinar o que este significa. 

O problema da conceção liberal da separação dos poderes está no facto de esta assentar 

numa divisão rígida das funções. Tal é explicada historicamente pela necessidade de conter 

tentações absolutas do poder – desígnio limitativo. 

 Originou os princípios do primado da lei e da defesa de direitos individuais por tribunais 

independentes. 

 “A separação como divisão, controlo e limite do poder” comporta uma dimensão 

negativa. Por outro lado, “a separação como constitucionalização, ordenação e organização do 

poder do Estado tendente a decisões funcionalmente eficazes e materialmente justas” comporta 

uma dimensão positiva. Associado à primeira está o objetivo de “garantir e proteger a esfera 

jurídico-subjetiva dos indivíduos e evitar a concentração de poder”, à segunda a “justa e adequada 

ordenação das funções do estado”. 

 “Através da criação de uma estrutura constitucional com funções, competências e 

legitimação de órgãos, claramente fixada, obtém-se um controlo recíproco do poder (checks and 

balances) e uma organização jurídica de limites dos órgãos de poder”11. 

 Hoje, a evolução do Estado e o desenvolvimento para um Estado social levou a um 

repensar deste princípio (transição no séc. XX): 

• Estado com muito mais tarefas e âmbitos de atuação; 

• Peso maior do Estado na economia; 

• Leis cada vez mais “individuais e concretas” – no sentido de que a lei hoje, da 

mesma forma que o Estado foi “estendendo o seu braço regulamentar” aos 

campos sociais, foi também assumindo esse caráter cada vez mais setorial – leis 

desenhadas, em muitos casos, em função dos problemas administrativos do 

Estado (associados à ideia de “leis-medida”); 

• Autorregulação social; 

• Contratualização legislativa; 

 

11 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 250-251. 
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• Impacto na atividade legislativa do Estado – cada vez maior proeminência do 

órgão executivo (tecnicidade e celeridade necessárias). 

 Entendimento contemporâneo da separação de poderes: 

• Ordem de poderes – interdependência (art.º 111 CRP); 

• Dimensão cognitiva e temporal – não há, nesta reconceptualização, nenhuma 

tentativa de transcender a tripartição da separação dos poderes; tem-se, hoje, 

deste ponto de vista, um poder judicial que atua essencialmente numa dimensão 

retrospetiva (leva-se um problema a tribunal que já surgiu, que é resolvido em 

aplicação de regras já existentes, emanadas no passado), um poder executivo que 

é essencialmente “de presente” (que implementa as políticas publicas, que atua 

no momento e procura dar respostas aos problemas atuais, que implementa as 

normas na prática) e um poder legislativo preocupado com a ordenação e a 

regulação para o futuro; 

• Aptidão funcional – ideia liderante de que os órgãos do poder devem 

desempenhar as tarefas e praticar os atos relativamente aos assuntos para os quais 

estejam mais “bem apetrechados”, ou seja, coloca-se a tónica no facto de cada 

órgão do poder ter as suas caraterísticas, o seu modo de funcionamento, o seu 

modo de composição, a sua própria forma de atuação, tendo, assim, uma aptidão 

funcional própria para um determinado tipo de problemas (especialização). 

 A problematização do papel do Parlamento será uma discussão do futuro, numa situação 

de necessidade, de emergência, de imprevisibilidade, de necessidade de reação imediata, para a 

atividade concreta da realidade. O Parlamento, hoje, tem um âmbito mais circunscrito, ou seja, 

no essencial acabou por se tornar uma espécie de “palco mediático da discussão política”. 

 

Princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança 

 “O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autónoma e 

responsavelmente a sua vida”. A segurança jurídica e a proteção da confiança surgem, deste 

modo, estreitamente associados. 

 “A segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – 

garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a 

proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, 

designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos 
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dos atos dos poderes públicos. A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) 

fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos do poder; (2) de forma que em relação 

a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos 

dos seus próprios atos”. 

 A segurança jurídica é a ideia diretriz presente de forma natural em todos os discursos e 

preocupações jurídicas: 

➢ Prisma da dignidade constitucional neste contexto; 

➢ Publicitação em Diário da República; 

➢ Clareza e determinabilidade; 

➢ Estabilização de expetativas, regulação e sanção de comportamentos; 

➢ Uma norma está sempre sujeita a ser violada/incumprida, porém, acontece que, 

se de facto a expetativa for violada, há uma reintegração; isto é, a expetativa não 

desaparece em razão da sua violação/incumprimento, pois está protegida pelo 

direito, pela ordem jurídica, através dos mecanismos adequados e necessários à 

reintegração dessa expetativa; 

➢ Aparelho jurídico (judiciário) enquanto ferramenta de cumprimento de 

expetativas; 

➢ Identificar e estabelecer um conjunto de expetativas resistentes à frustração; 

➢ O direito tem a função de orientar comportamentos, resolver conflitos e sustentar 

expetativas que são protegidas contra frustração → normatividade – mesmo em 

caso de acontecimentos de sentido contrário, a expetativa vai-se manter através 

da proteção mediada pelo aparelho judiciário coercivo; 

➢ Não é possível sustentar expetativas ou orientar comportamentos através de uma 

norma ininteligível. 

Relativamente à proteção da confiança: 

➢ Estabilidade do quadro normativo – essencial à função que o direito desempenha; 

essencial à conformação de comportamentos e expetativas ao longo do tempo; 

➢ Não seria possível enquadrar com confiança, enquadrar e disciplinar 

comportamentos e dar suporte às trocas comerciais, por exemplo, num 

ordenamento jurídico em que as normas se alterassem todos os dias; é preciso 

previsibilidade para os agentes; 
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➢ O direito também tem um aspeto dinâmico, por isso deve haver um equilíbrio; 

deve acompanhar a evolução social e cultural ao longo do tempo, não deve ser 

estático, deve ser mais ou menos responsivo a essas evoluções, adaptável e 

mutável; 

➢ Deve haver muitas preocupações com a elaboração da legislação; o legislador 

tem liberdade de legislar e de conformação, mas não deixa de haver um limite 

interno a esse poder de conformação e modificação legislativa que é a diretriz da 

estabilidade – não pode violar expetativas legítimas criadas através daquela 

legislação; 

➢ Proteção de expetativas legítimas, muito relacionada com a ideia de proteção de 

expetativas normativas e da função que o direito é chamado a desempenhar na 

sociedade; 

➢ Não-retroatividade (CC) – se o Direito se aplicar a factos passados, não estará a 

realizar a sua função de estabilizar expetativas e ordenar comportamentos; 

contudo, admite exceções – na constituição, não há um caso que afaste a 

retroatividade das leis, porém, a relevância dessa admissibilidade, em matéria de 

Direitos Fundamentais Nucleares ou no campo fiscal, está afastada; 

➢ Tutela de expetativas (surpresa + interesse público forte) – proteger os cidadãos 

e os operadores jurídicos contra surpresas e mudanças abruptas de um 

determinado conjunto de normas jurídicas que surpreende os destinatários, que 

não era antecipável e muda o enquadramento de tal forma que frustra expetativas 

de forma grave; temperada pelo interesse público que esteja em presença; 

ponderação entre a expetativa dos destinatários privados relativamente ao 

enquadramento regulatório e à sua estabilidade para não sofrer uma mudança 

radical/transformativa vs. preocupações de interesse público que o legislador 

prossegue ao tomar a decisão de efetivar as alterações (justificação oferecida); 

➢ Ver acórdão 862/2013 – discutiu-se o princípio da proteção da confiança a 

propósito das pensões – quando há sucessão de leis no tempo, a proteção da 

confiança é uma norma com base princípiológica. 
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Princípio da igualdade 

 Consagrado no art.º 13 CRP. 

 Dado adquirido de qualquer Estado Constitucional Contemporâneo. 

 Tem uma dimensão igualizadora – tratar igual o que é igual – e uma dimensão 

diferenciadora – tratar diferencialmente o que é desigual. 

 Há uma tendência para resvalar para uma certa materialização. É, também, um critério 

decisório e essencialmente formal, na medida em que nos diz que há determinados fatores e 

elementos de diferenciação que são admissíveis juridicamente e outros que não o são. 

 Não diz o que é igual e o que é diferente, apenas dá um conjunto de aspetos e dimensões 

que não podem ser usados para diferenciações com base nesses mesmos aspetos (exclui 

determinados aspetos como razões atendíveis para diferenciar), mas a questão depende da maneira 

como construímos, argumentativamente, o que são situações iguais e o que são situações 

diferentes, e o que é passível de ser diferenciado ou igual, legitimamente. 

 Portanto, é um instrumento argumentativo para se construírem respostas a problemas de 

igualização/diferenciação, mas não resolve todos os problemas. 

 Vive e convive com discriminações positivas (ex.: quotas de género). 

 

Princípio da proporcionalidade 

 Princípio que se tornou quase objeto de “obsessão” na ciência jurídica constitucional e 

administrativa. 

 Dispositivo para fazer o controlo de medidas que restringem direitos, agridem a esfera 

jurídica de um cidadão e é necessário avaliar se essa restrição é proporcional. 

No fundo, é dividido em três componentes: 

➢ Adequação: 

• Aptidão; 

• Juízo de viabilidade; 

• Racionalidade instrumental – ajuizar se certo meio se adequa a produzir um efeito 

que leve à persecução do fim; 
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• É o meio escolhido pelo legislador, um meio apto, idóneo e capaz de atingir o 

objetivo ao qual a regra se propõe; 

➢ Necessidade: 

• Indispensabilidade do meio utilizado; 

• O legislador deve escolher o meio que, sendo apto a atingir o fim, é menos 

lesivo/restritivo da esfera jurídica do cidadão afetado; direito à menor 

desvantagem possível; 

➢ Proporcionalidade em sentido estrito: 

• Ponderação entre o dano/agressão/lesão/restrição que se está a infligir ao cidadão 

afetado e o interesse público perseguido, que deve ser suficientemente 

preponderante para justificar aquela mesma interferência; 

• Pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim. 

 Esquema essencialmente formal, intelectual, de decisão. Não explica clara e 

objetivamente o que é ou não proporcional em sentido estrito. Está sujeito a juízos valorativos ou 

políticos por parte dos Tribunais Constitucionais (legislação negativa, por assim dizer), que 

deveriam caber ao legislador. 

 Imprevisibilidade na resolução através deste princípio – ponderação dependente de juízos 

valorativos. 

 

2. Estado de Direito Democrático 

 A democracia tem várias vertentes e várias formas de se configurar (representação, 

referendo, participação ativa e cívica). Ao considerar-se o conceito de democracia, não se está 

apenas a pensar num sentido formal, institucional ou orgânico. Na verdade, o conceito é muito 

mais amplo, transversal e relaciona-se sempre com a participação ativa e crítica dos cidadãos 

(individualmente situados e, também, associados – a sociedade civil dinâmica e ativa é organizada 

numa multiplicação de associações civis, importantes para manter a vitalidade do espaço público). 

 Este regime tem várias vantagens (autogoverno, garantia de direitos fundamentais, 

liberdade pessoal, desenvolvimento pessoal e coletivo; igualdade política, paz entre países, 

aumento da riqueza nacional...) que estão no seu cerne e são promovidas pelo mesmo. 

 Art.º 1 a 3 CRP. 
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Princípio do estado de direito democrático: 

➢ Princípio jurídico-constitucional com dimensões materiais e organizativo-

procedimentais; 

➢ Impulso dirigente de uma sociedade; 

➢ Dimensões do princípio democrático  → a democracia; 

➢ Órgãos representativos, eleições periódicas, pluralismo partidário, separação de poderes; 

➢ Implica democracia participativa, oferecendo aos cidadãos oportunidades de participar 

dos processos de decisão (art.º 2, 9 e 109 CRP); 

➢ Dimensão participativa dá eficiência, seletividade e racionalidade ao princípio 

democrático. 

Justificação positiva da democracia (fórmula de Lincoln) – “governo do povo, pelo povo 

e para o povo”. 

Justificação negativa da democracia (fórmula de Popper) – “a essência da democracia 

consiste na estruturação de mecanismos de seleção dos governantes e, concomitantemente, de 

mecanismos de limitação prática do poder, visando criar, desenvolver e proteger instituições 

políticas adequadas e eficazes para um governo sem as tentações da tirania. As modalidades de 

destituição e de revogação de mandatos e cargos políticos assumem aqui um papel constitutivo e 

organizador da ordem constitucional democrático. Tão ou mais importantes que os procedimentos 

eleitorais legitimadores são os procedimentos constitucionais deslegitimadores tendentes a 

possibilitar o afastamento dos titulares de cargos políticos (impeachment, recall, responsabilidade 

política, destituição, moção de censura)”12. 

 

Representação e eleição 

A dimensão representativa da democracia assenta na designação de titulares dos órgãos 

públicos que desempenham mandatos em nome da comunidade política. Fala-se de um Estado, 

portanto, onde há uma representação da comunidade através de representantes eleitos. 

➢ Modo de designação dos titulares dos órgãos políticos – eleição; 

➢ Representação política; 

 
12 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 291-292. 
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➢ Mandato representativo; 

➢ Sufrágio universal, igual, direto, secreto e periódico (art.º 10 nº 1 CRP); 

➢ Possíveis métodos: 

• Representação proporcional – atribuição de mandatos replicando a diversidade 

da vontade eleitoral (parlamento como espelho da sociedade política); igualdade 

material; adequação à democracia partidária; 

• Representação maioritária – beneficia candidatura com mais votos; formação de 

governos funcionais; alternância do poder através do sistema bipartidário; 

robustecimento da oposição (clara separação entre governo e oposição); 

• Representação de minorias – assegura proteção de determinados grupos 

minoritários. 

A discussão clássica centra-se nos métodos proporcional e maioritário. 

 

Direito eleitoral português 

A constituição contém as opções essenciais neste contexto. 

Ampla lista de representantes diretamente eleitos (PR, AR, ALR, AF, AM, CM, PE). 

 

➢ Eleição dependente do recenseamento eleitoral (lei 13/99, de 22 de março): 

• Prévia certificação formal acerca da qualidade de cada cidadão enquanto eleitor; 

• Universalidade, permanência, atualidade, obrigatoriedade, oficiosidade e 

unicidade. 

 

➢ Sufrágio – “instrumento fundamental de realização do princípio democrático”13; 

exercício concreto do direito de voto; termos pelos quais a vontade individual dos 

cidadãos eleitores se pode expressar numa vontade coletiva declarada no dia das eleições 

(art.º 10 nº 1, 113 nº 1 CRP): 

 

13 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 301. 
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• Universal – voto de todos com capacidade eleitoral ativa (art.º 49 nº 1 CRP); 

• Igual – mesmo valor, eficácia jurídica atribuído a todos os votos; 

• Direto – voto recai e dirige-se à escolha dos candidatos a eleição; 

• Secreto – “intimidade do eleitor”; “o eleitor guarda para si a sua decisão de voto”; 

• Periódico – os cargos políticos são temporários; 

• Pessoal – não é suscetível de ser exercido por representação – cada eleitor 

representa-se a si próprio e exerce a sua livre-vontade de voto (art.º 49 nº 2 CRP); 

• Livre – garantia do exercício do direito de voto sem qualquer coação física ou 

psicológica de entidades públicas ou privadas. 

Questão de ser um “dever cívico” (moralidade política) – discussão à volta da elevada abstenção 

e da questão da imposição de obrigatoriedade de voto. 

 

➢ Procedimento eleitoral – lei 1/2001, de 14 de Agosto: 

• Marcação de data para as eleições; 

• Apresentação de candidaturas; 

• Campanha eleitoral; 

• Organização das Assembleias de Voto; 

• Votação; 

• Apuramento; 

• Contencioso da votação e apuramento. 

 

➢ Representação proporcional (art.º 113 nº 5 CRP) – método que oferecia maiores garantias 

de conseguir dar palco às várias orientações políticas que, à data da constituição, se 

estavam a manifestar, no contexto da transição política para a democracia; “elemento 
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básico do sistema democrático a ponto de constituir um dos limites materiais de revisão 

(art.º 288 h) CRP)”14; 

Método de Hondt – imposição constitucional quanto à AR (art.º 149 nº 1 CRP), mas acaba 

por legalmente valer para as eleições às ALR, AF, CM e AM, PE; 

Problema – não gera (regra geral) maiorias absolutas, trazendo a necessidade de proceder 

a coligações partidárias. 

 

➢ Referendo – Portugal não tem uma cultura referendária particularmente exacerbada 

(houve apenas 3, dois sobre o aborto e um sobre a regionalização); 

• O povo responde a uma pergunta que lhe é apresentada a propósito de ditas 

“questões fraturantes” sobre a qual deve recair uma decisão pública/política – 

retirar mediação criada entre povo e os seus representantes, devolvendo ao povo 

a capacidade de se pronunciar diretamente; 

• Críticas usuais – falta de conhecimento técnico/científico ou maturidade 

filosófica, política ou moral; voz não esclarecida da maioria; o referendo não é 

deliberativo, é um sim/não, por isso polariza opiniões, normalmente, entre “quem 

está a favor” e “quem está contra”; “a maioria” não é critério de verdade; 

• Perspetivas favoráveis – as decisões são meramente pontuais; obrigatoriedade de 

campanha de esclarecimento; ambiência democrática; novas tecnologias; 

• Referendo Local ou de Âmbito Autárquico – art.º 240 nº 1; 

• Referendo Nacional – art.º 115 nº 1; 

• Referendo Regional – art.º 232 nº2; 

• Legislação Ordinária Pertinente – Lei Orgânica do Regime do Referendo (Lei 

15-A/98, de 3 de abril, com sucessivas alterações), Regime Jurídico do Referendo 

Local (Lei 4/2000, de 24 de agosto, com sucessivas alterações), Lei do Referendo 

Regional – Açores (Lei 2/2015, de 12 de fevereiro); 

 
14 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 309. 
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• Art.º 115 nº 3 – “só pode ter por objeto questões de relevante interesse nacional 

que devam ser decididas pela Assembleia da República ou pelo Governo através 

da aprovação de Convenção Internacional ou de ato legislativo”; 

• A esta delimitação positiva junta-se uma delimitação negativa (questões que a 

própria constituição afasta da hipótese de referendo): 

o Alterações constitucionais; 

o Questões e atos de conteúdo orçamental, tributário ou financeiro; 

o Matérias de competência política e legislativa da AR, designadamente 

aquelas da competência legislativa absoluta, nas quais se entende que 

deve ser a AR a decidir exclusivamente; 

• Procedimento de convocação de Referendo: 

o Proposta de Referendo (AR ou Governo) – art.º 10 e ss. LORR; 

o Fiscalização preventiva da constitucionalidade pelo TC e da legalidade 

obrigatória pelo STA – art.º 26 LORR; 

o Decisão exclusivamente pelo PR – art.º 34 LORR; 

• Efeitos: 

o Vinculatividade dependente do nível de participação – Art.º 115 nº 1; 

o Número de votantes tem de ser superior a metade dos eleitores 

recenseados; 

o Vinculatividade tem dois efeitos consoante tipo de resposta dada: 

o Dever (da AR e/ou do Governo) de aprovar os diplomas adequados à 

realização da prática da resposta referendária positiva (art.º 241 LORR); 

o Dever (da AR e/ou do Governo) de não aprovar diplomas que contrariem 

o sentido da resposta referendária negativa, salvo nova eleição da AR ou 

novo referendo (art.º 243 LORR); 

• Críticas: 

o Regime demasiado limitativo do Referendo (?); 

o Inclusão desejável de referendos tributários e de revisão constitucional 

(?). 



Direito Constitucional Português 

50 

 

➢ Partidos Políticos – ver Lei dos Partidos Políticos (Lei Orgânica 2/2003, de 22 de agosto, 

com alterações) – importância assinalável e histórica na política portuguesa; “o 

pluralismo partidário é um elemento constitutivo do princípio democrático e da própria 

ordem constitucional (art.º 2, 10 nº 2 e 51 CRP) a ponto de constituir um limite material 

de revisão (art.º 288 h) CRP)”15; 

Duas dimensões a considerar: 

• Institucional-orgânica – papel dos partidos na democracia representativa; 

elemento que a ajuda a concretizar; o princípio democrático assenta no 

pluralismo político e social, “consequentemente, a democracia só podia ser 

democracia com partidos e o Estado constitucional só podia caracterizar-se como 

um Estado constitucional de partidos”; 

• Informal-cívica – papel dos partidos na vida política quotidiana nacional, 

autárquica e regional; são associações de cidadãos e têm um papel ativo na 

promoção de seminários, conferências, reuniões, onde as pessoas se encontram e 

discutem assuntos; promovem e organizam a participação de todos os cidadãos 

na vida política quotidiana; “inegável influência na mobilização dos cidadãos, na 

organização de diversidades ideológicas e na aglutinação de interesses de grupos 

e classes sociais”; 

Importância de uma opinião pública forte e crítica – sustentada nas liberdades de opinião, 

de imprensa, reunião, associação, criação de militância nos partidos, ou petição perante 

órgãos públicos; 

Contribuem para a dinâmica da esfera pública e para a geração de uma opinião pública 

(formação e vitalidade); função de legitimação e controlo da ação do Estado, 

principalmente através dos próprios cidadãos – a atividade estadual, em democracia, deve 

ser pública, transparente e contestada pelos cidadãos (crivo crítico) – engrenagem de 

controlo que é integrada pelos partidos; 

 

Diferença entre Governo e Oposição – (código democrático) distinção entre quem 

governa e quem faz oposição democrática, vigiando o que o Governo faz e propondo 

alternativas àquilo que o Governo propõe; a democracia vive disso; é essencial a 

existência de uma oposição democrática robusta, ativa, crítica e verdadeira (em Portugal, 

 
15 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 313. 
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além das imposições constitucionais, notar lei 24/98, de 26 de maio, “Aprova o Estatuto 

do Direito de Oposição”); é um veículo, canal, para pôr em evidência que a decisão 

tomada pelo poder é CONTINGENTE, ou seja, podia ter-se decidido de outros modos e 

havia outras soluções; 

A prática democrática é muito contingente – há sempre outras opções e modos de decidir 

e dirigir politicamente; 

Estatuto constitucional da oposição democrática: 

• Direito de Informação – art.º 4, nº 1 lei 24/98; 

• Direito de Consulta Prévia – art.º 5 lei 24/98; 

• Direito de Participação – art.º 6 lei 24/98; 

• Direito de Participação Legislativa – art.º 7 lei 24/98; 

• Direito de Depor – art.º 8 lei 24/98; 

 

“Concorrem para a livre-formação e o pluralismo da expressão da vontade popular e para 

a organização do poder político” (art.º 1 lei 2/2003); 

“(…) organizações de cidadãos, de caráter permanente, constituídas com o objetivo 

fundamental de participar democraticamente na vida política do país e de concorrer, de 

acordo com as leis constitucionais e com os seus estatutos e programas publicados, para 

a formação da expressão da vontade política do povo, intervindo, nomeadamente, no 

processo leitoral mediante a representação ou o patrocínio de candidaturas” (Decreto-Lei 

595/74, de 7 de novembro – não vigente); 

Partidos: “pessoas coletivas de tipo associativo, com caráter de permanência, tendo por 

finalidade representar o Estado-Sociedade ao nível dos órgãos do poder público, assim 

contribuindo, como suas peças fundamentais, para o funcionamento do sistema de poder 

político instituído” (Bacelar Gouveia); 

As alterações e evoluções da realidade social levaram à crise atual de muitos partidos 

tradicionais; há uma realidade muito diferenciada e heterogénea; deixou-se de ter 

“massas” para ter “uma amálgama de muitas representações”; 
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Figurinos gerais dos partidos políticos: 

• Partidos de notáveis; 

• Partidos de massas; 

• Partidos conservadores; 

• Partidos progressistas; 

 

Sistema de partidos: 

• Monopartidários (normalmente indicam que não se está numa verdadeira 

democracia); 

• Bipartidários (favorecidos por sistemas eleitorais de representação maioritária); 

• Multipartidários (favorecidos por sistemas eleitorais de representação 

proporcional); 

 

Funções dos partidos – pedagógica, eleitoral e parlamentar – operacionalização da 

democracia representativa; 

 

Diplomas referentes a partidos: 

 

 

Proibição dos partidos perfilharem a ideologia fascista ou racista (art.º 46 nº 4 CRP e lei 

64/78 de 6 de outubro): 
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Preocupação contemporânea da transição de uma experiência autoritária e fascista com o 

Estado Novo para a Democracia; 

 

Financiamento: 

• Financiamento público (Europeu) – discussão em termos de montantes, critérios 

de distribuição e controlo da sua utilização; assenta no objetivo/propósito de 

manter a independência dos partidos face aos interesses privados e às grandes 

potências económicas; mantendo as suas caraterísticas ideológicas sem o 

condicionamento externo dos grandes detentores de capital, evitando a sua 

instrumentalização e a “compra” das suas influências partidárias, conseguindo 

assim perseguir os seus ideais de bem social e geral sem serem condicionados; 

• Financiamento privado – ainda muito limitado e estrito; nos EUA os presidentes 

americanos fazem campanhas de fundraising para obterem fundos privados – 

grande discussão em torno de donativos de grandes individualidades e 

personalidades; 

• Lei 19/2003, de 20 de junho. 

 

3. Estado Republicano e Estado Laico 

 

Princípio do Estado Republicano 

 Linhas fundamentais da forma institucional de governo. Quando se fala neste princípio, 

sublinha-se que se escolhem os governantes: 

• Critério de escolha dos representantes; 

• Duração e renovação de cargos públicos; 
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• Relação entre poder publico e religião. 

 A chefia não está investida num monarca, é atribuída ao Presidente da República, 

unipessoal e eleito (essencial) democraticamente (votação direta). 

➢ Princípios fundamentais – “República Portuguesa” – art.º 1 e 2 CRP; 

➢ Organização do poder político – caráter temporário dos cargos públicos, princípio da 

renovação – art.º 118 nº 1 CRP; 

➢ Garantia da Constituição – princípio republicano protegido contra uma revisão 

constitucional (limite material à revisão) – respeitar a forma republicana de Governo em 

sede de revisão – art.º 288º, b) CRP. 

 

Princípio do Estado Laico 

 Questão muito “sensível” na atualidade. Está principalmente ligada à dimensão social da 

Religião, uma vez que toca em valores partilhados por um povo. 

 Relativamente à relação entre Estado e Religião, estão consagrados dois princípios na 

CRP: 

➢ Princípio da Neutralidade Religiosa: 

• As finalidades e tarefas do Estado não devem ser influenciadas por 

indicações de natureza religiosa; 

• Ausência de religião oficial do Estado; 

➢ Princípio do Pluralismo Religioso: 

• O Estado deve respeitar todas as religiões e relacionar-se com elas em 

situações de igualdade; 

• Não nega, do ponto de vista histórico, a existência de religiões com maior 

preponderância social (cristianismo, no caso português), com projeção 

pública, social e cultural muito maior. 

Num Estado Laico há uma inter-relação entre o Estado e as Confissões Religiosas. A 

separação não vai ao ponto de não haver nenhum tipo de contacto, deste modo há uma partilha e 

colaboração recíproca (desde que seja assegurado que o Poder Estadual é independente das 

Igrejas): 
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➢ Espaço mínimo – o Estado deve prevenir e reprimir eventuais obstáculos e 

perseguições; 

➢ Espaço intermédio – partilha de responsabilidades socioculturais; 

➢ Espaço amplo – colaboração recíproca, na qual o Estado aceita as atividades de 

confissões religiosas realizadas com independência do poder estadual, como é o 

caso dos efeitos civis do casamento ou de outros atos praticados no foro 

estritamente religioso. 

 

• Laicidade cooperativa; 

• Liberdade religiosa e de consciência (art.º 41 CRP); 

• O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes 

filosóficas, estéticas, ideológicas ou religiosas (art.º 43 nº 2 CRP); 

• Lei 16/2001, de 22 de junho; 

• Comissão da Liberdade Religiosa. 

 

4. Estado unitário e descentralizado 

 “O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico 

insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da 

descentralização democrática da administração pública” (art.º 6 CRP). 

 

➢ Rejeição do federalismo: 

• O Estado tem exclusividade: 

o Poder constituinte; 

o Poder de revisão constitucional; 

o Poder jurisdicional. 

 

➢ República una, única constituição e órgãos de soberania únicos para todo o território 

nacional: 
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• Apenas uma organização política e jurídica que detém as competências 

tipicamente estatais (representação externa, defesa, justiça) – o Estado; 

• Uma só soberania interna e externa; 

• Indivisibilidade territorial; 

• Porém, o caráter unitário é compatível com as autonomias regionais e a 

descentralização territorial (≠ Estado Regional). 

 

➢ Regime autonómico insular: 

• Tem de ser respeitado pelo Estado (art.º 6 nº 1 CRP); 

• A autonomia político-administrativa não deve ser colocada em causa, nem 

mesmo por revisão constitucional (limite material – art.º 288 o) CRP); 

• Regime autonómico insular contém várias autonomias: 

o Autonomia política através de órgãos de governo próprios das Regiões 

Autónomas (art.º 6 nº 2, 225 e 231 CRP); 

o Autonomia normativas consubstanciada em competência legislativa e 

regulamentar (art.º 112 nº 1, 227, 228 e 232 CRP); 

o Autonomia administrativa consubstanciada em competências próprias e 

distintas das da administração central (art.º 228 CRP); 

o Autonomia económica e financeira, com garantia de recursos financeiros 

suficientes para prosseguir as tarefas autonómicas indicadas na 

Constituição e nos estatutos (art.º 164 t) e 229 nº 3 CRP); 

o Autonomia decisória – ausência de qualquer tutela ou controlo dos 

órgãos de governo central. 

 

➢ Autonomia das Autarquias Locais: 

• Caráter histórico, que as justifica, e o Estado, à medida que se foi centralizando, 

foi tentando acomodar o poder local na sua malha de poder centralizado; 

• Dimensão da organização do Estado Unitário; 
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• Art.º 235 CRP – princípio estruturante da organização política e territorial do 

Estado; 

• São entidades territoriais diferentes do Estado (poder local), com órgãos 

representativos democraticamente legitimados, para prosseguir interesses das 

populações respetivas; 

• Há um núcleo essencial do poder autárquico que não pode ser colocado em causa: 

o Garantia do direito à existência (art.º 235 nº 2 CRP) enquanto forma de 

autogoverno local; 

o Garantia de órgãos representativos dotados de competências autárquicas; 

o Garantia de prossecução de interesses próprios das populações respetivas 

– também limite material à revisão (art.º 288 n) CRP). 

 

➢ Assunto em Aberto – o problema das regiões administrativas (art.º 255 CRP), espécie de 

“autarquia supramunicipal”; fala-se de omissão inconstitucional do Estado, não tendo 

legislado no sentido de criar estas regiões administrativas, contrariando o comando 

constitucional nesse sentido. 

 

5. Estado de bem-estar social 

 

Princípio da socialidade 

 No art.º 2 CRP, pode-se ler “realização da democracia económica, social e cultural”. 

Percebe-se deste modo que, nestes domínios, a visão da CRP é a de um Estado que intervém 

nestes domínios e que, de algum modo, democratiza esses âmbitos. Há pretensão há remoção de 

desigualdades, redistribuição, inclusão política, económica, social e cultural do cidadão, por isso 

o Estado intervém para evitar estas desigualdades. Democracia enquanto inclusão nestas outras 

esferas socialmente importantes à realização coletiva e social da pessoa. 

 Socialização da ordem jurídico-constitucional. 

 Artigos 9º, 80º e 81º CRP – concretização da Democracia nestes âmbitos (normas-fim 

que fixam as incumbências do Estado). Quando estes artigos surgem, aponta-se para um Estado 

interventivo na economia de uma certa forma (dirigismo estatal – modelo de relação entre o 
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Estado e a Economia, atendendo-se à génese da Constituição de 1976). Colocou-se, 

posteriormente, o problema do projeto de integração europeia com as suas próprias regras em 

termos de “Constituição Económica” (regras de patamar constitucional que regulam a relação do 

Estado com a Economia), sendo que a “Constituição Económica” efetivamente vigente (que 

prevalece) em Portugal é a que deriva das liberdades em direção ao Mercado Interno e ao Mercado 

Único Europeu (livre-prestação de serviços, liberdade de circulação de capitais, pessoas e 

mercadorias), adstritas em virtude de sermos um país-membro da UE. 

 A opção socialista original contemplava a propriedade coletiva dos meios de produção e 

preeminência das classes trabalhadoras. As revisões constitucionais de 1982, 1989 e 1997 

eliminaram a opção abstrata ideológica da “decisão socialista”. 

 

Princípio da democracia económica, social e cultural 

 É um objetivo a ser alcançado, porém vai mudando de acordo com as concessões políticas 

que vingam em determinado momento acerca da extensão da intervenção do Estado. Tem 

dignidade constitucional, servindo de complemento aos Princípios do Estado de Direito 

Democrático e da Democracia Política. A sua teleologia (finalidade) resume-se num Estado Social 

como processo. É imposto constitucionalmente (impositivo-constitucional), dado que impõe o 

cumprimento de fins e tarefas por parte de órgãos de entidades públicas e do legislador. Tem por 

base a ideia de que a pessoa deve ser provida dos meios para a sua autodeterminação. 

 

Significados jurídico-constitucionais deste princípio: 

➢ Imposição constitucional e discricionariedade legislativa – mandato constitucional 

juridicamente vinculativo: 

• Imposição obrigatória aos órgãos de direção política; 

• O legislador vê a sua atividade legislativa limitada por estes parâmetros de 

democracia económica, social e cultural – limita a discricionariedade legislativa; 

• Atividade económica e social de forma a evoluir-se para uma sociedade 

democrática (ver art.º 9 CRP – norma programática); 

• Ainda um princípio da subsidiariedade da atuação do Estado? Seria importante 

para, por exemplo, problematizar a justificação da legislação – qual a necessidade 
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da intervenção do Estado neste domínio; o Estado não deveria intervir em 

relações sociais em que a autorregulação funcionasse; 

 

➢ Direito enquanto instrumento de conformação social: 

• Realiza a igualdade real entre os cidadãos portugueses; 

• Impõe esta tarefa ao Estado – diminuir as desigualdades de base quanto aos seus 

pontos de partida; assegurar que cada um tem, em condições de igualdade, uma 

plataforma para se desenvolver pessoal e profissionalmente, independentemente 

das suas origens geográficas, posses económicas, desigualdades raciais...; 

 

➢ Princípio do Não-Retrocesso Social: 

• O Estado não deve ter atuações que representem uma regressão em termos das 

conquistas sociais, económicas e culturais já feitas; 

• Todos estes tipos de direitos requerem altos ou avultados esforços por parte do 

Estado – sempre dependente dos recursos económicos disponíveis e exposto às 

variações do sistema económico; o Estado não controla todas as variáveis das 

quais depende economicamente e as externas (crises ou recessões); 

• Não deve ser adotada legislação que sacrifique o nível de bem-estar 

anteriormente atingido; 

• Grau de realização dos direitos sociais e económicos – garantia constitucional e 

um direito subjetivo; 

• “Nada pode fazer contra recessões económicas (reversibilidade fática), mas 

limita a reversibilidade dos direitos adquiridos” (J. J. Gomes Canotilho); 

• Clara violação do princípio da proteção da confiança, da segurança dos cidadãos 

e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade 

da pessoa humana – nunca se devem eliminar os princípios mínimos da dignidade 

da pessoa humana; 

• Esta ideia de que se poderia distinguir o retrocesso fático e o retrocesso jurídico 

(que não poderia existir) é difícil, uma vez que uma coisa afeta diretamente a 
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outra (crises económicas que diminuem os recursos financeiros do Estado para 

“realizar” esses valores); 

 

➢ O Princípio como Elemento de Interpretação: 

• Interpretação conforme a constituição e suas normas, que devem ser interpretadas 

tendo em conta esta democracia económica, social e cultural; 

• Concretização de conceito indeterminado – medida vinculativa do exercício da 

discricionariedade; 

 

➢ Princípio da democracia económica, social e cultural como princípio organizatório: 

• A realização da democracia económica, social e cultural e desses mesmos direitos 

depende de um aparelho de Estado e administrativo (Administração Pública) 

preordenada à implementação das políticas públicas, distribuição de recursos e à 

realização dos direitos consubstanciados neste contexto; a administração pública 

está “socialmente vinculada” à estruturação de serviços de prestações sociais; 

• Esquema político-organizativo socialmente ativante – organização ordenada do 

Estado à provisão de bens essenciais (ainda que a provisão de bens não tenha de 

ser diretamente efetuada pelo Estado: fenómenos de privatização – ativação dos 

privados para missões de interesse público; Estado ativador e aberto à cooperação 

com os privados e à sua contribuição na persecução do interesse público; não é 

desresponsabilização do Estado); 

• Limitação à atuação do Estado – quando o Estado quer alterar ou criar nova 

legislação, deve procurar a manutenção do núcleo essencial dos direitos sociais 

já efetivados e garantir a universalidade de acesso das pessoas aos bens 

indispensáveis ao mínimo de existência; estabilidade do nível atingido de 

democracia económica, social e cultural e de um certo patamar de “bem-estar”; 

 

➢ Princípio enquanto fundamento de pretensões jurídicas: 

• REGRA GERAL, não pode fundamentar pretensões jurídicas perante a 

administração e os Tribunais – não é uma norma de prestação subjetiva; 
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• É possível a violação do Princípio da Socialidade? 

o Inconstitucionalidade por omissão – não persecução por parte do Estado 

para providenciar condições mínimas para a manutenção da dignidade; 

o No caso de particulares situações de necessidade a partir do princípio da 

defesa de condições mínimas de existência inerente ao respeito à 

dignidade humana; 

o No caso de o legislador intervir restritivamente na legislação social 

existente sacrificando o mínimo de existência do cidadão. 

 

 

 

6.Estado-membro da União Europeia e abertura ao direito internacional 

 Verifica-se um princípio de integração europeia, já que a constituição é “amiga” do direito 

internacional (art.º 8 CRP). Portugal é um estado-membro da União Europeia (antiga CEE) e um 

país aberto ao direito internacional. 

A qualidade de estado-membro está em permanente evolução. Há partilha de 

competências entre estados-membros e instituições da EU. Além disso, o Estado também abdicou 

de competências a UE (exemplo: abdicação da competência da emissão monetária, “porta-

estandarte” da soberania estadual, em favor da moeda única – Euro (€) – órgão: Banco Central 

Europeu, composto por membros governadores dos Bancos Centrais Nacionais). 

 Hoje, a República Portuguesa é uma república integrada num espaço (UE), algo que é um 

traço identitário de uma república com partilha de competências soberanas e abdicação de outras 

competências, mas, do ponto de vista teórico-constitucional, este aspeto tem consequências e deve 

ser considerado no plano dos princípios fundamentais. 
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Participação de Portugal na EU 

 Portugal aderiu à UE em 1986, o que tornou necessário uma revisão constitucional 

orientada para a integração europeia – revisão de 1992. A sua participação está consagrada no 

art.º 7 nº 6 CRP, em particular, e, em geram, no art.º 7 CRP. 

 A soberania exclusiva dos órgãos políticos portugueses sofre restrições diante da partilha 

de poderes (soberania partilhada). A ordem jurídica portuguesa passa a ter abertura ao direito da 

União Europeia, implicando a sua validade e aplicação direta na ordem interna, consagrada no 

art.º 8 CRP (nº 4 – complemento com maior substância constitucional). 

 

Princípio da unicidade do estado 

 Princípio da limitação de competências da UE (art.º 7 nº 6 CRP – competências de 

atribuição, corporizando a ideia de soberania partilhada), de acordo com o qual os Estados 

decidem as competências que partilham ou não e as competências das quais abdicam ou não 

abdicam. 

 Princípio da subsidiariedade – UE intervém (regula assuntos, exerce diretamente poderes) 

se e na medida em que os objetivos a alcançar da ação visada não possam ser suficientemente 

realizados pelos estados-membros. Preferência, então, por uma atuação do nível mais próximo do 

assunto e do problema. Tem-se vários níveis de ação (local, nacional, europeu) e o europeu apenas 

intervém quando os níveis mais próximos não garantem o cumprimento dos objetivos, ou a 

regulação dos problemas. Pode haver situações nacionais que necessitem, pelo seu impacto 

internacional, de regulação ou intervenção da União Europeia. 

 

A constituição e abertura internacional – art.º 7 CRP 

➢ Inclusão do Estado Português na comunidade internacional – reconhecimento da 

independência dos Estados, com consciência “intercosmopolita”, isto é não ignora o que 

está para lá das fronteiras dos Estados; 

➢ Afirmação do direito internacional como direito do próprio país e de alguns dos seus 

princípios ou regras como medidas de justiça (vale na ordem interna quando validamente 

assinado e ratificado); 

➢ Indispensabilidade de os poderes públicos constitucionalmente competentes tomarem 

participação ativa na solução de problemas internacionais; 
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➢ Princípio do tratamento do nacional em relação a estrangeiros e uma política de asilo 

solidariamente responsável; 

➢ Análise do recente Acórdão do Tribunal Constitucional nº 422/2020, de 15 de julho de 

2020, sobre a relação entre o direito constitucional português e o direito da União 

Europeia. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL ORGANIZATÓRIO 

 

1. Conceitos operativos e princípios 

 Regras e princípios constitucionais que regulam a formação dos órgãos constitucionais e 

respetivas competências e funções, bem como a forma e procedimento da sua atividade. Direito 

constitucional estatutário e orgânico – instituição dos órgãos constitucionais e suas funções e 

poderes. 

 À comunidade política, que se refere ao povo soberano (art.º 108 CRP), é atribuída a 

titularidade do exercício do poder político, dividido nos seus poderes constituídos, 

correspondentes aos órgãos de soberania (art.º 110 CRP), e com respeito pelo princípio da 

separação e interdependência de poderes (art.º 111 CRP). 

O poder constituinte tem fins, o que implica a existência de funções/atividades (meios 

para atingir aqueles fins) que são compostas por competências (parcelas dessas atividades). As 

competências de cada órgão estão sujeitas ao princípio da indisponibilidade e tipicidade das 

competências constitucionais (art.º 111 nº 2 CRP). “Para converterem as suas competências em 

atos, os órgãos ou agentes constitucionais devem obedecer a um procedimento juridicamente 

regulado”16. 

Cada órgão é dotado de responsabilidade, traduzindo-se em discricionariedade de ação, 

vinculação a deveres ou tarefas, sanções jurídicas ou político-jurídicas (censura, destituição, 

exoneração) e responsabilidade civil, penal ou política. 

 

Produção de vontade do poder público implica a diferenciação entre duas estruturas 

distintas: 

➢ Personalidade coletiva do Estado – é pessoa jurídica 

➢ Vontade coletiva do Estado – que se revela por intermédio dos seus órgãos, no 

exercício das respetivas competências. 

Modalidades de órgãos públicos – os órgãos públicos são centros de decisão que 

formulam uma vontade que é referida à respetiva pessoa jurídica pública: 

 

16 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 545. 
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➢ Estruturais – órgãos simples ou complexos; singulares ou colegiais; principais ou 

subsidiários; constitucional ou legal; 

➢ Funcionais – relativo à natureza dos atos deliberativos ou consultivos, internos 

ou externos, independentes ou hierarquizados, legislativos, governativos ou 

jurisdicionais. 

 

Princípio da separação e interdependência de poderes 

 Os órgãos de soberania regem-se pelo princípio de separação funcional de poderes e de 

interdependência institucional – relações de reciprocidade entre os vários órgãos de soberania. A 

formação, composição, competência e funcionamento dos órgãos de soberania são matéria de 

reserva da constituição (art.º 110 nº 2 CRP), tendo uma dimensão impositiva, já que não podem 

atribuir a sua competência a outros órgãos (art.º 111 nº 2 CRP). Sem a consagração desta regra, 

seria muito fácil violar o próprio princípio da separação de poderes. Note-se, porém, que têm 

poder de auto-organização interna. 

 Tem as suas origens históricas nas teorias de Montesquieu e Locke, com o objetivo de 

desconcentrar o poder político e proteger contra o despotismo e atropelos aos direitos e liberdades 

individuais. 

 Numa compreensão atual, os órgãos de soberania são órgãos funcionalmente separados 

(autonomia das funções, repartição e especialização) mas institucionalmente interdependentes 

(confiança, responsabilidade, colaboração e controlo entre eles). 

 Existem mecanismos de controlo que efetivam essa relação de confiança: 

• Controlos Primários – têm que ver com a existência e permanência do órgão – 

nomeação, demissão, dissolução; 

• Controlos Secundários – têm que ver com atos pelo órgão controlado/sujeito a 

controlo – promulgação, veto, referenda ministerial. 

 

2. Formas de governo 

 Forma ou sistema de governo – modo como os poderes disciplinados na constituição se 

exercem e se interligam ao nível do poder político no exercício de condução da ação política (= 

posição jurídico-constitucional recíproca dos vários órgãos de soberania e respetivas conexões e 

interdependências políticas, institucionais e funcionais. A constituição divide e autonomiza 
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poderes e funções e, subsequentemente, estabelece os termos de inter-relacionamento desses 

órgãos. 

 A CRP consagra a soberania popular (art.º 108), define o PR, AR, Governo e Tribunais 

como órgãos de soberania (art.º 110) e estabelece o princípio da separação e interdependência de 

poderes (art.º 111). Assim, o regime político é democrático e os órgãos com poder político 

exercem-no em nome do povo, o poder soberano é interpretado pelos órgãos de soberania, os 

quais se regem pelo princípio da separação funcional de poderes e da interdependência 

institucional. 

 

Modelos de sistema de governo 

➢ Forma de governo parlamentar: 

• Paradigma – parlamentarismo inglês; 

• Governo de gabinete, autónomo; 

• Governo responsável perante o parlamento; 

• Dissolução do parlamento pelo chefe de estado, sob proposta do gabinete; 

• Chefe de Estado (PR ou Monarca) não têm poderes de execução política (e não 

é eleito pelo povo, o PR é eleito pelo parlamento); 

• Atos políticos do PR ou Monarca devem ser referendados pelo Governo. 

➢ Forma de governo presidencial: 

• Paradigma – EUA; 

• Eleição direta (ou quase direta) do Presidente da República; 

• Inexistência de Governo como órgão autónomo; 

• Inexistência de controlos primários entre Presidente e Parlamento (não há 

moções de censura nem dissolução; possibilidade de impeachment); 

• Impossibilidade de existência do instituto do referendo. 

➢ Forma de governo semipresidencial (tertium genus): 

• Paradigma: França; 

• Eleição direta do Presidente da República; 
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• Presidente tem alguns poderes de direção política (sobretudo política externa e 

de defesa); 

• Existe Governo como órgão autónomo, mas responsável perante o Presidente da 

República; 

• Dissolução do parlamento por decisão e iniciativa autónomas do PR; 

• Tem tido muitas variações e sido diferentemente interpretado. 

 

Sistema de governo consagrado pela CRP76 

Semipresidencialista 

➢ Influencias: 

• Constituição de 1911 – parlamentarismo rígido que não funcionou; 

• Constituição de 1933 – originalmente com eleição direta do PR; posteriormente 

eliminada na revisão de 1959; mas degenerou num autoritarismo pelo Governo; 

• Constituição francesa de 1959 – semipresidencialismo; 

• Constituição alemã de 1919 – parlamentarismo racionalizado. 

 

➢ A CRP76 pretendeu: 

• Recuperar a centralidade do parlamento e a responsabilidade do Governo perante 

este; 

• Restabelecer a eleição direta do PR – afastar escolhas partidário-parlamentares e 

consagrar uma legitimidade democrática direta; 

• Resultado: 

o 2 órgãos eleitos por sufrágio direto (PR e parlamento); 

o Dupla responsabilidade do Governo perante o PR e o Parlamento; 

o Dissolução do Parlamento por decisão e iniciativa autónomas do PR; 

o Configuração do “gabinete” como órgão constitucional autónomo; 

o PR com poderes de direção política próprios. 
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➢ Dimensões básicas do sistema de Governo em Portugal: 

• Posição do Governo face à AR – projeta-se no regime de formação do Governo, 

no seu processo de nomeação e investidura; 

• Autonomização do PR perante o Parlamento – projeta-se na eleição direta, por 

sufrágio direto e universal e na atribuição a este de importantes poderes próprios 

– dissolução da AR, nomeação do PM, exoneração do Governo; 

• Em termos de estabilidade política com governo de maioria absoluta ou mesmo 

relativa é o eixo parlamento-governo que assume centralidade política; 

• O PR tem poderes para usar em tempos de crise, mas não chefia nenhum 

executivo (como no presidencialismo ou semipresidencialismo puro) nem tem 

competências governamentais de política externa e de política de governo. 

 

➢ Elementos provindos do sistema parlamentar: 

• Autonomia do Governo (art.º 110 e 182 CRP) – existência de um governo 

dirigido por um primeiro-ministro como órgãos de soberania institucionalmente 

autónomo; existência de um conselho de ministros, presidido por um chefe de 

governo, com autonomia institucional e competência própria; 

• Responsabilidade ministerial perante Assembleia da República (art.º 190, 191, 

192, 193 e 194 CRP) – concretização através de mecanismos de apreciação do 

programa de governo, possibilidade de moções de confiança ou censura ao 

Governo na AR; 

• Referenda ministerial (art.º 140 CRP) – apenas exigida para alguns atos do PR 

sob pena de inexistência do próprio ato; significa que o Presidente e o Governo 

partilham certas tarefas e que o Governo deve comprometer-se politicamente 

quanto a certos atos; atos sujeitos a referenda – art.º 140 remete para 133 h), j), 

l), m), p), 134 b), d), f) e 135 a), b), c). 

 

➢ Elementos provindos do sistema presidencial: 

• Eleição direta do Presidente da República (art.º 121 CRP) – legitimidade 

democrática direta; 
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• Direito de veto político sobre atos legislativos (art.º 136 n.º 1 e 4 CRP); 

• Existência de poderes de direção política do Presidente da República (art.º 133 

d), i) e 134 e CRP) – poderes próprios de um indirizzo político ativo; 

• Ausência de referenda quanto a certos atos do Presidente da República (art.º 140 

a contrario). 

 

➢ Elementos heterogéneos, não reconduzíveis a nenhum dos dois modelos-tipo: 

• Dupla responsabilidade do Governo perante o Presidente da República e perante 

Assembleia da República (art.º 190 e 191 CRP); 

• Poder de dissolução da Assembleia da República por parte do PR (art.º 133 e)) – 

não é totalmente discricionário. 

 

Relações de separação e interdependência entre os três órgãos políticos de soberania: 

➢ Presidente da República e Governo: 

• Controlo primário – o PR detém um poder inicial e um poder final sobre o 

Governo: 

o O PR nomeia o primeiro-ministro e por proposta dele nomeia os demais 

membros do Governo (art.º 187 CRP): 

▪ Condição: audição dos partidos representados na AR; 

▪ Ter em conta os resultados eleitorais; 

▪ Significa escolher o PM de acordo com o partido ou partidos 

capazes de obter confiança na AR (pelo menos não 

desconfiança); 

o O PR promulga o decreto-lei que estabelece a organização e 

funcionamento do Governo (muito embora este corresponda ao exercício 

de competência legislativa exclusiva do Governo) – art.º 183 nº 3 e 198 

nº 2 CRP); 
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o O PR tem o poder de demissão do Governo quando tal se mostre 

necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições 

democráticas (art.º 195 n.º 2 CRP); 

o O PR exonera o primeiro-ministro demissionário nos termos dos art.º 133 

g) e 186 nº 4 CRP); 

o O PR pode dissolver em certas circunstâncias a AR e, com isso, forçar a 

demissão do Governo – art.º 133 e) e 195 nº 1 a); 

o Não esquecer: 

▪ Ao PR não compete governar, apenas o Governo é responsável 

pela condução da política geral do país – relação de 

interdependência entre ambos é institucional (e não funcional) 

com autonomia governamental; 

▪ O PM não “deriva” do PR nem é executor de uma política 

presidencial; 

▪ PM define autonomamente a política; 

• Controlo secundário: 

o Decretos-leis e decretos-regulamentares estão sujeitos a promulgação e 

veto pelo PR (art.º 134 e 136 CRP); 

o Certos atos do Presidente estão sujeitos a referenda (art.º 140 CRP); 

➢ Presidente da República e Assembleia da República: 

• Controlo primário: 

o O PR tem poder de dissolução: 

▪ Limites de natureza temporal e circunstancial (art.º 133 e) e 172 

CRP): 

❖ Não pode ser dissolvida nos 6 meses posteriores à sua 

eleição; 

❖ Não pode ser dissolvida nos últimos 6 meses de mandato 

do PR; 
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❖ Não pode ser dissolvida em estado de sítio ou em estado 

de emergência; 

❖ Sanção em caso de desrespeito – inexistência jurídica do 

decreto de dissolução; 

▪ Consequências formais e procedimentais – marcação de novas 

eleições nos 60 dias seguintes (art.º 113 nº 6 CRP); 

• Controlo secundário: 

o Poder de veto sobre os decretos da AR que são enviados ao PR para 

serem promulgados como leis (art.º 136 nº 1 CRP); 

➢ Assembleia da República e Governo: 

• Controlo primário: 

o O Governo é responsável perante a AR (art.º 190 CRP); 

o Necessidade de não oposição da AR ao programa de Governo (art.º 186 

nº 5 e 195 nº 1 d) CRP) – Governo só entra em plenitude de funções após 

apreciação do programa (investidura parlamentar); 

o A permanência em funções do Governo depende sempre da confiança 

institucional e política da AR: 

▪ Moção de censura – AR pode apresentar moção de censura por 

iniciativa de ¼ dos deputados ou de um grupo parlamentar; se 

for aprovada por maioria absoluta dos deputados em efetividade 

de funções implica a demissão do Governo (art.º 194 nº 1 e 195 

nº 1 f) CRP); 

▪ Moção de confiança por iniciativa governamental (art.º 193 

CRP) – possibilidade de o Governo sujeitar a sua política a voto 

expresso de confiança do Parlamento – basta maioria relativa 

(regra do art.º 116 nº 3 CRP); se não for aprovada implica 

demissão do Governo (art.º 195 nº 1 e) CRP); 

▪ Lógica – dificulta-se a aprovação de moções de censura e 

facilita-se a aprovação de moções de confiança com o propósito 

de salvaguardar a estabilidade política do Governo; 
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• Controlo secundário: 

o Instituto da apreciação dos decretos-leis (art.º 169 CRP); 

• Duas ideias a reter: 

o A demissão do Governo não leva automaticamente à dissolução da AR 

– se permanecer estável a maioria parlamentar já existente nomeia-se um 

novo Governo com base na respetiva composição parlamentar; 

o A dissolução da AR implica sempre a demissão do Governo, uma vez 

que haverá nova legislatura (art.º 195 nº 1 a) CRP). 

 

3. Bibliografia específica 

➢ Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucional II → pág. (1) 1057-1069; 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. (1) 541-

561, (2) 573-579 e 583-615; 

➢ Paulo Otero, Direito Constitucional Português, II → pág. (1) 11-122. 

 

 

OS ÓRGÃOS DE SOBERANIA 

 

1. Presidente da República 

 

Posição jurídico-constitucional 

➢ Órgão de soberania – art.º 110 CRP. A sua posição ou estatuto jurídico-constitucional 

decorre, nos seus aspetos fundamentais, da Constituição (órgão constitucional de 

soberania). 

➢ Estatuto contido nos artigos 120º a 140º CRP. 

➢ Órgão unipessoal. 
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➢ Art.º 120 CRP – representa a República Portuguesa, garante a independência nacional, 

garante a unidade do Estado e garante o regular funcionamento das instituições 

democráticas; é, por inerência, Comandante Supremo das Forças Armadas. 

➢ É o Chefe de Estado – esta designação não surge na CRP (mais típica de constituições 

monárquicas): 

• Significa que representa juridicamente o Estado no plano internacional 

(dimensões da permanência, continuidade e direção do Estado); 

• A designação Presidente da República testemunha sobretudo o papel por ele 

desempenhado de representante da comunidade nacional. 

➢ Tem legitimidade democrática direta – eleito por sufrágio direto e universal (art.º 121 nº 

1 CRP): 

• Apenas são elegíveis cidadãos eleitores, portugueses de origem, com mais de 35 

anos (art.º 122 CRP); 

• Para ser eleito tem de reunir mais de metade dos votos validamente expressos 

(art.º 126 CRP); 

• Pode implicar 2 voltas; 

• Mandato de 5 anos (art.º 128 CRP); 

• Não é admitida reeleição para terceiro mandato consecutivo (art.º 123 CRP). 

➢ Órgão presidencial autónomo – por força desta legitimidade democrática direta e dos seus 

poderes próprios atribuídos pela Constituição. 

➢ Dimensão representativa do órgão presidencial no plano interno e internacional – (art.º 

120 CRP) função de integração e unidade: 

• Solidariedade institucional que procura efetivar com os vários órgãos do Estado; 

• Direito de contacto e consulta com os vários órgãos constitucionais e com as 

forças politicamente atuantes da sociedade (partidos, organizações, grupos 

sociais e cidadãos); 

• Atos de indulto e comutação de penas e de atribuição de ordens honoríficas (art.º 

134 f), i)); 



Direito Constitucional Português 

74 

 

• Informação dos cidadãos através do acesso direto aos órgãos de comunicação ou 

serviços de relações públicas da presidência da república (art.º 134 e)); 

• Exercício das funções de Comandante Supremo das Forças das Armadas (art.º 

134 a)). 

➢ Desempenha funções de reserva da República: 

• Reserva da República – quando é necessária a tomada de decisões políticas 

derivadas da falta de resposta dos órgãos constitucionalmente competentes, 

abrindo-se uma crise no funcionamento das instituições democráticas (art.º 134 

e)). 

➢ Dispõe de poderes próprios e poderes partilhados. 

 

Poderes do Presidente da República 

➢ Poderes próprios – são aqueles que o PR é autorizado a praticar pela Constituição, só e 

pessoalmente (sem colaboração ou iniciativa de outros órgãos), mesmo quando 

condicionados à observância de outras formalidades constitucionais (pareceres, 

consultas): 

• Dissolução da AR (art.º 133 e), 145 a) e 172 CRP); 

• Nomeação do PM (art.º 133 f) e g) CRP); 

• Demissão do Governo (art.º 133 g) e 195 nº 2 CRP); 

• Nomeação de cinco membros do Conselho de Estado (art.º 133 n) CRP). 

➢ Poderes partilhados – são os poderes do PR cujo exercício depende da proposta ou 

iniciativa de outros órgãos; está-lhes associada, por regra, a exigência de referenda 

ministerial (art.º 140 CRP): 

• Casos de referenda justificada pela necessidade de associar a responsabilidade 

política do Governo a atos presidenciais (art.º 134 b), d) e f); 138, a) e c); 133, j) 

CRP): 

o Evitar que o sistema semipresidencial acabe em presidencialismo puro 

(a referenda vincula o PR à vontade política do Governo que, por sua 

vez, está submetido a controlo parlamentar); 
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o Num regime misto parlamentar-presidencial, a referenda associa o 

Governo a atos presidenciais praticados no exercício de um poder 

efetivamente atribuído ao PR; 

o Permitir uma função mediadora do Governo, que é simultaneamente 

responsável perante o PR e a AR; 

• Casos de referenda relacionada com atos presidenciais que pressupõem proposta 

do Governo (art.º 133 j), l), m) e p) CRP): 

o Dimensão governamental da referenda – atos presidenciais dependentes 

de atos do Governo; 

• Outros casos de referenda – promulgação das leis, decretos-leis e decretos 

regulamentares (art.º 134 b) CRP): 

o Função meramente certificatória da assinatura do PR; 

o Função notarial-formal do processo legislativo adotado; 

• A ausência de referenda, quando constitucionalmente obrigatória, é sancionada 

com inexistência jurídica do ato (art.º 137 e 140 nº 2 CRP). 

➢ Direção política – o PR não é um Presidente que governa, mas é um presidente com 

funções politicamente conformadoras – envio de mensagens ao país (art.º 133 d) CRP), 

dissolução AR, dissolução de órgãos das regiões autónomas (art.º 133 j) CRP), nomeação 

e demissão do PM, exercício de poderes de crise (declaração do estado de sítio e 

emergência – art.º 134 d) e 138 CRP), decisão quanto a referendos, ratificação de tratados 

internacionais, promulgação e assinatura de diplomas (art.º 134 b) CRP): 

• Promulgação – ato do PR mediante o qual atesta ou declara que um determinado 

diploma foi elaborado por um determinado órgão constitucional para valer 

formalmente como lei, decreto-lei ou decreto regulamentar: 

o A ausência de promulgação ou assinatura do PR é sancionada com 

inexistência do ato (art.º 137 e 140 nº 2 CRP); 

o A promulgação seria um ato do PR mediante o qual exerce controlo 

constitucional sobre a regularidade do ato normativo e sobre a sua 

legitimidade constitucional; 

o Problema de saber se o controlo constitucional é de incidência 

meramente formal ou se estende à conformidade material/intrínseca do 
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ato com a Constituição; tese que parece encontrar apoio no direito de 

veto suspensivo do PR (art.º 136 e 279 nº 1 e 3 CRP); 

o Ir além da dimensão e conformação formal do diploma para assumir um 

juízo político material? 

➢ Poderes de exteriorização política – mensagens, entrevistas, discursos, alocuções, 

“presidências abertas”, “audição do país”; é particularmente relevante o poder de 

mensagem (art.º 133 d) CRP): 

• Mensagens dirigidas à Assembleia da República (lidas pelo presidente da AR ou 

pelo próprio Presidente da República em sessão solene): 

o São atos próprios não sujeitos a qualquer controlo jurídico ou político; 

o Podem conter críticas ou censuras a atos ou comportamentos de outros 

órgãos constitucionais; 

o Podem sugerir diretivas políticas referentes às agendas desses mesmos 

órgãos; 

• Mensagens que acompanham o reenvio de projeto de lei ao parlamento ou de 

propostas de lei ao governo, bem como as motivações dos pedidos de controlo 

da constitucionalidade endereçados ao TC. 

➢ Poderes de controlo jurídico (formal e material): 

• Quando os atos legislativos lhe são enviados para promulgação: 

o Direito de controlo formal – controlar a regularidade formal do processo 

legislativo adotado (competência do órgão, procedimento 

constitucionalmente definido); 

o Direito de controlo material – controlar a conformidade material dos atos 

com a Constituição; 

o Justifica-se porque PR está vinculado a defender e fazer cumprir a 

Constituição; 

• Direito de veto por inconstitucionalidade na sequência do julgamento preventivo 

de inconstitucionalidade pelo TC (art.º 134 g); 136 nº 5; 278 nº 1; 279 CRP); 

• Direito de requerer a declaração a posteriori (sucessiva) da inconstitucionalidade 

das normas jurídicas (art.º 134 h); 281 nº 2 a) CRP); 
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• Direito de veto político – o controlo prévio do PR estende-se ao mérito e 

oportunidade política das medidas legislativas (art.º 136 CRP) – discordância 

quanto à oportunidade, conveniência e mérito do diploma em causa; 

• Direito de recusa do referendo (art.º 115 nº 10 CRP) – poder de recusa é 

definitivo. 

 

Análise particular da promulgação e veto 

 No caso de se tratar de uma lei da AR, o veto não é absoluto – é relativo ou suspensivo, 

porque pode ser superado (art.º 136 nº 2 e 3 CRP). Por outro lado, se se tratar de um decreto do 

Governo, o veto é absoluto, dado que não pode ser superado (art.º 136 nº 4 CRP). 

 Nota:  uma forma de o Governo “contornar” o veto passa por uma proposta de lei à 

Assembleia da República com um diploma que carregue as opções fundamentais do diploma do 

Governo que havia sido vetado e, sendo desta vez um decreto da Assembleia, está sujeito às 

condições de promulgação e veto deste órgão. 

 

Conselho de Estado 

➢ Órgão político de consulta do PR (substitui o extinto Conselho da Revolução); 

➢ Criado pela revisão de 1982; 

➢ Estatuto – art.º 141 a 146 CRP; 

➢ Emitem pareceres, que em algumas matérias são obrigatórios (a Constituição exige 

parecer do Conselho de Estado), ainda que não vinculativos; 

➢ Aconselha o Presidente da República no exercício das suas funções quando este o solicita. 

 

2. Assembleia da República 

 

Posição jurídico-constitucional 

➢ “Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses” (art.º 147 CRP) – é o 

Parlamento da República Portuguesa; não é apenas a representação dos votantes ou 

eleitores, mas de todos. 
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➢ Órgão constitucional de soberania. 

➢ Deputados são “representantes do povo” – e não apenas do partido que o propôs ou do 

círculo eleitoral pelo qual foi eleito (art.º 152 nº 2 CRP). 

➢ Como são deputados de todo o país, consagrou-se entre nós o mandato livre (art.º 155 nº 

1 CRP) – por oposição ao mandato imperativo. 

➢ A titularidade do mandato é individual – partidos como elementos funcionais da 

democracia parlamentar; dinamizam o processo eleitoral e o funcionamento da 

assembleia representativa. 

➢ Relação triangular existente – eleitores-deputados-partidos; exemplo: o deputado está 

sujeito a sanções internas do partido. 

➢ Relevância constitucional da relação entre o deputado e o partido: 

• Eleições parlamentares implicam mediação partidária (art.º 151 CRP); 

• Existência de grupos parlamentares com base partidária (art.º 180 CRP); 

• Regime de constituição de comissões parlamentares (art.º 178 CRP); 

• No caso de abandono do partido pelo deputado, este não tem de se demitir 

enquanto deputado – continuará a ter assento parlamentar como deputado 

independente; 

• Não pode inscrever-se noutro partido (art.º 160 nº 1 c) CRP). 

➢ Há alguma supremacia, pelo menos processual, dos grupos parlamentares sobre os 

deputados e dos partidos sobre os próprios grupos: 

• O grupo é constituído pelos deputados eleitos por cada partido ou coligação de 

partidos (art.º 183 nº 1 CRP); 

• Em caso de vagatura do mandato ou de substituição temporária de deputados 

(suspensão de mandato), cabe a um candidato da lista apresentada pelo partido o 

preenchimento da vaga ou a substituição; 

• A Comissão Permanente da AR é composta pelo Presidente da AR, pelos vice-

presidentes e por deputados indicados por todos os partidos (art.º 179 nº 2 CRP); 

• A mesa da AR é composta por quatro vice-presidentes eleitos sob proposta dos 

quatro maiores grupos parlamentares (art.º 175 b) CRP). 
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➢ Órgão de soberania autónomo – princípio da autonomia do parlamento: 

• Competência regimental, na eleição do Presidente e de membros da mesa (art.º 

175 a), b) CRP); 

• Direito de auto-reunião (art.º 173 e 174, a) CRP); 

• Fixação da ordem do dia pelo Presidente da AR (art.º 176 CRP); 

• Poderes administrativos e policiais (art.º 181 CRP); 

• Autonomia administrativa e financeira; 

• Não está sujeita a quaisquer ordens ou instruções de outros órgãos. 

➢ Órgão colegial: 

• Mínimo de 180 e máximo de 230 deputados, a fixar em lei eleitoral; fixado 230 

pela lei eleitoral (com sucessivas alterações). 

➢ Órgão complexo: 

• Órgão principal – plenário composto por todos os deputados diretamente eleitos 

(art.º 148 CRP); 

• Órgãos auxiliares: 

o Presidente da AR (art.º 175 b) CRP); 

o Mesa da AR (art.º 175 b) CRP); 

o Comissões (art.º 178 CRP): 

▪ Preparar, classificar e aprofundar os trabalhos parlamentares; 

▪ Permanentes facultativas (especializadas) – cabe no poder de 

auto-organização do Parlamento criar as comissões que 

considera relevantes e especializá-las nos assuntos que 

considerar importantes; 

▪ Comissão Permanente, de constituição obrigatória (art.º 179 

CRP); 

▪ Comissões parlamentares de inquérito (art.º 178 nº 1 CRP); 

▪ Comissões ad hoc (art.º 178 nº1 CRP). 
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➢ Órgão unicameral – não há senado ou câmara de representantes, há apenas plenário. 

➢ Órgão permanente – por oposição a órgão irregular, de funcionamento intermitente e por 

curto espaço de tempo; significa que o órgão parlamentar pode reunir quando desejar e 

pelo tempo que quiser (continuidade institucional): 

• Aflorações do princípio da descontinuidade do parlamento – descontinuidade da 

legislatura sob o ponto de vista material (descontinuidade material): 

o Cada legislatura tem a duração de 4 sessões legislativas (4 anos); 

o Necessidade de renovação da iniciativa dos projetos e propostas de lei e 

de referendo não votados na anterior legislatura (art.º 167 nº 5 CRP); 

o Caducidade das autorizações legislativas (art.º 165 nº 4 CRP); 

• Descontinuidade da legislatura sob o ponto de vista pessoal (descontinuidade 

pessoal) – renovação pessoal dos membros do órgão; 

• Consagração da existência de sessões legislativas (tempo em que a AR reúne) – 

muito atenuado na CRP: 

o Sistema das sessões: 15 de Setembro a 15 de Junho (art.º 174 nº 2 CRP) 

– período normal de funcionamento; 

o Mas a sessão tem a duração de 1 ano (art.º 174 nº 1 CRP) – 15 de 

setembro a 14 de Setembro; 

o AR pode deliberar suspender ou prorrogar o período normal de 

funcionamento. 

 

Competência e funções 

➢ Funções eletivas de membros de órgãos e funções de criação de órgãos: 

• Art.º 163, g) e h) CRP – eleger dez juízes do TC, o Provedor de Justiça, o 

Presidente do Conselho Económico e Social, sete vogais do Conselho Superior 

da Magistratura, os membros da entidade de regulação da comunicação social 

(art.º 39 nº 2 CRP). 

➢ Função legislativa: 

• É o órgão legislativo por excelência – função de fazer as leis; 
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• Aprovar leis em todas as matérias, com a única exceção da matéria de 

organização e funcionamento do governo (art.º 161 c) CRP); 

• Mas não tem o monopólio da função legiferante (o Governo e as Assembleias 

Regionais também têm competência legislativa: decretos-leis e decretos 

legislativos regionais); 

• Reserva de competência legislativa absoluta (art.º 164 CRP) – sobre aquelas 

matérias apenas a AR pode exercer competências legislativas; 

• Reserva relativa de competência legislativa (art.º 165 CRP) –matérias em que 

pode haver autorização legislativa para que seja o Governo a exercer acerca delas 

competência legislativa; 

• Supremacia legislativa da Assembleia da República: 

o Inexistência de referendo em matérias de competência político-

legislativa absoluta da AR (salvo exceções do art.º 115 nº 4 d) remete 

para art.º 164 i) CRP); 

o Estabelecimento das reservas; 

o Limitação da faculdade de autorização legislativa da AR (art.º 165 nº 2, 

3, 4 e 5 CRP); 

o Instituto da apreciação parlamentar de atos legislativos de outros órgãos 

(art.º 169 CRP). 

➢ Função de controlo: 

• Perguntas e interpelações: 

o Pergunta – pedido que qualquer deputado pode fazer por escrito ou 

oralmente ao governo, no sentido de apurar a veracidade de um facto, 

averiguar da tomada ou não tomada de resoluções (art.º 156 d); 162 a); 

177 nº 2 CRP); 

o Direito de interpelação – é reconhecido aos grupos parlamentares e 

incidem não sobre atos ou factos isolados do governo e da administração, 

como as perguntas, mas sim sobre “assuntos de política geral” (art.º 180 

nº 2 d) CRP). 
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• Inquéritos (art.º 178 CRP) – forma de a AR proceder à obtenção de informações 

necessárias ao exercício da sua atividade de controlo, através de comissões de 

inquérito, que gozam de poderes de investigação próprios das autoridades 

judiciais: 

o Fins das comissões de inquérito: 

▪ Inquéritos legislativos destinados a colher informações com 

vista à preparação de projetos legislativos; 

▪ Inquéritos adequados a assegurar e manter a reputação e 

prestígio do parlamento; 

▪ Inquéritos tendentes a controlar abusos e irregularidades do 

Governo e da administração; 

o Resultados – meros juízos de ordem política e recomendações; 

• Petições (art.º 52 e 173 nº 3 CRP) – pode controlar abusos da administração que 

lhe são levados ao conhecimento através de petições, representações, 

reclamações ou queixas; 

• Moções de Censura (art.º 194 e 195 nº 1, f) CRP) – dirige-se a efetivar a 

responsabilidade política do Governo; a aprovação da moção de censura implica 

a demissão do Governo: 

o Controlo material – fiscalização dos resultados da atividade legislativa; 

fiscalização das vias e fins da política governamental; 

o Controlo pessoal – pode pôr em causa a capacidade política do PM e dos 

ministros para levarem a cabo determinada política. 

➢ Função autorizante – autorizar certos atos de inequívoco significado político: 

• Autorização legislativa (art.º 161 d) CRP); 

• Autorizar Governo a contrair ou conceder empréstimos (art.º 161, h) CRP); 

• Autorização e confirmar da declaração de estado de sítio e de estado de 

emergência (art.º 161, l) CRP); 

• Autorizar o PR a declarar a guerra ou fazer a paz (art.º 161, m) CRP). 

➢ Função de representação – representa todos os cidadãos portugueses; aprovação de 

tratados (art.º 161, i) CRP): 
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• Aprovação de tratados de participação de Portugal em organizações 

internacionais, aprovação de tratados de amizade de paz, de defesa, de retificação 

de fronteiras e os respeitantes assuntos militares. 

➢ Função europeia – acompanhar e participar na construção da EU (art.º 7 nº 6; 161, n); 

163, f) CRP). 

 

3. Governo 

 

Posição jurídico-constitucional 

➢ Órgão constitucional de soberania (art.º 182 CRP) – função de governar, isto é, conduzir 

a política geral do país e superintender na administração pública. 

➢ Órgão constitucional autónomo com competência política, legislativa e administrativa 

específica 

➢ Órgão colegial (formado por várias pessoas) e complexo (formado por vários órgãos) – 

art.º 183 CRP: 

• Primeiro-Ministro (art.º 201 nº 1 CRP); 

• Conselho de Ministros (art.º 200 CRP); 

• Ministros individualmente considerados (art.º 201 nº 2 CRP); 

• Há determinadas competências que cumpre ao Governo exercer enquanto órgão 

colegial e complexo (art.º 197, 198 e 199 CRP). 

➢ Órgão colegial e solidário (art.º 189 CRP): 

• Princípio da colegialidade – definição das linhas gerais da política pelo Conselho 

de Ministros; 

• Princípio da solidariedade – um Ministro não é apenas individualmente 

responsável pelos seus próprios atos, ele é também responsável pela política geral 

do Governo (ainda que executada pelos seus colegas). 

➢ Órgão colegial hierarquicamente estruturado 

• Princípio da preeminência do PM: 
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o É o Chefe do Executivo; 

o Considerado primus inter pares e, em certa medida, primus super pares; 

o Tem competências constitucionais próprias (art.º 201 nº 1 CRP) – 

direção da política geral do Governo, coordenação e orientação da 

política dos ministros; 

o A sua demissão implica a demissão de todo o Governo (art.º 195 b) 

CRP); 

o Compete-lhe submeter a apreciação do programa de Governo à AR (art.º 

192 CRP); 

o Dupla responsabilidade do PM – perante o PR e a AR (art.º 191 nº 1 

CRP); 

• Se houver Vice-Primeiros-Ministros também são considerados hierarquicamente 

superiores aos ministros (art.º 191 nº 2 CRP). 

➢ O Governo dispõe do poder de auto-organização – competência legislativa reservada do 

Governo (art.º 198 nº 2 CRP); estão em causa as medidas destinadas à formação do 

Governo, à sua organização interna (quantos ministros e secretários de Estado, que 

distribuição de competências) e ao seu funcionamento. 

 

Princípios estruturantes do Governo na CRP 

➢ Princípio da colegialidade (=princípio de gabinete) – é ao Governo, e não ao PM ou 

Ministros, que competem as funções políticas mais importantes; veja-se a competência 

do Conselho de Ministros (art.º 200 CRP); 

➢ Princípio da preeminência do PM (art.º 201 nº 1 CRP) – papel do PM na formação do 

Governo (escolhe os Ministros, art.º 18 nº 2 CRP) e na direção do Conselho de Ministros 

(art.º 201 nº 1 CRP); 

➢ Princípio da repartição de competências – cada ministro possui um domínio material 

incluído no âmbito da atividade geral do Governo; executam autonomamente a política 

sectorial que lhes cabe (com observância das linhas de direção política); dirigem o seu 

ministério, são responsáveis por ele perante o PM e, no âmbito da responsabilidade 

política do Governo, responsáveis igualmente perante a AR (art.º 191 nº 2 CRP). 
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Responsabilidade política perante a Assembleia da República 

 Consagrada nos art.º 190 e 191 nº 1, trata-se de uma responsabilidade política, na medida 

em que um órgão ou o seu titular responde perante determinadas entidades pelos efeitos derivados 

do exercício de uma certa atividade; se os efeitos dessa atuação se repercutem na relação de 

confiança política que existe ou deve existir entre o titular do órgão em causa e o órgão que o 

propôs ou aceitou fala-se em responsabilidade política. 

 Trata-se de uma responsabilidade parlamentar do Governo – é uma responsabilidade 

solidária de todo o Governo; art.º 191 nº 1 e 191 nº 2 CRP (contrastar com os Secretários de 

Estado – art.º 191 nº 3 CRP); o Primeiro-Ministro e os Ministros têm de prestar contas ao 

Parlamento pelos seus atos. 

 É uma responsabilidade política que diz fundamentalmente respeito à responsabilidade 

do Governo e da administração dele hierarquicamente dependente (direta). Fica fora da 

responsabilidade a atividade dos órgãos das regiões autónomas e do poder local. 

 

Responsabilidade política perante o Presidente da República 

Espelhada no facto da escolha do PM pertencer ao PR (art.º 187 nº 1 CRP), a qual é uma 

competência própria do PR (art.º 133, f) CRP). Porém, não há demissão do Governo com eleição 

de novo PR; o PR só pode demitir o Governo em situação de crise e para assegurar o regular 

funcionamento das instituições democráticas (art.º 195 nº 2 CRP) – vício de desvio de poder. 

Esta responsabilidade política será mais óbvia em caso de demissão voluntária do PM por 

ter entrado em rota de colisão com o PR. 

 

Funções do Governo 

➢ Função política ou de governo (art.º 197 CRP): 

• “Complexo de funções legislativas, regulamentares, planificadoras, 

administrativas e militares, de natureza económica, social, financeira e cultural, 

dirigida à individualização e graduação dos fins constitucionalmente 

estabelecidos”: 

o Grande margem de liberdade de conformação (limitada pelas imposições 

constitucionais); 
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o Governar: direção, iniciativa, coordenação, combinação, planificação e 

liberdade de conformação; 

• Forma: 

o Atos legislativos; 

o Atos regulamentares; 

o Linhas de direção política; 

o Instruções sectoriais; 

o Atos de comando militar; 

o Informações; 

o Atos de nomeação de funcionários ou presidentes de órgãos. 

➢ Função legislativa (art.º 198 CRP) – ampla competência legislativa; a estudar adiante. 

➢ Função administrativa (art.º 199 CRP) – “concretização e realização dos interesses 

públicos da comunidade, seja dando execução a decisões ou deliberações, seja intervindo 

na prossecução de fins individualizados na Constituição e nas leis”; tendencialmente, 

medidas concretas adequadas e necessárias à prossecução dos fins de interesse público 

(atos administrativos, regulamentos administrativos). 

 

4. Tribunais 

➢ Art.º 202-217 CRP – estatuto do poder jurisdicional. 

➢ Órgãos constitucionais de soberania com competência para administrar a justiça em nome 

do povo. 

➢ Poder separado – garantias de independência e obrigatoriedade do exercício de funções 

em exclusividade (art.º 216 nº 3 CRP). 

➢ Autoadministração (existência de Conselhos superiores – Conselho Superior da 

Magistratura ou dos Tribunais Administrativos e Fiscais, por exemplo) – art.º 217 nº 1 e 

2 e 218 CRP – garantia de independência e imparcialidade. 

➢ Garantias de independência, inamovibilidade, imparcialidade e irresponsabilidade (art.º 

216 e 222 nº 5 CRP). 

➢ Jurisdições – art.º 209 CRP: 
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• Tribunal Constitucional; 

• Tribunais Judiciais; 

• Tribunais administrativos e fiscais; 

• Tribunal de Contas; 

• Possibilidade de tribunais marítimos, tribunais arbitrais e julgados de paz. 

➢ Tribunal Constitucional: 

• Criado pela LC 1/82; 

• Órgão com a “última palavra” sobre se uma determinada norma é ou não 

conforme à Constituição; 

• Art.º 221-224 CRP; 

• Competências – art.º 223 CRP; 

• Composto por 13 juízes, dos quais 10 eleitos pela AR (por 2/3 dos deputados – 

art.º 163 h) CRP) e 3 cooptados por estes; 

• Goza de legitimidade democrática indireta (eleição pela AR); 

• Mandato de 9 anos, não renováveis; 

• Lei de Organização do Tribunal Constitucional: Lei 28/82. 

 

Bibliografia específica 

➢ Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucional II → pág. (1) 1070-1075, (2) 

1075-1081, (3) 1081-1088, (4) 1088-1096; 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. (1) 619-

627, (2) 627-639, (3) 640-649, (4) 657-675; 

➢ Paulo Otero, Direito Constitucional Português, II → pág. (1) 209-260, (2) 261-326, (3) 

339-406, (4) 409-473. 
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CONSTITUIÇÃO E FONTES DE DIREITO 

 

1. A Constituição como norma primária sobre a produção jurídico-positiva 

 A Constituição como norma jurídica sobre a produção jurídica (norma das normas, 

normação da normação) dá corpo a um processo reflexivo (no sentido de se aplicar uma coisa a 

essa própria coisa), dado que regula os modos de regulação, disciplinando e estabelecendo a 

normação sobre como se hão de produzir normas. É fonte sobre as formas de revelação, definição 

e valor das normas de direito positivo. 

 Neste sentido, a Constituição identifica as fontes de direito positivo: 

➢ As normas infraconstitucionais devem fundar-se numa norma constitucional 

atributiva de competência normativa; 

➢ O órgão deve justificar a sua produção normativa, invocando a responsabilidade 

e o poder normativo que lhe é atribuído constitucionalmente; 

➢ A produção de direito válido através destes órgãos assenta numa norma 

constitucional que atribui uma competência normativa a estes órgãos; 

➢ Normas atributivas de competência normativa: 

• Art.º 8 CRP – Direito Internacional e Direito da UE; 

• Art.º 56 nº 4 CRP – Convenções coletivas de trabalho; 

• Art.º 115 CRP - Referendo; 

• Art.º 161 a) a h), 164 e 165 – Leis da Assembleia da República; 

• Art.º 198 CRP – Decretos-Lei do Governo; 

• Art.º 199 c) CRP – Regulamentos do Governo; 

• Art.º 227 CRP – Atos Normativos das Regiões Autónomas; 

• Art.º 241 CRP – Regulamentos das Autarquias Locais. 

A Constituição estabelece os critérios de validade e de eficácia de cada uma das fontes e, 

consequentemente, das normas. Em concreto, o art.º 112 CRP define os critérios de 

reconhecimento, eficácia e inter-relação de normas (relações entre os vários atos normativos): 
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➢ Nº 2 – paridade entre lei da AR e decreto-lei do Governo – valem, do ponto de 

vista constitucional, exatamente a mesma coisa; à partida, a regra é de que uma 

lei da AR pode revogar um decreto-lei do Governo e vice-versa; exceções em 

matéria de reserva absoluta da AR (vale nas competências concorrentes); 

➢ Nº 3 – valor reforçado de certas leis – eficácia diferenciada (reforçada) face a 

outras leis – na base da criação de uma categoria de “leis com valor reforçado”, 

que devem ser respeitadas por outras leis – na base da fiscalização da legalidade 

das leis; 

➢ Nº 4 e 5 + art.º 227 – relação entre direito geral da República e direito 

autonómico; 

➢ Nº 7 + art.º 241 – relação entre atos normativos legislativos e atos normativos da 

administração (subordinados aos primeiros); 

➢ Nº 8 – determinação da forma e valor da transposição das diretivas da União 

Europeia, designadamente, aqui, através de ato legislativo. 

A Constituição determina os órgãos criadores do direito positivo (determina a 

competência das entidades que produzem/revelam normas de direito positivo): 

➢ Assembleia da República – competência legislativa – art.º 161, 164 e 165; 

➢ Governo – competência legislativa – art.º 198; 

➢ Governo – competência regulamentar (administrativa) – art.º 199 c); 

➢ Regiões Autónomas – competência legislativa e regulamentar – art.º 227; 

➢ Autarquias Locais – competência regulamentar – art.º 241. 

 

2. Pluralismo normativo 

 Não obstante o que se verificou anteriormente, deve-se assinalar que o ordenamento 

jurídico português convive com outros ordenamentos jurídicos. Portanto, existem fontes externas 

de direito diretamente vigentes na ordem jurídica interna (direito internacional e direito da UE, 

em particular), constituindo uma pluralidade de ordenamentos jurídicos. 

 Afetação da hierarquia normativa clássica, com a Constituição à cabeça (seguida de leis 

e regulamentos): 
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➢ Perspetiva clássica da hierarquia normativa – pirâmide com a Constituição no 

vértice enquanto ordenamento superior único – não se pode esquecer, mesmo 

considerando esta hierarquia, que existem outros ordenamentos com os quais “a 

pirâmide interna” tem de se relacionar; 

➢ Hoje – pluralidade de ordenamentos superiores – Constituição, direito 

internacional e direito da UE (fenómeno supranacional); 

➢ A CRP reconhece esse pluralismo – art.º 8 (nº 3 e 4, em particular) – está 

consciente do ordenamento de direito internacional público e, inclusive, 

disciplina as relações entre as normas constitucionais e as normas do direito 

internacional público e do direito da EU; 

➢ Quando surgem dificuldades? Quando esses ordenamentos disputam entre si a 

supremacia normativa ou, em alternativa, uma aplicação preferente. 

Concorrência do direito internacional público face à Constituição: 

➢ Superioridade hierárquica das normas constitucionais face às normas de direito 

internacional – princípio da natureza infraconstitucional dos preceitos de direito 

internacional (salvo jus cogens: direito imperativo); 

➢ No caso da concorrência entre normas racionais infraconstitucionais 

(legislativas) e normas de direito internacional público – interpretação do art.º 8 

no sentido da prevalência do direito internacional; 

➢ Ressalva – pelo art.º 8 é ainda a Constituição a deter a competência primária, por 

ser ela mesma a legitimar a entrada de normas de outros ordenamentos. 

Concorrência do direito da UE face à Constituição: 

➢ Atentar no art.º 7 nº 5 e 6; art.º 8 nº 3 e 4; art.º 112 nº 8; 

➢ Preferência da aplicação do Direito da UE face ao direito interno dos Estados-

Membros; 

➢ Limite – normas constitucionais relacionadas com direitos fundamentais e com 

dimensões inelimináveis da estatalidade republicana portuguesa. 
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3. Pluralismo e plurimodalismo legislativos 

 Pluralismo legislativo – há vários órgãos diferentes que podem produzir atos legislativos 

(AR, Governo e ALR): 

➢ Vários órgãos de soberania com competência legislativa; 

➢ Variedade integrada no conceito de ato legislativo (latamente: lei) – leis (AR), 

decretos-lei (Governo) e decretos legislativos regionais (Assembleias 

Legislativas Regionais) – art.º 112 nº 1; 

➢ É a própria Constituição que estabelece estes atos enquanto atos legislativos. 

 

 

 

 

Plurimodalismo legislativo – várias modalidades de atos legislativos: 

➢ Variedade de leis da AR: 

• Leis constitucionais – art.º 166 nº 1; 

• Leis (reforçadas) orgânicas – art.º 166 nº 2; 

• Leis (reforçadas) estatutárias – art.º 161 e 226; 

• Leis (reforçadas) de autorização – art.º 112 nº 2 e 161 d); 

• Leis (reforçadas) de bases – art.º 112 nº 2 e 198 nº 1 c); 

• Leis (reforçadas) de enquadramento – art.º 106 nº 1 e 293 nº 1; 
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• Leis reforçadas – 112º nº 3 – além das anteriores, as que careçam de ser 

aprovadas por maioria de 2/3 – art.º 168 nº 3; 

• Leis de reserva absoluta – art.º 164; 

• Leis de reserva relativa – art.º 165; 

• Leis de transposição – art.º 11 nº 9; 

• Leis da AR – categoria genérica; 

➢ Variedade de decretos-leis do Governo: 

• Decretos-lei primários – art.º 112 nº 1 e 198 nº 1 a); 

• Decretos-lei autorizados – art.º 112 nº 2 e 198 nº 1 b); 

• Decretos-lei de desenvolvimento – art.º 112 nº 2 e 198 nº 1 c); 

• Decretos-lei reservados – art.º 198 nº 2; 

• Decretos-lei de transposição – art.º 112 nº 9; 

➢ Variedade de decretos legislativos regionais: 

• Decretos legislativos regionais de concretização de princípios – art.º 227 

nº 1 a) – concretizadores de leis gerais da República; 

• Decretos legislativos regionais autorizados – art.º 227 nº 1 b); 

• Decretos legislativos regionais de desenvolvimento – art.º 227 nº 1 c) – 

desenvolvem leis de bases da AR. 
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 “Ao consagrar-se constitucionalmente uma pluralidade de atos legislativos (art.º 112 nº 

1) altera-se a conceção tradicional de lei (do Parlamento) como o único ato normativo com valor 

legislativo”. 

 Torna-se necessário esclarecer se todos os atos de natureza legislativa têm o mesmo valor 

(art.º 112 nº 2). O problema coloca-se também por causa do plurimodalismo legislativo – se há 

vários tipos de leis, é preciso descortinar se alguns “valem” mais do que outros (ex.: categoria de 

lei com valor reforçado) 

 Importa para o efeito desenvolver as ideias de “força de lei” e “valor de lei”: 

➢ Força de lei: 

• Posição primária da lei, colocada no degrau imediatamente inferior à 

Constituição; 

• Poder de inovação jurídica do ato legislativo (força ativa); 

• Resistência à revogação ou derrogação por outras normas 

hierarquicamente inferiores (força passiva); 

➢ Valor de lei – órgão que emana o ato legislativo e sua forma de legitimação: 

• Legitimidade democrática direta da AR e das Assembleias Legislativas 

das Regiões Autónomas; 

• Legitimidade derivada de órgãos nacionais diretamente legitimados: 

Governo; 

➢ Caso das leis com valor reforçado – todas as leis têm valor legislativo e força de 

lei, mas reconhecem-se entre elas (entre as diferentes modalidades) certas regras 

de primariedade, parametricidade e exclusividade. 

 

4. Bibliografia específica 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 691-699. 

 

 



Direito Constitucional Português 

95 

 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – PRINCÍPIOS ORDENADORES 

 

1. Princípio da hierarquia 

 Os atos normativos não têm todos a mesma hierarquia, antes se encontram num plano de 

verticalidade consoante o seu tipo. 

“A CRP ordena hierarquicamente os atos normativos infraconstitucionais de acordo com 

os seguintes princípios básicos”17: 

• Princípio da preeminência ou superioridade dos atos legislativos (leis, decretos-

lei e decretos legislativos regionais), relativamente a atos normativos 

regulamentares ou estatutários – art.º 112 nº 7 e 8; 

• Princípio da tendencial paridade ou igualdade entre leis e decretos-lei – art.º 112 

nº 2 – podem interpretar-se, suspender-se ou revogar-se reciprocamente; 

• Princípio da prevalência dos princípios fundamentais das leis gerais da República 

sobre os atos legislativos regionais – art.º 112 nº 4; 

• Princípio da preeminência ou superioridade das normas de enquadramento e das 

leis de bases sobre as normas complementares – art.º 112 nº 2; 

• Princípio da inderrogabilidade de norma de grau superior por norma 

hierarquicamente inferior – normas de hierarquia superior prevalecem sobre 

normas de escalão inferior, implicando, em caso de contradição, a respetiva 

invalidade destas últimas – art.º 3 nº 3; 

“A norma de hierarquia superior reúne, em via de princípio, duas modalidades de 

preferência: preferência de validade, tornando nulas as normas anteriores contrárias e servindo de 

limites às normas posteriores também em contradição com elas; preferência de aplicação. Porque 

mesmo não aniquilando a validade da norma contrária, ela deverá ser aplicada no caso concreto 

com a consequente desaplicação da norma inferior”. 

Caso específico da relação hierárquica entre lei e regulamento – art.º 112 nº 6 e 7. 

Proibição de usurpação de competência legislativa por órgãos ordinários – art.º 112º, nº 5. 

 

17 J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 700. 
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2. Princípio básico sobre a produção legislativa – princípio de congelamento de grau 

 Nenhuma fonte pode criar outras fontes de valor superior ou igual ao seu, nem pode dispor 

do seu próprio valor (somente pode criar fontes com valor inferior) – art.º 112 nº 5. Desdobra-se 

em várias proposições: 

• Nenhuma fonte pode atribuir a outra um valor de que ela própria não dispõe; 

• Nenhuma fonte pode atribuir a outra um valor idêntico ao seu; 

• Nenhuma fonte pode dispor do seu próprio valor jurídico acrescentando-o ou 

diminuindo-o; 

• Nenhuma fonte pode transferir para atos de outra natureza o seu próprio valor 

jurídico. 

Alguns corolários (efeitos práticos): 

• Proibição dos assentos; 

• Proibição de regulamentos interpretativos (interpretação autêntica da lei ou 

derrogatórios de lei. 

 

3. Princípio da competência legislativa horizontal 

 Reparte a competência legislativa por vários órgãos no mesmo escalão normativo – art.º 

112 nº 2. Paridade entre lei e decreto-lei (Assembleia da República e Governo), mas não esquecer 

as matérias de reserva. 

 

4. Princípio da competência normativa vertical 

 Justaposição de domínios territoriais de competência: Estado Central – regiões autónomas 

– autarquias locais – União Europeia – Comunidade Internacional. 

 

5. Bibliografia específica 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 700-702. 
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O CONCEITO DE LEI 

 

1. A lei na teoria do direito do Estado 

 

Antiguidade greco-romana e Idade média 

➢ Dimensão material – lei como expressão do justo e do racional; 

➢ Dimensão universal – a lei dirigia-se ao bem comum da comunidade; 

➢ Aristóteles – a “soberania da lei equivale à soberania de deus e da razão”; 

➢ Cícero – a lei é a “suprema ratio, ínsita na natureza”; 

➢ S. Tomás – a “lei é uma ordenação racional, dirigida no sentido do bem comum e tornada 

pública por aquele que está encarregue de zelar pela comunidade”. 

 

Época moderna 

➢ Hobbes – conceito voluntarista e positivo da lei; lei é vontade e ordem, vale como 

comando do soberano – “a lei, propriamente dita, é a palavra daquele que, por direito, 

tem comando sobre os demais”; 

➢ Locke – lei como instrumento que assegura a liberdade; lei como garante de liberdade e 

de propriedade (função da lei reconduzia-se à garantia da property, isto é: vida, liberdade 

e propriedade, que só poderiam ser afetados pelo Parlamento enquanto representação dos 

cidadãos) – “não é tanto a limitação, mas sim o guia de um agente livre e inteligente, no 

seu próprio interesse”; 

➢ Montesquieu – lei como produto do exercício do poder legislativo (leis gerais); ao 

executivo caberia executar a lei, adotando medidas individuais e concretas; 

➢ Rousseau – lei como instrumento de atuação da igualdade política; lei como produto da 

vontade geral; geral, porque é a vontade comum do povo inteiro, e geral porque estatui 

não apenas para um caso, mas para o corpo de cidadãos; 

➢ Kant – distinção entre lei e máxima (vontade racional); 
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➢ Hegel – poder legislativo como poder de organizar o universal; lei como expressão do 

geral e os atos do executivo como expressão do particular. 

 

Dogmática alemã do séc. XIX 

 Conceito de lei material enquanto regra geral e abstrata, regra de direito, que cria direito 

e modifica a esfera jurídica dos cidadãos, no que toca à sua liberdade e propriedade. Distinguem-

se três perspetivas: 

➢ Lei material como regra geral e abstrata: 

• Deliberação tomada em abstrato para regular todos os casos da mesma 

natureza, no presente ou no futuro; 

• Disposição que se destina a ser aplicada a todos os indivíduos que se 

encontram nas condições previstas pelo enunciado; 

➢ Lei material como regra de direito delimitadora da esfera livre de atividade das 

pessoas nas suas relações recíprocas: 

• Regra que cria direito e modifica a situação jurídica dos cidadãos; 

➢ Lei material no sentido de ato que intervém na propriedade e liberdade dos 

cidadãos: 

• Relação da regra de direito com os dois direitos fundamentais de matriz 

liberal – liberdade e propriedade; 

• Para interferir na esfera jurídico-patrimonial dos cidadãos era necessária 

lei ou autorização da lei. 

Enquanto conceito formal, entendia-se lei como ato legislativo do parlamento. Então, a 

matéria de lei estaria reservada ao parlamento (reserva de lei), pelo que o ato legislativo 

parlamentar gozaria de primazia sobre atos normativos não legislativos, como os regulamentos 

(primazia de lei). 

 

A partir da segunda metade do séc. XX 

 Com a expansão da atividade do Estado (passagem ao estado-social), surge a necessidade 

de legislar mais para regular juridicamente o crescente intervencionismo social do Estado. Por 

conseguinte, ocorre a descaraterização da materialidade da lei, seja no plano dos âmbitos típicos 
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a que ela se dirigia, seja no plano da respetiva generalidade e abstração, e a lei torna-se o 

instrumento de uma política. 

Deste modo, as leis tornam-se “medidas” (conceito de leis-medida – Carl Schmitt e 

Forsthoff) de uma atuação política – caráter político da lei: 

➢ Medidas legais destinadas a resolver problemas concretos, económicos e sociais; 

➢ Legislador ordinário forçado a emanar leis cujo escopo não é o da criação de uma 

ordem geral, justa e racional, mas o de realizar uma qualquer utilidade concreta. 

 

2. Discussão – distinção entre leis-norma e leis de medida 

➢ Leis-medida como leis individuais – distinguem-se segundo o número de destinatários a 

quem se dirigiriam: 

• Leis-norma – seriam gerais, dirigidas a uma pluralidade indefinida de pessoas; 

• Leis-medida – visariam só uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas; 

➢ Leis-medida como leis concretas – abstrato vs. concreto: 

• Leis-nomas – regular em abstrato determinados factos; 

• Leis-medida – regular certos factos ou situações concretas; 

➢ Leis-medida como leis temporárias – critério temporal: 

• Leis-norma – teriam caraterística clássica da lei, caráter duradouro; 

• Leis-medida – seriam temporárias por preverem o seu fim de vigência ou por 

essa limitação temporal decorrer da própria satisfação das utilidades concretas a 

que iam dirigidas. 

 

3. Sistema técnico-jurídico da lei na CRP76 

 Um exemplo de uma lei em sentido material e formal presente na CRP76 é o art.º 18 nº 

2, que se refere à restrição de direitos, liberdades e garantias. Comporta a ideia do conceito 

material de lei: norma geral e abstrata, de origem parlamentar. Nos restantes casos, a CRP permite 

que a lei e os demais atos legislativos sejam leis-medida. 
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 Detetam-se vários sentidos de lei no texto constitucional (conceito polissémico): 

➢ Lei no sentido de ordenamento jurídico – conjunto de normas jurídicas vigentes 

no ordenamento estadual português (art.º 13 nº 1); 

➢ Lei no sentido de norma jurídica, independentemente da fonte normativa – norma 

constitucional, ato legislativo, convenção internacional, regulamentos (art.º 203); 

➢ Lei no sentido de atos normativos com valor legislativo – ato legislativo = lei, 

decreto-lei ou decreto legislativo regional (art.º 112 nº 1 e 5 e art.º 87); 

➢ Lei no sentido de leis gerais da República – leis da AR ou decretos-lei do 

Governo (art.º 112 nº 4 e 6; art.º 165 quando nos termos da lei remete para reserva 

relativa da AR, o que significa que remete para lei ou decreto-lei autorizado); 

➢ Lei no sentido de lei da AR – ato normativo editado pelo Parlamento de acordo 

com o procedimento constitucionalmente prescrito (art.º 112 nº 1 e art.º 161 c)); 

corresponde ao sentido estritamente formal de lei (art.º 166 nº 3); corresponderá 

a todas as situações em que a CRP se refere à lei que disciplina matérias da 

exclusiva competência da Assembleia da República. 

 

4. Bibliografia específica 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 711-721. 

 

 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

 

 A distribuição da competência legislativa na CRP76 responde às questões (1) quem pode 

legislar e (2) quais as áreas de concorrência, designadamente entre AR e Governo: 

• Competência político-legislativa da AR – art.º 161; 

• Competência legislativa exclusiva da AR de reserva absoluta – art.º 164; 

• Competência legislativa exclusiva da AR de reserva relativa – art.º 165 e art.º 198 

nº 1 b); 
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• Competências legislativas concorrentes ou paralelas entre a AR e Governo – art.º 

161 c) e 198 nº 1 a); 

• Competência exclusiva do Governo – art.º 164 nº 2 + 198 nº 2. 

Ainda assim, a AR é o órgão legislativo por excelência. Tem competência legislativa 

geral (excecionada pela matéria de organização do Governo); as matérias mais importantes ou 

sensíveis constituem reserva da AR; tem a “última palavra” sobre os decretos-lei e os decretos 

legislativos regionais (remissão para instituto da apreciação parlamentar de decretos-lei). 

 

1. Competência legislativa da AR 

 

Leis da AR 

• Leis constitucionais; 

• Leis orgânicas; 

• Leis estatutárias; 

• Leis de enquadramento e leis-quadro; 

• Leis de autorização legislativa; 

• Leis de bases; 

• Leis com valor reforçado. 

 

Leis constitucionais: 

➢ Forma que revestem as leis de revisão constitucional – art.º 166 nº 1; 

➢ Remissão para matéria da revisão constitucional quanto a procedimento e limites. 

 

Leis orgânicas: 

➢ Na CRP, é um conjunto de matérias que se encontra sujeito à forma de lei orgânica – art.º 

166 nº 2 – remete para: art.º 164 a), b), c), d), e), f), h), j), l) (1ª parte), q), t) e 255; 

➢ São matérias de reserva absoluta da AR e que são politicamente sensíveis: 
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• Regime eleitoral dos órgãos de soberania; 

• Regime dos referendos; 

• Organização do Tribunal Constitucional; 

• Disciplina de situações de estado de sítio e de estado de emergência; 

• Aquisição, perda e reaquisição de cidadania portuguesa; 

• Disciplina das associações e partidos políticos; 

• Regime das eleições dos deputados às assembleias legislativas regionais; 

• Eleições dos titulares de órgãos de poder local; 

• Regime do sistema de informações da República e segredo de Estado; 

• Regime de finanças das regiões autónomas; 

• Criação de regiões administrativas; 

➢ Regime jurídico: 

• Princípio da tipicidade – art.º 166 nº 2: 

o Só são leis orgânicas as que a Constituição considera como tais; 

o Se a Constituição reserva para a lei orgânica determinada disciplina 

então daí decorre também uma imposição, isto é, a matéria tem de ser 

disciplinada por lei orgânica; 

o Reserva total: não pode o legislador remeter para lei não orgânica aspetos 

de regime que lhe cumpre constitucionalmente definir por lei orgânica 

(não confundir com caso do art.º 164 d)); 

• Natureza de leis reforçadas – art.º 112 nº 3; 

• Obrigatoriamente de serem votadas na especialidade no plenário – art.º 168 nº 4 

– reserva de plenário; 

• Aprovação por maioria absoluta – art.º 168 nº 5; 

• Exigência de maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à 

maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, para superar veto 

político do PR – art.º 136 nº 3; 
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• Possibilidade de o PM ou 1/5 dos deputados pedirem fiscalização preventiva da 

constitucionalidade – art.º 278 nº 4 (não é apenas o PR). 

 

Leis estatutárias: 

➢ Circunstância de o Estado português ter regiões com autonomia política (art.º 6), mas de 

ser um Estado unitário; o estatuto político e administrativo dessas regiões é definido numa 

lei da República; 

➢ Procedimento legislativo especial (art.º 226) – reserva de iniciativa legislativa primária a 

cargo das assembleias legislativas das regiões autónomas; 

➢ Processos de fiscalização de ilegalidade a que podem dar origem – art.º 280 nº 2 b) e c); 

art.º 282 nº 1 c) e d): 

• Leis que devem ser respeitadas por outras leis – art.º 229 nº 3. 

 

Leis de enquadramento e leis-quadro: 

➢ Expressões utilizadas apenas uma vez cada no texto constitucional; 

➢ Art.º 106 nº 1 – lei do orçamento; 

➢ Art.º 293 nº 1 – reprivatização de empresas nacionalizadas; 

➢ Constitucionalmente dirigida apenas a uma concreta matéria. 

 

Leis de autorização legislativa e leis de bases: 

➢ Dois tipos de leis através das quais há comunicação de competência legislativa pela AR 

ao Governo (matérias de reserva da primeira); 

➢ Análise do regime (remissão). 

 

Leis com valor reforçado: 

➢ Têm valor superior ao de outras leis; podem derrogar outras leis, sem poderem ser por 

elas revogadas (reforçada por não ser derrogável por leis posteriores, a não ser por leis da 

mesma natureza); 
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➢ Beneficiam de um sistema de fiscalização judicial de legalidade quando outros atos 

legislativos as contrariem – art.º 280 nº 2 a) e 281 nº 1 b); 

➢ Quais são? Art.º 112 nº 3: 

• Leis orgânicas (critério de forma); 

• Leis que carecem de aprovação por maioria de 2/3 (critério de mais-valia 

legitimatória) – art.º 168 nº 6; 

• Leis que são pressupostos normativos necessários de outras leis (critério de 

parametricidade específica): 

o Leis de bases; 

o Leis de autorização; 

o Lei de enquadramento do orçamento; 

• Leis que devam ser respeitadas por outras (critério da parametricidade geral): 

o Critério vago; 

o Conceito residual para um conjunto indeterminado de outros atos 

legislativos: 

▪ Art.º 293 – lei-quadro das privatizações; 

▪ Art.º 226 – estatutos das regiões autónomas; 

▪ Art.º 229 nº3 e 164 t) – lei das finanças regionais. 

 

Autorização legislativa da AR 

Faculdade de delegação: 

➢ A AR autoriza o Governo a legislar em matéria para a qual ele, à partida, não detinha a 

competência (por estar reservada à AR); 

➢ “É apenas uma reserva de matérias a favor da AR; o Governo, ao fazer uso de 

autorizações legislativas, não recebe poderes legislativos da AR” (veja-se o art.º 198 nº1 

b)) – no nosso ordenamento ele já tem esses poderes, Governo age em nome próprio; 
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➢ O Governo pode pedir à AR que o autorize, por lei (de autorização legislativa) e mediante 

certas condições, a emanar decretos-leis em matérias que são de reserva da competência 

legislativa da AR; 

➢ O Governo, ao legislar sob autorização, age em nome próprio e não carece de ratificação 

da AR; 

➢ Autorização legislativa não contende com proibição de delegação de competências entre 

órgãos constitucionais de soberania (art.º 111 nº 2) – é a Constituição que permite e que 

lhe traça o regime. 

 

Objeto: 

➢ Casos do art.º 165 nº 1 – reserva relativa (art.º 161 d) e 198 nº 1 b); 

➢ Exclui matérias das funções de fiscalização ou controlo – art.º 162 e 163; 

➢ Exclui matérias da função política – art.º 161; 

➢ Exclui matérias da reserva absoluta de competência – art.º 164: 

• Caso especial de as Assembleias Legislativas Regionais pedirem autorização 

legislativa à AR para emanarem decretos legislativos regionais autorizados 

também em algumas matérias do art.º 165 (art.º 227 nº 1 b)). 

 

Razão de ser do instituto da autorização legislativa: 

➢ Aliviar/desonerar a AR sem colocar em causa a sua primacial posição de órgão 

legislativo; 

➢ Ter em conta muitas das atuais exigências à atividade legislativa: 

• Necessidade de informação minuciosa e detalhada; 

• Grande tecnicidade de muitas das matérias; 

• Governo surge para essas matérias – essencialmente conexas com âmbito 

administrativo – como o órgão mais bem colocado (cognitivamente). 

 

Regime da lei de autorização legislativa: 

➢ Destinatário: 
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• Governo (não o PM, não o Conselho de Ministros) em plenitude de funções – 

art.º 165 nº 4; 

• De notar que a AR não pode por sua iniciativa (moto próprio) conceder 

autorização; 

• É o Governo que tem a iniciativa legislativa de autorização – apresenta uma 

proposta de lei de autorização à AR; 

➢ Limites materiais e temporais à lei de autorização: 

• Definição do objeto – matéria sobre a qual incide a autorização (uma das do art.º 

165 nº 1): 

o Princípio da especialidade das autorizações legislativas – não é para 

qualquer matéria, tem que dizer qual é a matéria da autorização; 

• Definição do sentido – qual a orientação que a legislação deve seguir (exemplo: 

aumentar ou diminuir impostos; reforçar a posição subjetiva dos particulares ante 

a administração): 

o O objetivo é evitar a discricionariedade total do Governo na emanação 

de decretos-lei autorizados (que versam sobre matérias reservadas); 

• Definição da extensão – indicar um limite ao sentido da legislação, não o 

deixando na total disponibilidade do Governo; 

• Definição da duração – a autorização terá de ser executada dentro de um 

determinado prazo: 

o Que ato tem de ser cumprido para se considerar dentro do prazo? 

Aprovação? Envio para promulgação? Promulgação? Referenda? 

Publicação? 

o Basta aprovação pelo Governo (em Conselho de Ministros) dentro do 

prazo; 

o Os outros atos são de outros órgãos e já não devem impactar sobre a 

autorização concedida ao Governo; 

o Nesse sentido: Ac. do TC 156/92, 386/93, 672/95, 268/97, 461/99; 

• A inobservância de qualquer dos limites materiais e temporais (objeto, extensão, 

sentido e duração) implica: 
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o Inconstitucionalidade formal da lei de autorização; 

o Inconstitucionalidade consequencial/consequente do decreto-lei 

aprovado (pretensamente autorizado); 

➢ Causas para a cessação de autorização: 

• Esgotamento do prazo – art.º 165 nº 2 e 227 nº 2; 

• Utilização da autorização – pelo órgão autorizado, na medida em que o Governo 

só está autorizado a praticar um ato de legislação (não pode ensaiar várias 

hipóteses dentro do mesmo prazo) – art.º 165 nº 3 e 227 nº 2: 

o Princípio da irrepetibilidade – o Governo não pode utilizar a autorização 

mais do que uma vez, estando-lhe igualmente vedada a revogação, 

alteração ou substituição; 

o Admissão da “execução parcelada” – serem emanados vários diplomas 

(decretos-lei) ao abrigo da mesma autorização, se houver parcelamento 

de regimes jurídicos (execução parcelada da lei de autorização); 

o Caso difícil – caso de veto político ou por inconstitucionalidade (do 

decreto-lei autorizado), por parte do PR (não chega a entrar em vigor, 

apesar de ter sido aprovado) – cessou a autorização do Governo ou pode 

ainda haver nova autorização? 

▪ Se a nova utilização (nova aprovação) ocorrer dentro do prazo 

anterior previamente previsto não tem problema; 

▪ Ou seja: o princípio da irrepetibilidade pressupõe a eficácia 

jurídica do decreto-lei autorizado – não há verdadeira utilização 

da autorização se, de facto, o Governo aprova um decreto que 

depois é vetado pelo PR; 

• Revogação da lei de autorização pela AR: 

o Expressa – revogação por ato igual ao da autorização (lei); 

o Tácita – revogação se a AR editar leis durante o período de autorização 

regulando diretamente as matérias objeto de autorização; 

• Caducidade – art.º 165 nº 4 e 227 nº 3: 

o Demissão do Governo; 
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o Dissolução do Parlamento; 

o Termo da legislatura; 

o Manifestação da existência de uma “relação fiduciária” (de confiança) 

entre órgão autorizante e autorizado (se algum deles muda, então cessa a 

autorização); 

o Caso especial: art.º 165 nº 5 – autorizações contidas na lei do orçamento 

apenas caducam no termo do ano económico: 

▪ Autorizações legislativas orçamentais (são enxertadas na lei do 

orçamento) – autorizações em matéria fiscal (autorizar o 

Governo a cobrar contribuições e impostos e alterar os códigos 

e legislação desse âmbito nos termos dos preceitos 

autorizativos); 

▪ Têm duração temporal equivalente à vigência do orçamento; 

▪ Não pressupõem relação fiduciária; 

▪ São autorizações que podem ser utilizadas mais de uma vez (não 

podem ser modificadas, interpretadas, suspensas ou revogadas 

pela AR; 

➢ Especificidades do decreto-lei autorizado: 

• Parte-se do pressuposto de que a lei de autorização legislativa é válida (!); 

• Os decretos-lei autorizados estão subtraídos à disposição do poder legislativo do 

Governo – este não os pode revogar ou alterar sem nova autorização legislativa; 

• Desconformidade entre decreto-lei (pretensamente) autorizado e lei de 

autorização legislativa: 

o “Excesso de autorização” – se DL desrespeita sentido e extensão da LAL 

– ilegalidade (art.º 280 nº 2 e 281 nº 1 b)); 

o “Defeito de autorização” – se DL legisla sobre matéria não contida na 

autorização legislativa e de reserva da AR (relativa ou absoluta) ou não 

se cumpre o limite temporal estabelecido; tem-se incompetência absoluta 

ou relativa do Governo, logo inconstitucionalidade do DL aprovado; 
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o LAL que pretenda dar autorização para legislar em matéria concorrente: 

inconstitucional ou ineficaz (não vincula o Governo, que tem 

competência legislativa própria). 

 

Leis de Bases da AR 

 Consagram bases ou princípios gerais de um regime jurídico. Deixam o desenvolvimento 

(densificação, elaboração de um regime jurídico mais completo) ao Governo ou às Assembleias 

Legislativas das regiões autónomas (ato legislativo subsequente – ato legislativo de 

desenvolvimento). 

É a forma de a AR comunicar competência legislativa ao Governo e às Assembleias 

Legislativas das regiões autónomas. Já se sabe que a AR pode legislar com toda a extensão sobre 

qualquer matéria (exceto organização e funcionamento do Governo), mas daí não decorre que a 

AR tenha sempre de legislar em toda a extensão sobre essas matérias. 

 “Ideia de um parlamento legislativamente operante numa sociedade constituenda e 

colaborante com um Governo responsável por tarefas de conformação social”. 

Referências a normativos constitucionais: 

• Art.º 112 nº 2; 

• Art.º 198 nº 1 c); 

• Art.º 164 d) e i); 

• Art.º 165 nº 1 f), g), n), t), u) e z). 

 

Recortar diferentes níveis de densificação legislativa: 

➢ Nível/reserva de densificação legislativa total – art.º 164 e 165; 

➢ Nível de densificação intermédio – reserva apenas da definição do regime comum, normal 

ou “geral” – art.º 165 nº 1 d), e) e h); significa estabelecer uma disciplina legislativa 

completa do regime, sem prejuízo de regimes especiais a estabelecer pelo Governo; 

➢ Nível de densificação limitado às bases gerais dos regimes jurídicos – art.º 165 nº 1 f), 

g), n) t), u), z); significa consagrar apenas as opções político-legislativas fundamentais, 

deixando-se para o Governo a definição concreta dos regimes jurídicos gerais (e/ou 

especiais). 



Direito Constitucional Português 

110 

 

 

Sentido da reserva legislativa de bases gerais: 

➢ Leis de bases como diretivas e limites dos decretos-lei e decretos legislativos regionais 

de desenvolvimento: 

• Diretivas – definem parâmetros materiais (princípios e critérios que devem ser 

observados no desenvolvimento); 

• Limites – desenvolvimento tem de ser compatível com as normas fixadas nas 

bases da AR. 

 

Competência legislativa de desenvolvimento do Governo: 

➢ Art.º 198 nº 1 c); 

➢ Compete ao Governo “fazer decretos-lei de desenvolvimento dos princípios ou das bases 

gerais dos regimes jurídicos contidos em leis que a eles se circunscrevam”; 

➢ Sentido? Há 3 posições da doutrina quanto à existência deste artigo: 

1) Limitar a AR a fixar as bases quando se trate de matéria de competência 

concorrente, deixando necessariamente o desenvolvimento para o Governo? 

• Deriva daqui uma (hetero)limitação constitucional da competência 

legislativa da AR; 

• Criticável: dificilmente harmonizável com o elemento literal do art.º 198 

nº 1 c); e o art.º 161 c) também não aponta nesse sentido; 

• Acentuaria a vertente governamental da nossa forma de governo; 

2) Limitar a competência legislativa do Governo? 

• Sempre que a AR emanasse as bases de qualquer regime, o Governo teria 

de as respeitar e já só poderia emanar decretos-lei de desenvolvimento 

(mesmo que se tratasse de matérias de competência concorrente); 

• Procura sustentar-se no art.º 112 nº 2 – subordinação dos DLs de 

desenvolvimento às bases; 

• É uma posição que acentuaria a primazia do Parlamento; 

3) Possibilidade de autolimitação da AR? 
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• AR pode sempre limitar-se a definir as bases gerais de um dado regime 

jurídico (mesmo em matérias reservadas, abrindo concomitantemente 

espaço para que o Governo possa desenvolver essas bases); 

• Se a lei de bases não existisse, esse desenvolvimento estaria vedado ao 

Governo, uma vez que se trata de matéria reservada; 

• Não se estende a todas as matérias (abrangeria essencialmente as 

matérias de reserva relativa). 

 

Eficácia das leis de bases: 

➢ Primariedade relativamente aos decretos-lei de desenvolvimento (subordinação destes) – 

art.º 112 nº 2 e 198 nº 1 c); 

➢ Saber se as leis de bases constituem sempre um parâmetro material superior vinculativo 

para qualquer DL de desenvolvimento; 

➢ Essa parametricidade apenas se impõe nos casos de reserva de competência legislativa da 

AR (absoluta ou relativa) ou impõe-se em qualquer caso? 

➢ Ou seja, o art.º 112 nº 2 tem em vista apenas as leis de bases emanadas em âmbitos 

reservados ou quaisquer leis de bases, mesmo em matérias concorrenciais? 

➢ Vício de que padecem os DLs de desenvolvimento em desconformidade com as leis de 

bases: 

• Ilegalidade – âmbito de matérias concorrenciais; 

• Inconstitucionalidade – âmbito de matéria reservada; 

➢ Duas grandes teses sobre este assunto: 

• Limitação do valor paramétrico e superioridade hierárquica das leis de bases às 

matérias de reserva absoluta ou relativa da AR: 

o Argumento: tipicidade das competências constitucionais; 

o O Governo não ficará vinculado às bases gerais contidas em leis da AR, 

se estas incidirem em matérias de competência concorrente; 

o Senão a AR, por recurso sistemático às bases, conseguiria reduzir a 

atuação do Governo; 
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o Ora, as várias alíneas do art.º 198 nº 1, não podem ficar sem o efeito útil 

ampliativo que têm; 

o O art.º 112 nº 2 também não milita em sentido contrário, uma vez que o 

que estará aí em causa serão os casos de matérias reservadas (não há, aí, 

a típica paridade entre lei e decreto-lei, mas antes a subordinação deste 

último); 

o Em matérias concorrentes, a paridade mantém-se; 

• Superioridade geral das leis de bases perante os DLs: 

o Argumento: art.º 112 nº 2; 

o Não se faz qualquer distinção na norma constitucional entre leis de bases 

em matéria reservada e concorrente; 

o Logo, este artigo restringe a competência legislativa do Governo – 

sempre que houvesse uma lei de bases, teria o Governo de subordinar a 

elas a sua atuação legislativa de desenvolvimento; 

o De resto, a primeira tese esvazia o sentido do princípio da superioridade 

das leis de bases, pois que a superioridade das leis de bases em matéria 

reservada já resultaria da reserva de competência; 

o Críticas: 

▪ Violaria o princípio da tipicidade de competências pois 

expropriaria ao Governo de uma competência legislativa 

concorrencial constitucionalmente consagrada – art.º 198; 

▪ Não articula razoavelmente o art.º 198 nº 1 a) com o 198 nº 1 c) 

– este aparece, sem grande nexo, a restringir a competência 

primária do Governo para legislar em paridade com a AR, em 

matérias concorrenciais. 

 

Comparação entre leis de autorização e leia de bases 

➢ Não esgotam a regulamentação das matérias em causa, antes possibilitam ao Governo 

uma atuação legislativa que lhe estaria vedada; 

➢ Ambas limitam a atuação do Governo; 
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➢ As leis de bases alteram a ordem jurídica diretamente; já as leis de autorização permitem 

que essa alteração possa vir a ser introduzida (pelo Governo); 

➢ As leis de bases não caducam nem se esgotam pelo uso; já as leis de autorização podem 

caducar em razão de vicissitudes atinentes a uma das partes e só podem ser utilizadas uma 

vez (sem prejuízo da execução parcelada); 

➢ O Governo pode repetidamente alterar o desenvolvimento das leis de bases que tenha 

feito por DL; já um concreto DL autorizado não pode ser repetido, uma vez que a lei de 

autorização apenas pode ser utilizada uma vez; 

➢ As leis de autorização dizem tão somente respeito a matérias de reserva relativa; já as leis 

de bases podem funcionar como comunicação de competência legislativa ao Governo em 

matérias de reserva absoluta ou relativa (com regime diferenciado). 

 

Procedimento legislativo parlamentar 

Sucessão de série de atos necessários para produzir um ato legislativo/lei do Parlamento 

(forma de exteriorização do poder legislativo): 

1. Fase de iniciativa; 

2. Fase instrutória; 

3. Fase deliberativa ou constitutiva; 

4. Fase de controlo; 

5. Fase de integração de eficácia. 

 

1. Fase de iniciativa: 

➢ Iniciativa legislativa primária – art.º 167 nº 1: 

• Deputados da AR; 

• Grupos parlamentares; 

• Governo; 

• Grupos de cidadãos eleitores; 

• Assembleias legislativas das regiões autónomas (art.º 227 nº 1 f)); 
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➢ Iniciativa legislativa secundária, derivada ou superveniente: 

• Comissões na AR – apresentação de propostas de alteração (art.º 167 nº 2) ou 

textos de substituição (art.º 167 nº 8); 

➢ Iniciativa reservada: 

• Leis de revisão constitucional, leis estatutárias, leis das grandes opções do plano 

e do orçamento, leis de autorização legislativa e de autorização de empréstimo; 

➢ Projetos de lei – iniciativa de Deputados da AR e grupos parlamentares; 

➢ Propostas de lei – apresentação de propostas pelos outros; 

➢ O projeto ou proposta é apresentado perante o plenário; os deputados podem apresentar 

propostas de alteração. 

 

2. Fase instrutória: 

➢ Recolher dados e elementos para analisar a oportunidade do procedimento legislativo, 

bem como o respetivo conteúdo (pareceres, estudos, informações); 

➢ Fase executada pelas comissões permanentes especializadas (art.º 168 nº 3). 

 

3. Fase deliberativa ou constitutiva: 

➢ Subfase da discussão; 

➢ Subfase da votação; 

➢ Três planos/tempos – art.º 168 nº 1 e 2: 

• Generalidade: 

o Votação na generalidade – incide sobre a oportunidade, a filosofia geral 

do diploma, o seu sentido global; 

• Especialidade: 

o Votação na especialidade – é feita artigo a artigo, número a número, 

alínea a alínea (art.º 164 nº 4), incidindo sobre as soluções concretas a 

aprovar no texto da norma; 

• Final Global: 
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o Votação final global – sempre em plenário (materializa a vontade do 

parlamento); 

➢ Maioria para a deliberação: 

• Regra: maioria simples ou relativa – art.º 116 nº 3; 

• Casos de maiorias qualificadas expressamente previstas – art.º 168 nº 5 e 6; 

➢ Processo de urgência – art.º 170. 

 

4. Fase de controlo: 

➢ Intervêm o PR – promulga ou veta (politicamente ou em razão de inconstitucionalidade, 

na sequência de julgamento preventivo de inconstitucionalidade pelo TC) – art.º 136 + 

278/279; 

➢ Intervém o Governo nos casos de necessária referenda ministerial; 

➢ Em qualquer caso, sob pena de inexistência jurídica – art.º 137 e 140. 

 

5. Fase de integração de eficácia: 

➢ Publicação dos atos legislativos da AR sob forma de lei no Diário da República – art.º 

119 nº 1 c): 

• Ato mediante o qual o ato normativo é levado ao conhecimento dos seus 

destinatários; 

• Ato de comunicação; 

• Entrada em vigor – data neles prevista ou, na ausência de determinação, no 5º dia 

posterior ao da publicação (vacatio legis – lei 74/98); 

➢ Não publicação – ineficácia jurídica (art.º 119 nº 2) – não é requisito de validade; 

➢ A publicação tem efeito certificatório – o texto do DR é o texto legal, presumindo-se 

conforme ao original; 

➢ Em caso de discrepância entre o texto publicado e o texto oficial pode proceder-se a uma 

retificação: 
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• É ato jurídico de natureza administrativa (ato administrativo) com o objetivo de 

corrigir erros de execução material (escrita ou pontuação) ocorridos no 

procedimento de publicação; 

• A declaração de retificação deve ser produzida pelo autor do ato originário; 

• Tem de se publicar nos 60 dias seguintes à publicação do texto a retificar (art.º 

5º da lei 74/98); 

• Se não corresponde a um erro deste género (faltas ou lapsos de impressão) não 

pode ser sanado por esta via; 

• Terá de ser sanado ato de idêntico valor. 

 

2. Competência legislativa do Governo 

É problemática, numa compreensão mais ortodoxa/liberal do princípio da separação de 

poderes. As constituições oitocentistas não o admitiam, baseadas no princípio da representação e 

da separação de poderes (ver Constituição de 1911). Tem ainda influência a Constituição de 1933 

(depois da revisão de 1945) – tradição do Estado Novo. 

Trata-se de um poder autónomo, normal e perfeito. 

DL domina quantitativamente a produção legislativa. 

 

Titularidade 

➢ A competência pertence ao Governo (não ao PM ou aos Ministros); 

➢ Obrigatoriedade da aprovação de DLs por Conselho de Ministros – art.º 200 nº 1 d). 

 

Âmbito material 

➢ Delimitação por contraposição com art.º 161, 164 e 165; 

➢ Fora das reservas da AR há concorrência legislativa do Governo e da AR – os decretos-

lei podem revogar, alterar, suspender e interpretar as leis da AR (exceto: leis de bases e 

outras leis de valor reforçado). 
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Competência legislativa originária – decretos-lei originários (ou concorrentes) 

➢ Art.º 198 nº 1 a); 

➢ Matérias não reservadas à AR – ou seja, a delimitação da competência legislativa 

originária obtém-se a partir das normas constitucionais que heteronomamente 

estabelecem as reservas da AR – art.º 161, 164 e 165º; 

➢ O Governo pode, em concorrência com a AR, editar atos legislativos sobre essas matérias: 

• Sem necessidade de ato prévio da AR; 

• Sem necessidade de ratificação ulterior do DL pela AR; 

➢ Princípio de que lei posterior derroga lei anterior (salvo leis de valor reforçado); 

➢ Paridade entre lei e decreto-lei – art.º 112 nº 2. 

 

Competência legislativa dependente – decretos-lei autorizados e decretos-lei de desenvolvimento 

➢ Art.º 198 nº1 b) e c); 

➢ DL autorizado – matérias do art.º 165 – o Governo só pode legislar depois de receber a 

autorização legislativa da AR. Recordar que o Governo não pode revogar ou modificar o 

DL autorizado sem nova LAL; 

➢ DL de Desenvolvimento – matérias de reserva absoluta ou relativa em que a AR se cinge 

às bases; o Governo pode editar decretos-lei de desenvolvimento; 

➢ Notar: art.º 198 nº 3 – estes DLs devem sempre invocar expressamente as respetivas leis 

(de autorização ou bases). 

 

Competência exclusiva – reserva de decreto-lei 

➢ Art.º 198 nº 2; 

➢ O Governo tem competência legislativa exclusiva sobre a matéria da sua própria 

organização e funcionamento (lei orgânica do Governo) – princípio de auto-organização 

deste órgão de soberania: 

• Aprovação da “lei orgânica do Governo” – disciplina a estrutura organizativa 

geral da Presidência do Conselho, dos ministérios, secretarias e subsecretarias de 
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Estado, suas designações, áreas materiais de decisão e regras gerais de 

funcionamento; 

• Aprovação das “leis orgânicas dos ministérios” – estruturas orgânicas e serviços 

administrativos que fazem parte da organização interna de cada ministério, seus 

poderes e respetivas regras de funcionamento; 

• Aprovação das normas referentes à organização e funcionamento do Governo 

através do Conselho de Ministros – criação, configuração e poderes dos 

Conselhos de Ministros especializados; 

➢ Não esquecer: está na mesma sujeito a promulgação e, por isso, a veto político do PR 

(absoluto); 

➢ AR não pode ter a este respeito qualquer intervenção – não pode o Governo converter o 

DL vetado em proposta de lei a apresentar junto da AR; 

➢ Não estão sujeitos à apreciação parlamentar do art.º 169. 

 

Apreciação parlamentar de decretos-lei 

➢ Art.º 169; 

➢ Definição: mecanismo constitucional de controlo através do qual a AR fiscaliza o mérito 

político dos diplomas legislativos do Governo; 

➢ É um processo de fiscalização parlamentar específico dos DLs, emanados no exercício 

da competência legislativa do Governo; 

➢ Corresponde aos poderes de fiscalização política da AR – art.º 162 c); 

➢ Regime jurídico: 

• Todos os decretos-leis, exceto o DL da sua competência exclusiva (art.º 198 nº 

2) – art.º 162 c); 

• Parte-se do pressuposto que o DL está em vigor e que ele se mantém em vigor 

durante o processo de apreciação, sob pena de caducidade de tal processo; 

• Iniciativa: 

o Deputados – mínimo de 10; 

o Notar que não cabe aos grupos parlamentares; 
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• Prazo – requerimento dos deputados a apresentar nos 30 dias subsequentes à 

publicação, descontados os períodos de suspensão do funcionamento da AR; 

➢ Objetivo(s): 

• Alteração do DL visado: 

o Apresentam-se propostas de alteração ao DL; 

o Se aprovadas, AR emana uma lei que altera o DL; 

• Cessação de vigência – art.º 169 nº 4: 

o Intuito: DL deixar de vigorar; 

o Forma: resolução da AR; 

o DL deixa de vigorar desde o dia em que a resolução de cessação for 

publicada em DR; 

o Não se trata de um ato legislativo de revogação: 

▪ Não tem vacatio legis; 

▪ Não tem efeitos repristinatórios, salvo determinação nesse 

sentido; 

• Art.º 169 nº 4 – diploma objeto da resolução de cessação de vigência não pode 

voltar a ser publicado com o mesmo conteúdo na mesma sessão legislativa; 

➢ Possibilidade de requerer a suspensão do decreto-lei submetido a apreciação parlamentar: 

• Art.º 169 nº 2; 

• Requisitos: 

o Tratar-se de DL elaborado no uso de autorização legislativa; 

o Terem sido apresentadas propostas de alteração ao DL visado; 

• Suspensão reveste a forma de resolução da AR; 

• Suspensão pode ser parcial ou total; 

• Suspensão mantém-se até à publicação da lei que altera o DL apreciado ou até à 

rejeição das propostas nesse sentido; 

• Suspensão caduca nos termos do art.º 169 nº 3; 
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➢ Efeitos da cessação de vigência: 

• Apenas para o futuro (AR pode tentar por lei autónoma neutralizar 

retroactivamente os efeitos de um decreto-lei recusado); 

• Efeitos repristinatórios? Não. 

 

3. Bibliografia específica 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 747-882. 
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CASOS PRÁTICOS 

 

1. Método de resolução 

1º Passo: concretizar as questões: 

➢ Determinar o sentido; 

➢ Reduzir de forma direta. 

2º Passo: identificar os fundamentos jurídicos: 

➢ Hipótese e consequência jurídica; 

➢ Encontrar as normas pertinentes: 

• Analisar a situação de facto descrita no enunciado; 

• Isolar os dados reais; 

• Encontrar a norma correspondente para aquela consequência jurídica; 

• Princípios constitucionais e/ou normas de competência? 

3º Passo: pressupostos das consequências jurídicas: 

➢ Cumulativos: “e”; 

➢ Alternativos: “ou”; 

➢ Exemplo: art.º 136 nº 1 CRP; 

➢ Indagar se está perante um caso ou outro; 

➢ Esta consequência ativa-se automaticamente ou depende de um poder alternativo ou 

discricionário. 

Princípios Importantes a Considerar: 

➢ Princípio da Unidade Constitucional – não há hierarquia entre as normas; 

➢ Princípio da Concordância Prática – não se pode ter, na CRP, normas que se contradigam; 

➢ Princípio da Máxima Efetividade – tirar o máximo possível da Constituição e das suas 

normas em prol do seu destinatário; 
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➢ Princípio da Proporcionalidade – acontece bastante nos casos: quando não se consegue 

resolver algo, recorre-se à proporcionalidade. Tem a ver com o conflito de direitos e 

normas. Controla e harmoniza estes conflitos, no sentido de eu perceber qual é a norma 

que vai prevalecer; 

➢ Princípio do Efeito Integrador; 

➢ Princípio da Conformidade Funcional; 

➢ Princípio da Interpretação Conforme à Constituição; 

➢ Princípio do Não-Retrocesso Social – importante em conquistas de direitos sociais; 

➢ Princípios Estruturantes da Constituição: Estado de Direito, Segurança Jurídica e 

Igualdade. 

 

Caso 1 

Importante: 

➢ Lei da AR – ter em mente as regras que estabelecem os atos normativos primários; 

➢ Benefícios fiscais para investimentos em áreas agrícolas prioritárias em 10 anos; 

➢ (A) candidatou-se a esse programa instituído pela lei – cultivo de vinhas – obteve a 

qualidade de área agrícola prioritária, como definia a lei – teve benefício fiscal; 

➢ Investiu 250 mil euros para o desenvolvimento da atividade visada, em 2011; 

➢ Em 2012, devido a crise económica do país, um decreto do Governo procedeu a um corte 

nos benefícios fiscais de desenvolvimento de determinadas áreas agrícolas; 

➢ O benefício de (A) foi um dos que foi afetados; 

➢ (A) decidiu, assim, recorrer aos tribunais administrativos, invocando ter feito 

investimentos avultados e pedindo continuação do gozo do benefício fiscal; 

➢ Os tribunais indeferiram a sua pretensão; 

➢ (A) recorreu para o Tribunal Constitucional, suscitando a inconstitucionalidade do 

decreto do Governo. Sustenta a inconstitucionalidade em vários argumentos: 

 

1. Invoca que apenas investiu os 250 mil euros no negócio das vinhas por contar 

com a manutenção desse referido benefício durante os dez anos inicialmente 

referidos. Terá razão? 

Vai contra o princípio da proteção da confiança (art.º 2), frustrando as expetativas 

de (A). Se estamos num Estado de Direito, os cidadãos devem confiar que os seus 

atos se ligam aos efeitos jurídicos previstos na norma – sentido geral de proibição 

expressa da retroatividade das leis; 

Será que a proteção da confiança foi excessivamente violada pelo Estado? 

Princípio da Proporcionalidade para controlar os atos administrativos e estatais: 
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• O ato era passível de criar expetativas a (A)? Sim, ela confiou que a lei 

da AR iria garantir os seus benefícios de investimento; 

• O ato do Governo frustrou as expetativas de (A); 

• Existe algum interesse público prevalecente que justifique a adoção desta 

medida pelo Governo? Sim! A proteção de outros direitos consagrados 

constitucionalmente, pois em virtude de crise económica é impossível 

assegurar tudo. 

• Prevalecem os Direitos resguardados pelo decreto ou a proteção da 

confiança de (A)? 

• Adequação? Necessidade? Proporcionalidade em sentido estrito? 

Está na competência da AR a emissão de leis sobre benefícios fiscais? 

2. Invoca, ainda, ter sido discriminado, já que outros benefícios não foram 

afetados, como os referentes à produção de oliveiras, não sendo claro o 

critério, no decreto, que elegeu algumas áreas agrícolas em detrimento de 

outras. Terá razão? 

Princípio da Igualdade (art.º 13) em causa, especialmente o nº 2; 

Na numeração do artigo, não se fala na discriminação clamada pela dona (A). 

Porém, é meramente ilustrativa; 

Existiu um tratamento distintivo, mas terá havido discriminação? Só se não 

corresponder a um objetivo compreensível ou racional, será discriminação; 

Preciso de definir se há discriminação e, para determinar se existe, devemos fazer 

duas perguntas: são duas situações iguais tratadas de maneira diferente? Não. São 

situações equiparáveis à partida? 

Existe um fundamento proporcional, razoável, legítimo, que justifique o 

tratamento diferenciado entre as duas situações. Não estando claro, no decreto, a 

justificação da distinção entre áreas agrícolas, parece haver efetiva 

discriminação. Poderá levar a crer que houve um arbítrio. 

3. Será que o Governo não poderia ter legislado sobre a matéria, terá razão? 

Saber se o Governo pode legislar? Sim. Pode legislar nestas matérias, estarão 

enquadradas na competência? Art.º 165º, nº 1, alínea i) – reserva relativa de 

competência da AR. Pode, se houver uma autorização legislativa por parte da 

AR; 

Governo editou um decreto e não um decreto lei – art.º 112 nº 6; 

Poder regulamentar não pode interpretar ou revogar os atos legislativos. 

 

Caso 2 

Importante: 

➢ AR concede ao Governo, por leis de 10 e 25 de janeiro, autorizações legislativas para 

legislar, respetivamente, sobre bases gerais do sistema de ensino e do Sistema Nacional 

de Saúde; 
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➢ No uso de tais autorizações, o Governo emitiu dois decretos-lei. Respetivamente, em 5 e 

15 de março, nos quais, além de revogar algumas das bases gerais constantes da legislação 

em vigor, estabelecia regulamentação desenvolvida nas matérias em causa; 

➢ A 22 de março, foi pedida por nove deputados da oposição a apreciação parlamentar dos 

dois diplomas do Governo, só tendo sido aprovada a cessação da vigência do decreto-lei 

de 15 de março (Serviço Nacional de Saúde). 

 

1. Que efeitos teria a resolução de cessação de vigência do decreto-lei de 15 de 

março (SNS) sobre a situação dos enfermeiros, colocados na periferia ao 

abrigo desse ato legislativo? 

Art.º 161º e 165º; 

Art.º 165º, nº 1, alínea f) – é possível autorização da AR sobre matéria de base 

do SNS; 

Art.º 164º, alínea i) – competência absoluta da AR sobre matéria de bases do 

sistema de ensino – não poderia conceder autorização ao Governo a legislar nesta 

matéria – inconstitucionalidade orgânica da lei de autorização – competência 

legislativa; 

Art.º 165º, nº 2 – se a AR “abre a porta da quinta”, o Governo aproveita essa 

oportunidade para legislar e a “porta da quinta fecha”, o Governo não pode voltar 

a servir-se daquela porta para disciplinar relações e aquelas matérias – se violar 

o prazo estabelecido, haverá uma inconstitucionalidade; 

Lei de Bases – relações/princípios orientadores e gerais: embora a CRP dê à AR 

competência absoluta para as bases do sistema jurídico, não quer dizer que outros 

atores não possam legislar sobre essa matéria e densificar essas normas; 

Lei de autorização sobre as bases da educação é inconstitucional – deixa de gerar 

efeitos retroativamente; 

Lei de autorização sobre as bases do SNS é constitucional, a menos que não 

defina duração, sentido, objeto (requisitos formais previstos na CRP); 

Se as leis de autorização forem inconstitucionais, por ausência da definição de 

extensão, duração ou objeto, os decretos-lei são inconstitucionais 

(inconstitucionalidade derivada); 

Apreciação parlamentar – art.º 169º da CRP – nº mínimo de deputados = 10 – 

neste caso, o nº é insuficiente. Não conhecemos o prazo, não sabemos a data de 

publicação do ato. 

 

Caso 3 

Importante: 

➢ PR requereu, a 7 de outubro de 2020, a apreciação preventiva da constitucionalidade de 

um diploma da AR; 

➢ O TC pronunciou-se pela inconstitucionalidade, a 23 de novembro; 

➢ Quid iuris, se, entretanto, a 6 de Novembro, o PR veta politicamente o diploma e se tal 

veto é superado por confirmação de 3/5 dos deputados em efetividade de funções a 18 de 

novembro de 2020. 

• Competência do PR para a apreciação preventiva da constitucionalidade – art.º 

134 g) e 136 nº 5, 277 e ss.; 
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• Decisão do TC – pronúncia – art.º 278 nº 8 – prazo não foi cumprido; 

• PR veta o diploma – art.º 136 – passou o prazo de 20 dias (art.º 136 nº 1); 

• Art.º 136 nº 2 – necessária maioria absoluta. 

 

Caso 4 

➢ Governo pode, na sua competência legislativa exclusiva, criar o ministério e a secretaria 

de Estado (art.º 198 nº 2), não cabendo, por ser matéria de competência exclusiva do 

Governo, espaço à Assembleia da República para a apreciação dos decretos-lei ou 

necessidade de qualquer autorização legislativa por parte da mesma; 

➢ A lei de autorização da AR autoriza o Governo a legislar, e não o Conselho de Ministros 

– pode-se suscitar a inconstitucionalidade formal ou, pelo menos, uma irregularidade; 

➢ Sentido (uniformizar os regimes de descontos e pensões de reforma dos trabalhadores 

dependentes e dos trabalhadores independentes), prazo (por um período de 90 dias), 

extensão e objeto (bases do sistema de Segurança Social) – Confirmar se estão presentes 

na lei de autorização 

➢ Competência legislativa do Governo, mediante autorização – art.º 165 nº 1 f) – matéria 

de reserva relativa da AR – Governo pode legislar, mediante esta autorização, sobre estas 

matérias; 

➢ Podemos estar perante uma violação do princípio da Igualdade (no artigo 22º do decreto-

lei criado) sem qualquer justificação razoável, criando discriminação entre os 

trabalhadores dependentes e independentes – inconstitucionalidade material, por ofender 

o princípio da Igualdade; 

➢ Pode haver autorização legislativa da AR para o Governo legislar sobre leis de bases, e 

este pode legislar sozinho sobre o desenvolvimento dessas leis de bases – Governo não 

precisaria de autorização para criar o desenvolvimento de leis de base; 

➢ Há deputados suficientes (13) para pedir apreciação dos decretos-lei – art.º 169 nº 1; 

➢ Não pode haver apreciação parlamentar dos atos na competência legislativa exclusiva do 

Governo – art.º 169 nº 1 – decreto-lei de 2 de outubro de 2011 não pode ser apreciado 

pela AR – foi rejeitado a 23 de dezembro; 

➢ AR pode, para o decreto-lei de 30 de novembro, aprovar uma resolução para cessar a 

vigência do mesmo (art.º 169 nº 4) – publicada a 26 de fevereiro; 

➢ A lei de autorização esgota-se após a primeira aprovação do decreto-lei do Governo – 

devia ter pedido nova autorização (princípio da irrepetibilidade) – art.º 165 nº 3, uma vez 

que não se trata da execução parcelada, não sendo, por isso, possível a promulgação do 

decreto-lei de 2 de fevereiro;  

➢ PR pode vetar o decreto-lei, devolvendo-o ao Governo, que pode refazer o DL na matéria 

autorizada com a mesma autorização, se não ultrapassar o prazo inicial definido pela AR 

na lei de autorização, sem afetar a irrepetibilidade; 

➢ Sendo aprovado a 2 de fevereiro, o Governo cumpriu, assim, o prazo definido pela mesma 

autorização legislativa inicial. 

 

Caso 5 

Importante: 

➢ Lei de autorização da AR; 120 dias; 18 de novembro; 
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➢ DL do Governo, 10 de janeiro de 2012; 

➢ 33 deputados que discordam do DL: 

• Lei de autorização cumpre o prazo (cumpre < de 120 dias) e os outros pré-

requisitos do art.º 165 nº 2; 

• Lei de autorização é inconstitucional, uma vez que a competência nestas matérias 

é absoluta da AR – art.º 164 l) – as matérias de reserva absoluta são indelegáveis, 

logo, o decreto-lei sofrerá de uma inconstitucionalidade derivada; 

• Mesmo se a lei de autorização fosse constitucional, o DL seria na mesma 

inconstitucional, pois viola a competência para conferir autorizações legislativas. 

Governo não pode autorizar as Assembleias Legislativas Regionais – teria de ser 

a própria AR a autorizar estas últimas – art.º 33 do DL é inconstitucional – art.º 

161 e) – uma vez que o Governo não pode conceder esta autorização – problema 

do conteúdo do DL; 

• Decreto Legislativo Regional trata de matéria de competência absoluta da AR, 

que é indelegável e, tão pouco, delegável pelo Governo – art.º 164 nº l), sendo 

inconstitucional, mesmo se justificada, como no problema; 

• Podem requerer apreciação parlamentar do Decreto-Lei – art.º 169 nº 1 – não é 

de competência exclusiva do Governo e, para além disso, cumprem o nº mínimo 

de deputados (10) necessário para requerer a apreciação parlamentar e 

consequente suspensão de vigência (art.º 169 nº 4), desde o dia em que a 

resolução for publicada em DR, até ao fim da mesma sessão legislativa em que 

foi aprovada; 

• Podem requerer a fiscalização sucessiva da constitucionalidade – art.º 281 f) (nº 

mínimo 23 deputados, sendo 33 podem requerer) – com os efeitos previstos no 

art.º 282 – inconstitucionalidade com força obrigatória geral, com repristinação 

de normas eventualmente revogadas, com efeitos retroativos. 
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GARANTIA E CONTROLO DA CONSTITUIÇÃO 

 

1. Garantias da Constituição 

Instrumentos de defesa da Constituição enquanto estatuto jurídico fundamental da 

comunidade; meios e institutos destinados a assegurar a observância, aplicação, estabilidade e 

conservação da lei fundamental. 

➢ Vinculação de todos os poderes públicos à Constituição: 

• Primazia normativa da Constituição; 

• Art.º 3 nº 3 – princípio da constitucionalidade; 

• Vincula qualquer entidade pública que disponha de poderes públicos (exercício 

de poderes públicos). 

➢ Limites de revisão constitucional: 

• É como se a constituição soubesse que a dada altura se vai confrontar com 

evoluções na realidade social e serão necessárias alterações às suas normas; 

• Tentativa do texto constitucional se autogarantir; 

• Processo especial e agravado para rever a constituição (rigidez constitucional); 

• Limites materiais do art.º 288 que procuram acautelar a identidade da 

Constituição; 

• Impede que o texto constitucional seja tratado como texto ordinário. 

➢ Princípio da separação e interdependência dos poderes: 

• Controlos recíprocos entre os vários órgãos de soberania – interdependência 

institucional; 

• Controlos primários – relações de responsabilidade e controlo de um órgão sobre 

outros; 

• Controlos secundários – controlo sobre atos de um órgão por outro órgão. 

➢ Constitucionalização dos estados de exceção – Art.º 19 e 138; 

➢ Fiscalização jurisdicional da constitucionalidade das normas: 
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• Título II da Parte IV; 

• Existência de um sistema de fiscalização e controlo da constitucionalidade das 

normas – Kelsen: uma constituição na qual não exista a garantia de anulabilidade 

dos atos inconstitucionais não é plenamente obrigatória em sentido técnico; 

• Justiça Constitucional: conjunto de atos jurídico-processuais operados por um ou 

vários órgãos jurisdicionais, destinados à fiscalização da observância e 

cumprimento dos preceitos e princípios constitucionais vigentes; 

• Existência de um Tribunal Constitucional – art.º 203 e 221. 

 

2. Fiscalização jurisdicional da constitucionalidade de normas 

 Fiscalização conduzida por órgãos de natureza judicial. 

 Quando se fala de normas jurídicas, fala-se em generalidade e abstração – pluralidade de 

destinatários e casos. 

 Porém, tem sido constante na jurisprudência do TC procurar favorecer um conceito 

funcional e formal da norma jurídica, isto é, o controlo não tem de ser apenas sobre normas gerais 

e abstratas, tem adotado o conceito funcional de norma. A fiscalização da constitucionalidade 

deve partir do conceito de norma adequado à fiscalização que se tem de fazer; em razão da própria 

função da fiscalização – conceito adaptado ao sentido e razão de ser do sistema. 

 O Tribunal constitucional é quem constrói este conceito funcional de norma. 

 Exemplo: Convenção coletiva de trabalho (contrato) – fiscalização da constitucionalidade 

destas – será que são gerais e abstratas, visto que são um contrato? Conceito funcional de norma 

em ação (conceito de norma adaptado a razão de ser da constitucionalidade). A Constituição dá 

valor à dimensão coletiva a valores laborais (direitos fundamentais dos trabalhadores), não é um 

puro ato de direito privado, não é um mero contrato, é realizado com valores públicos subjacentes, 

pode abranger um universo de trabalhadores, pode abranger todos os trabalhadores – isto é um 

contrato, mas, no entender do TC, na abrangência que a convenção pode ter (setores inteiros) é 

uma norma jurídica. 

Fiscalização de natureza normativa: 

➢ Fiscalizam-se normas: 

• Leis de revisão constitucional; 



Direito Constitucional Português 

129 

 

• Direito internacional convencional e emanado de organizações internacionais – 

art.º 8 nº 2 e 4 (art.º 277 nº 2) + Direito da UE (controvertido); 

• Atos legislativos; 

• Regimentos das assembleias e dos demais órgãos colegiais do Estado, das regiões 

autónomas e do poder local; 

• Atos normativos da Administração Pública – regulamentos – que violem 

diretamente a Constituição; 

• Atos normativos da AR sem forma de lei – resoluções normativas: 

o Art.º 179 nº 3 f) – articular com art.º 166 nº 5; 

o Art.º 169 – resolução de suspensão ou cessação de vigência de DL; 

• Decretos normativos do PR – ex.: decreto de declaração de estado de sítio ou de 

emergência; 

• Normas referendárias; 

• Já se admitiu o controlo das convenções coletivas de trabalho; 

• Estatutos das associações públicas; 

• Estatutos e regulamentos de partidos políticos; 

➢ Não se fiscalizam atos não normativos: 

• Sentenças ou acórdãos dos tribunais; 

• Atos administrativos; 

• Atos de direito privado; 

➢ Deve haver uma desconformidade entre a norma e o parâmetro constitucional (preceitos 

e princípios constitucionais) – art.º 204 e 277 nº 1: 

• “Uma norma infraconstitucional transgrediu uma norma da Constituição”; 

• Tem de existir um requisito ou um pressuposto do exercício do poder normativo 

público diretamente estabelecido na Constituição e que não foi observado; 

➢ Distinguir de meras ilegalidades (exemplo: desconformidade entre um determinado ato e 

uma norma infraconstitucional). 

⸫ Conclusão: “conceito funcional e formal de norma”. 
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3. Noções e tipos de inconstitucionalidade 

 Inconstitucionalidade é o desvalor jurídico mais grave na ordem jurídica (o desvalor 

associado à maioria dos casos é a nulidade – norma nunca produziu efeitos jurídicos). Ocorre 

quando se verifica desconformidade perante um parâmetro superior do ordenamento jurídico – a 

Constituição (art.º 3 nº 3). 

 

Tipos de inconstitucionalidade: 

➢ Inconstitucionalidade por ação – existência de uma norma que viola um preceito ou 

princípio constitucional; agir contra o estipulado pela Constituição: 

• Art.º 277: “normas que infrinjam os princípios constitucionais ou os princípios 

nela consignados”; 

• Violação direta por ato de poder público (produção de ato normativo) de 

preceitos da constituição; 

• Pode ser total – quando é a totalidade do ato que viola a CRP: 

o Incumprimento de regras constitucionais atinentes à forma, 

procedimento ou competência para a prática de determinados atos 

(normas jurídico-organizatórias); 

• Pode ser parcial – quando apenas parte da norma desrespeita a Constituição: 

o Partes da norma ou certas interpretações dadas à norma (normas 

materiais) – tendencialmente; 

o Princípio da conservação – aproveitamento da atuação e interpretação 

que sejam conformes à CRP. 

 

➢ Inconstitucionalidade por omissão – inexistência de atuação do poder público quando a 

Constituição a exigia; inércia na implementação de um imperativo constitucional: 

• Art.º 283 – não cumprimento de imperativos constitucionais (imposições de 

legislação); 

• Inércia do órgão de poder adstrito/obrigado constitucionalmente a uma atuação; 



Direito Constitucional Português 

131 

 

• Violação da Constituição por não atuação – sendo esta constitucionalmente 

devida; 

• Pode ser total – quando falha toda a legislação; 

• Pode ser parcial – quando há cumprimento apenas parcial da imposição 

legislativa. 

 

➢ Inconstitucionalidade originária – reporta-se ao momento de nascimento da norma (no 

momento em que o ato foi produzido, ofendia a normatividade constitucional). 

 

➢ Inconstitucionalidade superveniente – uma dada norma jurídica passa a estar em 

contradição com a Constituição, fruto de norma constitucional posterior (a norma era 

conforme à Constituição na data em que foi emanada, mas tornou-se posteriormente 

inconstitucional devido, por exemplo, a revisão constitucional). 

 

➢ Inconstitucionalidade presente – desconformidade de uma norma face ao texto 

constitucional hoje vigente; 

 

➢ Inconstitucionalidade pretérita – desconformidade de uma norma legal face a uma norma 

constitucional que não está vigente ou desconformidade de uma norma legal que já não 

está em vigor face a uma norma constitucional: 

• Pode haver interesse em destruir retroativamente os efeitos que a norma legal 

produziu enquanto foi desconforme à Constituição. 

 

➢ Inconstitucionalidade consequente – inconstitucionalidade deriva do facto de uma norma 

se fundar numa norma antecedente que é inconstitucional (inconstitucionalidade 

antecedente): 

• Exemplo: se a LAL é inconstitucional (inconstitucionalidade antecedente), o DL 

autorizado padece também de inconstitucionalidade (consequente ou derivada). 
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➢ Inconstitucionalidade material, orgânica ou formal – (critério do tipo de normas 

constitucionais violadas) – são tudo vertentes da inconstitucionalidade por ação: 

• Inconstitucionalidade material: 

o O conteúdo da norma fere normas constitucionais jurídico-materiais; 

o Desconformidade entre esse conteúdo do ato e os parâmetros valorativo-

materiais da Constituição; 

• Inconstitucionalidade orgânica: 

o Incumprimento de regras jurídico-organizatórias de competência – ato 

emanado por autoridade sem habilitação constitucional para o efeito, 

tendo invadido esfera de poderes conferida pela Constituição a outra 

estrutura decisória; 

• Inconstitucionalidade formal: 

o Incumprimento dos trâmites de formação do ato jurídico ou da forma que 

devia respeitar. 

 

3. Caracterização dos sistemas de controlo da constitucionalidade 

➢ Critério dos titulares de controlo – natureza do órgão do que efetua o controlo (quem 

controla?): 

• Controlo político: 

Origem em França (séculos XVIII e XIX); 

Vigorou em Portugal até à Constituição de 1911; 

Eram órgãos de cunho político a efetuar o controlo de constitucionalidade das 

leis – Parlamento (ou órgão próximo do Parlamento – caso francês) ou Monarca; 

• Controlo jurisdicional: 

o Modelo concentrado: 

▪ A competência para julgar definitivamente acerca da 

constitucionalidade das leis é reservada a um único órgão; 

▪ Num TC (tribunal específico para julgar, apreciar e sindicar a 

questão da constitucionalidade) OU um órgão supremo da 

jurisdição ordinária (ex.: um Supremo Tribunal); 
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▪ Constituição austríaca de 1920, sob influência de Hans Kelsen – 

existe um TC com competência específica para as questões da 

Constituição e que serve de guardião da Constituição; 

▪ Composto de elementos políticos e jurisdicionais; 

▪ Pontos a favor: 

❖ Maior harmonização das decisões de fiscalização; 

❖ Maior especialização do Tribunal; 

▪ Pontos contra: 

❖ Natureza mista do tribunal (jurídico-política); 

❖ Influência dos órgãos políticos; 

❖ Demora das decisões; 

o Modelo difuso: 

▪ A competência para fiscalizar a constitucionalidade das leis é 

reconhecida a qualquer juiz chamado a fazer a aplicação de uma 

determinada lei a um caso concreto submetido a apreciação 

judicial; 

▪ Considera-se que todos os tribunais têm o direito e o dever de, 

no âmbito das ações e recursos submetidos a decisão do juiz, 

aferir da conformidade constitucional do ato normativo aplicável 

ao feito submetido a decisão judicial; 

▪ Origem nos Estados Unidos; 

▪ Era consagrado entre nós na Constituição de 1911; 

▪ “Todos os tribunais são tribunais de Direito Constitucional”; 

▪ Pontos a favor: 

❖ Reforça a vinculação jurídica à Constituição (na medida 

em que a constitucionalidade é aferida pelos tribunais 

comuns, em detrimento do pendor mais político de um 

TC); 

▪ Pontos contra: 
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❖ Divergência de julgados (maior probabilidade de os 

tribunais decidirem de maneira distinta quanto à mesma 

questão); 

❖ Falta de uniformidade na tutela da Constituição. 

 

➢ Critério do momento em que se realiza o controlo de constitucionalidade – quando se 

controla: 

• Controlo preventivo – antes da entrada em vigor da norma (art.º 278 e 279); 

• Controlo sucessivo – após a publicação da norma. 

 

➢ Critério do modo de controlo – como se controla: 

• Por via incidental: 

o Fiscalização que se desencadeia face à aplicação por qualquer tribunal 

de uma determinada norma num caso concreto; 

o Questão de inconstitucionalidade surge como incidente da ação 

principal: inconstitucionalidade do ato normativo é invocada no decurso 

de uma ação submetida à apreciação dos tribunais; 

o Questão de inconstitucionalidade deve ser relevante para a decisão do 

objeto do processo; 

o Aqui a questão de inconstitucionalidade não é o objeto principal do caso 

(surge por via de exceção); 

o Fundamento: vinculação dos tribunais e seus titulares ao cumprimento 

da Constituição – dever de não aplicação de normas que sejam 

desconformes com a Constituição; 

o Usualmente associado ao modelo de controlo difuso (suscitar o incidente 

de inconstitucionalidade em qualquer tribunal para efeitos de 

desaplicação da norma inconstitucional ao caso concreto): 

▪ Especificidade do nosso sistema: o controlo por via incidental 

não exclui a intervenção do TC (por isso, o controlo por via 

incidental também se pode associar a um controlo concentrado); 
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o É um tipo de controlo concreto: ocorre nos feitos submetidos a 

julgamento (art.º 204 e 280); 

• Por via principal: 

o Fiscalização através de um processo cuja questão principal é a da 

inconstitucionalidade de uma norma, independentemente de qualquer 

contenda judicial relativa à aplicação da norma a um caso concreto – a 

garantia da constituição é o fim principal e único do processo; 

o Processo corre junto do TC; 

o Há um conjunto de entidades legitimadas para pedir essa fiscalização ao 

TC; 

o É um tipo de controlo abstrato – art.º 281; 

o Não é um processo de partes, mas um processo objetivo de defesa da 

Constituição; 

• Controlo abstrato: 

o Impugnação da constitucionalidade da norma é feita independentemente 

de qualquer litígio concreto (consideração da norma em si mesma 

independentemente da sua incidência em situações da vida); 

o Relacionado com o controlo concentrado e principal; 

o Costuma ser restrita a legitimidade para desencadear este tipo de 

controlo; 

• Controlo concreto: 

o Associado ao controlo difuso e incidental; 

o Surge a propósito da aplicação de normas a casos concretos; 

o Qualquer tribunal que tem de decidir um caso concreto está obrigado a 

fiscalizar se as normas aplicáveis ao caso são ou não válidas: 

▪ Juiz determina a norma aplicável ao caso; 

▪ Juiz aprecia a sua conformidade com a Constituição; 

▪ Juiz não aplica a norma quando a considera desconforme à 

Constituição. 

 

➢ Critério da legitimidade processual ativa – quem pede o controlo: 

• Fiscalização abstrata: 
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o Legitimidade restrita – apenas certas personalidades ou entidades – art.º 

280 nº 4; 281 nº 2 e 283; 

• Fiscalização concreta: 

o Legitimidade por dever de ofício (ex officio) – caso dos recursos 

obrigatórios do MP para o TC (art.º 280 nº 3); 

o Legitimidade das partes (num dado processo no qual se levanta a questão 

de inconstitucionalidade de uma norma a aplicar) – art.º 280 nº 4; 

• Notar que os órgãos de fiscalização da constitucionalidade são, por regra, 

passivos (não é o TC ex officio, por sua iniciativa própria, que desencadeia a 

apreciação de constitucionalidade das normas): 

o Regra – no controlo abstrato, o órgão de controlo aguarda a impugnação 

feita por outros órgãos constitucionalmente legitimados para tal; 

▪ Salvo: art.º 281 nº 3 – art.º 82 da Lei 28/82, de 15 Setembro; 

o No controlo concreto, o TC aguarda o recurso das partes ou do MP (art.º 

280 nº 3 e 4). 

 

➢ Critério dos efeitos da decisão ou declaração de inconstitucionalidade: 

• Fiscalização concreta: 

o Decisões do TC têm efeitos restritos às partes (efeitos inter partes) – art.º 

280; 

o A norma julgada inconstitucional é desaplicada no caso concreto, mas 

mantém-se no ordenamento e pode ser aplicada a outros casos – art.º 80 

nº 1 e 2 da Lei do TC; 

• Fiscalização abstrata: 

o A declaração de inconstitucionalidade tem efeitos gerais (efeitos erga 

omnes); 

o Elimina a norma do ordenamento jurídico; 

o Vincula toda a comunidade jurídica – declaração com força obrigatória 

geral; 

o Art.º 282; 
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• Alcance temporal dos efeitos: 

o Retroativos (ex tunc) – efeitos da declaração retroagem ao momento de 

entrada em vigor da norma (art.º 282); 

o Prospetivos (ex nunc) – efeitos da declaração começam a produzir-se a 

partir da declaração, para o futuro (art.º 282 nº 4); 

• Natureza dos efeitos da declaração: 

o Constitutivos – é a declaração do Tribunal que efetiva a invalidade 

(órgão que decide a inconstitucionalidade anula um ato que até essa 

declaração é considerado válido e eficaz); 

o Declarativos – inconstitucionalidade pré-existe à declaração (o ato já é 

absolutamente nulo desde o início, pelo que o órgão de controlo se limita 

a reconhecer isso mesmo). 

 

➢ Objeto do controlo: 

• Regra – ator “normativos” (conceito funcional e formal); 

• Porém também estão sujeitos a fiscalização: 

o Referendos nacionais, regionais e locais – sujeitos a fiscalização 

preventiva obrigatória – art.º 223 nº 2 f); 

o Convenções coletivas de trabalho. 

 

4. Caracterização global do sistema português vigente 

➢ Originalidade do Sistema Português: 

• Não se consagra um modelo difuso puro, porque também há um sistema 

concentrado; 

• Não se consagra um sistema de mero incidente de inconstitucionalidade – todos 

os tribunais têm competência para decidir o incidente; aplicando ou desaplicando 

norma acusada de ser inconstitucional; não têm de remeter a decisão para o TC; 

• Por isso se diz que todos os tribunais portugueses são órgãos da justiça 

constitucional ou tribunais de direito constitucional. 
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➢ Controlo difuso, por via incidental e concreto: 

• Todos os tribunais têm competência para fiscalizar a constitucionalidade das 

normas – art.º 204 e 280 nº 1; 

• Todos os tribunais decidem a questão de inconstitucionalidade das normas 

aplicáveis ao caso concreto; 

• MAS dessas decisões haverá sempre possibilidade de recurso para o TC (em 

alguns casos obrigatório para o MP) – art.º 280; 

• Decisão apenas vale para o caso concreto em que se suscitou. 

 

➢ Controlo concentrado, por via principal e abstrato – processo constitucional dirigido à 

fiscalização e decisão com força obrigatória geral da inconstitucionalidade de uma norma 

jurídica: 

• Preventivo (art.º 278 e 279): 

o Fiscalização anterior à introdução das normas na ordem jurídica; 

o Natureza abstrata; 

o Tendente ao veto pelo PR ou reabertura do processo legislativo; 

• Sucessivo (art.º 281): 

o Independente de um caso concreto, averigua-se da conformidade de 

quaisquer normas com a Constituição; 

o Particularidade: art.º 281 nº 3 – abstrato baseado no concreto. 

 

➢ Controlo da constitucionalidade por ação – art.º 277 (+ 282). 

 

➢ Controlo da constitucionalidade por omissão – art.º 283. 

 

5. Síntese e decisões positivas pelo TC 

➢ Fiscalização concreta (sucessiva) – art.º 204 em articulação com 280: 

• Julgamento de norma como inconstitucional – art.º 280 nº 5. 
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➢ Fiscalização abstrata: 

• Preventiva (art.º 278 e 279) – pronúncia do TC pela inconstitucionalidade (art.º 

279 nº 1); 

• Sucessiva (art.º 281 e 282) – declaração de inconstitucionalidade com força 

obrigatória geral: 

o Especificidade – controlo abstrato com base no controlo concreto para 

obter generalização das decisões proferidas em controlo concreto – art.º 

281 nº 3 + art.º 82 da LTC. 

 

➢ Fiscalização da inconstitucionalidade por omissão (art.º 283) – verificação da existência 

de inconstitucionalidade (art.º 283 nº 2): 

• Certifica-se da omissão e participa-se a decisão ao órgão legislativo competente 

para que dela tome conhecimento. 

 

6. Bibliografia específica 

➢ Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucional II → pág. 1245-1286; 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 887-905 e 

917-946. 

 

 

PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE 

 

Fiscalização da constitucionalidade por omissão – quando houve falta de ação por parte 

dos órgãos de soberania. 

Fiscalização da constitucionalidade por ação – ato do Estado enquanto legislador que 

implicou uma inconstitucionalidade ou uma questão que levou a uma inconstitucionalidade: 
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➢ Fiscalização preventiva – prevenir que uma norma, dotada de 

inconstitucionalidade, entre no ordenamento jurídico; 

➢ Fiscalização sucessiva – após a lei ter efeitos na ordem jurídica: 

• Concreta; 

• Abstrata. 

 

1. Fiscalização preventiva 

Não existe na maioria dos países, muitas vezes as pessoas julgam enquanto decisão 

política e não constitucional. 

Incide sobre normas constantes de diplomas “imperfeitos”: 

➢ Falta-lhes um requisito de existência jurídica – um ato do PR ou dos 

Representantes da República (no caso dos decretos legislativos regionais – 

assume função equiparada à do Presidente da República) – promulgação ou veto, 

ratificação ou assinatura – art.º 278 nº 1 e 2; 

➢ Normas inacabadas – falta promulgação; 

➢ Só quem tem o dever constitucional de promulgar o diploma referido é que deve 

pedir a fiscalização preventiva; 

➢ Irá impedir que o decreto entre em vigor, para que não entre com o vício de 

inconstitucionalidade; 

➢ Processo urgente – prazos reduzidos em relação a outros processos de 

fiscalização da constitucionalidade – alguns doutrinários criticam, dizendo que 

não há tempo útil para a fiscalização efetiva; 

➢ Não exclui, porém, outro tipo de controlo de normas caso estas venham a entrar 

em vigor; 

➢ Não existe veto do PR por inconstitucionalidade sem a prévia fiscalização 

preventiva do TC; 

➢ Não se discute ilegalidade na fiscalização preventiva – existem outras 

modalidades, como a fiscalização da legalidade; na fiscalização preventiva 

apenas se trata da questão da constitucionalidade; não se pode pedir a fiscalização 

preventiva da ilegalidade. 
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Objeto 

 Art.º 278. A fiscalização de constitucionalidade incide, sobretudo, nos atos de hierarquia 

normativa superior. Caso de normas de Tratado Internacional, como lei ou decreto-lei ou acordo 

internacional (quando se cria uma norma fora do nosso ordenamento jurídico pode ser necessário 

verificar se ela se compatibiliza com o nosso ordenamento jurídico constitucional ou se, de 

alguma forma, entra em confronto com este último) leis da AR, decretos-lei do Governo. 

 Pode-se aplicar, como exceção, a um ato não normativo – a convocação de referendos. 

 

Legitimidade para pedir este tipo de fiscalização 

➢ PR (art.º 134 g)) – art.º 136 nº 5; art.º 278 nº 1; 

➢ Representantes da república – art.º 233 nº 5; 278 nº 2; 

➢ PM ou 1/5 dos deputados quanto a DLs que devam ser promulgados como leis orgânicas 

(leis que tratam de conteúdos mais sensíveis, que têm de ser aprovadas com maioria 

qualificada; por exemplo, leis de bases, lei de autorização legislativa) – art.º 278 nº 4; 

Se for promulgado ou assinado um diploma, cuja apreciação preventiva foi solicitada, 

antes da decisão do TC, a fiscalização fica sem objeto, logo há caducidade do pedido. 

Devem identificar, no requerimento – nem que seja indireta ou implicitamente – as 

normas cuja constitucionalidade querem ver apreciadas, bem como as regras ou princípios 

constitucionais que defendem terem sido infringidos. 

 

Prazos 

➢ Requerimento – 8 dias a contar da receção do diploma – art.º 278 nº 3; 

➢ Requerimento em caso de lei orgânica e apresentado por PM ou 1/5 dos deputados – 8 

dias desde que tomam conhecimento, nos termos do art.º 278 nº 5 (278 nº 6); o PR tem 

de aguardar que estes dois legitimados se pronunciem sobre se vão pedir a fiscalização 

preventiva ou não; 

➢ Decisão do TC – pronunciar-se no prazo de 25 dias – art.º 278 nº 8. 
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Problemas: 

➢ Possibilidade de o PR, no exercício da sua faculdade do art.º 278 nº 1, encurtar o prazo 

de decisão do TC por razões de urgência (278 nº 8) – a discricionariedade para o PR pedir 

a redução do prazo deve ser exercida com proporcionalidade e adequação; 

➢ Não emissão de acórdão pelo TC dentro do prazo constitucionalmente previsto (art.º 278 

nº 8) – o PR pode promulgar o diploma ou exercer o veto político; não pode exercer veto 

por inconstitucionalidade, porque, mesmo pedindo a fiscalização preventiva, o veto por 

inconstitucionalidade depende da decisão de pronúncia do TC; 

➢ O que acontece se o acórdão for proferido com atraso (?): 

• Se o TC se atrasou, e o PR já promulgou ou vetou, então a decisão do TC é 

ineficaz; 

• Se o PR ainda não promulgou ou vetou e o TC se proferiu pela 

inconstitucionalidade, mesmo que esta decisão não valha, o PR pode agir em 

conformidade com a orientação, mesmo que pedida em atraso; seria, porém, e 

igualmente, um veto político. 

 

Caso das leis orgânicas 

➢ Alargamento – pluralidade de pedidos de apreciação de constitucionalidade (PR, PM ou 

1/5 dos deputados em efetividade de funções) – art.º 278 nº 4; 

➢ Limitação temporal – art.º 278 nº 7; 

➢ Problema de saber se pode haver fiscalização preventiva da constitucionalidade de 

diplomas que tenham sido originariamente vetados por motivos políticos e que tenham 

sido posteriormente confirmados. 

 

Competência do TC na fiscalização preventiva 

➢ Tribunal decide em plenário – a fiscalização preventiva é das leis de hierarquia superior, 

não pode ser só um juiz a aprovar a pronúncia por inconstitucionalidade; 

➢ Pronúncia – não declara; 

➢ Efeitos da decisão – inconstitucionalidade; 

➢ Não há declaração de nulidade; 

➢ Efeitos imediatos da decisão de pronúncia pela inconstitucionalidade: 
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• PR ou RR obrigados (e não facultados) a vetar o diploma por 

inconstitucionalidade, baseado no trecho de acórdão de pronúncia que assume 

que aquele diploma é inconstitucional; 

• Devolve-se o diploma ao órgão autor do diploma; 

• Pode ser reformulado pelo órgão anterior – primeira opção é expurgar do diploma 

as normas inconstitucionais (alterar, reduzir, excluir, de forma a torna-las 

constitucionais); segunda opção é não pegar mais no diploma, desistir do 

processo legislativo ou começar outro sobre a mesma matéria; se o órgão for a 

AR, a terceira opção é confirmar (ratificar) o diploma – superação do veto por 

inconstitucionalidade. 

 

Relações entre fiscalização preventiva, pronúncia de inconstitucionalidade e veto político 

➢ TC pronuncia-se pela inconstitucionalidade e AR confirma o diploma: 

• PR fica autorizado a promulgá-lo (faculdade), mas não há agora cabimento para 

veto por inconstitucionalidade, podendo vetar politicamente; 

• Se diploma foi considerado inconstitucional e expurgado das 

inconstitucionalidades, PR pode vetar por mérito. 

➢ TC pronuncia-se pela não-inconstitucionalidade: 

• Não há veto por inconstitucionalidade; 

• Pode haver veto político. 

 

2. Fiscalização concreta 

 Compete a todos os tribunais, uma vez que qualquer tribunal que se depare com uma 

questão de inconstitucionalidade pode decidir declarando-a. Compete a todos os tribunais 

definidos constitucionalmente – art.º 209. 

 É uma modalidade da fiscalização sucessiva, baseada em casos concretos. 

 O TC intervém como tribunal de recurso – art.º 204. 

 Não se declara inconstitucional a norma, julga-se inconstitucional a aplicação ou não-

aplicação de certa norma no caso concreto. 
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4 características: 

➢ Difusa – todos os tribunais podem fazer a fiscalização concreta; 

➢ Incidental – não é a razão principal, é incidente noutro caso; os cidadãos não recorrem 

aos tribunais para impugnar uma norma por inconstitucionalidade de forma direta; a 

inconstitucionalidade surge por via incidental, quando relevante para resolver o caso; 

➢ Oficiosa – mesmo que as partes não aleguem a inconstitucionalidade no caso concreto, o 

juiz que o analisa pode identificar a inconstitucionalidade e, a partir dela, fazer uma 

fiscalização concreta; “de acordo com o ofício” do juiz – dentro dos seus deveres exige a 

identificação da necessidade de aplicação ou desaplicação de determinada norma em 

razão de sua inconstitucionalidade; 

➢ Concreta – efeito exclusivo entre as partes; não atinge ninguém a não ser as partes daquele 

processo concreto. 

Nota: as normas já estão em vigor, estão “acabadas” e já pertencem ao ordenamento jurídico. 

 

Requisitos processuais objetivos 

➢ Questão de constitucionalidade; 

➢ A norma em causa há de ter relevância para a decisão da causa que o juiz ordinário tem 

perante si; 

➢ Essa questão de constitucionalidade há de ser suscitada durante o processo, enquanto se 

mantém o poder jurisdicional do juiz. 

 

A quem cabe o julgamento definitivo? 

➢ Ao TC, quando chegar um recurso – revogar decisão quanto à constitucionalidade; 

➢ Recurso obrigatório ao TC – Ministério Público – art.º 280 nº 5. 

 

Recurso para o TC 

 Como é que uma norma chega ao TC para ser julgada definitivamente? Chegam decisões 

emanadas de órgãos constitucionalmente considerados como jurisdicionais. O recurso é restrito a 

uma questão de constitucionalidade e o objeto é a parte da decisão que trata da 

constitucionalidade. 

 

Modalidades de recurso de constitucionalidade: 
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➢ Art.º 280 nº 1 a) – decisão positiva de inconstitucionalidade (ou de acolhimento) – 

recursos das decisões que tenham recusado a aplicação de uma norma por motivo de 

inconstitucionalidade: 

• A questão pode ter sido suscitada por qualquer das partes ou levantada 

oficiosamente pelo tribunal; 

• À recusa de aplicação de uma norma é equiparável o caso em que o tribunal se 

recusou a aplicá-la num determinado sentido, preferindo outro a pretexto de 

interpretação conforme à Constituição; 

• A desaplicação tem de ter sido relevante para a decisão da causa, tenha estado 

entre os motivos que levaram o tribunal a decidir como decidiu; 

• Quando a norma desaplicada pelo tribunal constar de convenção internacional, 

de ato legislativo ou de decreto regulamentar, há lugar a recurso obrigatório do 

MP – art.º 280 nº 3 + art.º 72 nº 3 da LTC; 

• 2 requisitos: 

o Decisão de acolhimento de inconstitucionalidade pelo juiz a quo 

específico; 

o Tipo de norma em causa. 

 

➢ Art.º 280 nº 1 b) – decisão negativa de inconstitucionalidade (ou de rejeição) – recursos 

das decisões que tenham aplicado uma norma apesar de ter sido arguida a 

inconstitucionalidade: 

• Deve a inconstitucionalidade ter sido arguida pela parte e o tribunal aplicou na 

mesma a norma rejeitando essa arguição; 

• A questão de inconstitucionalidade deve ser suscitada durante a pendência da 

causa; 

• Cabem também neste recurso os casos das decisões que tenham interpretado uma 

norma num sentido arguido de inconstitucional pelo recorrente (recurso das 

partes) e só podem ser interpostos pela parte que haja levantado a questão de 

inconstitucionalidade durante o processo – art.º 280 nº 4 + 72 nº 2; 

• A Constituição remeteu a regulamentação deste recurso para lei – a lei impõe o 

esgotamento dos recursos que a causa comporte na ordem jurisdicional em que 

está a ser discutida – art.º 70 nº 2 da LTC; 
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➢ Art.º 280 nº 5 – decisão negativa de inconstitucionalidade (ou de rejeição) – recursos das 

decisões que tenham aplicado uma norma anteriormente julgada inconstitucional pelo 

TC: 

• Princípio do primado da competência do TC em questões de constitucionalidade; 

• A questão de inconstitucionalidade não tem de ter sido expressamente suscitada 

no processo – art.º 280 nº 5; 

• É um recurso obrigatório para o MP; 

• Questão problemática: alteração de jurisprudência do TC que agora já não 

considera a norma inconstitucional? 

• Dúvida doutrinal: o que significa norma anteriormente julgada inconstitucional? 

Apenas em sede de fiscalização concreta? Ou também em sede de fiscalização 

preventiva?  

• Vaz: expressão “julgada” do art.º 280 nº 5 apenas se refere a decisões do TC em 

fiscalização concreta; 

• Canotilho: e se a norma foi declarada inconstitucional com força obrigatória geral 

em fiscalização abstrata (art.º 281-282) e o tribunal por lapso a aplica? Entende 

que também há lugar a recurso. 

 

Efeitos da decisão do TC em recursos de fiscalização concreta 

➢ Efeitos limitados ao caso concreto – art.º 280 nº 6 e 281 nº 3. 

➢ Consequência da decisão do TC: 

• Se o tribunal a quo tinha desaplicado a norma por inconstitucionalidade e o TC 

confirma no recurso esse entendimento – não se reformula a sentença; 

• Se o tribunal a quo tinha desaplicado a norma por inconstitucionalidade, mas o 

TC entende que ela não é inconstitucional – o tribunal a quo reformula a sua 

decisão, aplicando a norma; 

• Se o tribunal a quo recusou a inconstitucionalidade e o TC julga inconstitucional 

a norma – o tribunal a quo está obrigado a reformular a sentença e desaplicar a 

norma. 

➢ Decisão do TC faz caso julgado no processo 80, 1 LTC. 

➢ Ver art.º 80 nº 2 LTC. 

➢ Ver art.º 80 nº 3 LTC. 

➢ Efeitos indiretos da decisão: 
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• Art.º 280 nº 5 – passam a ser recorríveis todas as decisões em que os tribunais 

apliquem a norma que foi julgada inconstitucional (recurso obrigatório para o 

MP); 

• Verificando-se que ela foi julgada inconstitucional em 3 casos, pode ser 

desencadeado o processo de declaração de inconstitucionalidade com força 

obrigatória geral ao abrigo do art.º 281 (v. especialmente art.º 281 nº 3). 

 

3. Fiscalização abstrata 

 É feito um controlo abstrato, principal, concentrado e sucessivo da constitucionalidade. 

O TC decide diretamente e com força obrigatória geral sobre a inconstitucionalidade de uma 

norma. É um processo principal e objetivo de confronto de duas normas consideradas em si 

mesmas (uma norma infraconstitucional e uma norma constitucional). Efetua-se, por regra, 

mediante requerimento direto de determinadas entidades. Pode, porém, ter por base a fiscalização 

concreta – art.º 281 nº 3. 

 Assim, a fiscalização abstrata sucessiva incide sobre normas já feitas, pressupõe que as 

normas já foram objeto de publicação (art.º 119), mas não requer que as normas estejam em vigor. 

Ou seja, podem ser submetidas a esta fiscalização normas já publicadas, mas ainda não vigentes 

por força do período de vacatio legis, bem como normas que estejam suspensas de efeitos ou que 

já tenham sido revogadas (se estiverem em condições, ainda, de serem aplicadas a situações 

pretéritas). 

 É necessidade um requerimento ao TC a pedir a fiscalização abstrata e a declaração de 

inconstitucionalidade de normas. O pedido de fiscalização não tem prazo, pode ser feito em 

qualquer altura (art.º 62 LTC). 

 As decisões positivas de inconstitucionalidade, nas quais o TC declara a 

inconstitucionalidade das normas submetidas a fiscalização, têm força obrigatória geral (art.º 281 

nº 1 e 282). As decisões negativas de inconstitucionalidade, nas quais o TC decide não declarar a 

inconstitucionalidade, não têm força obrigatória geral. Nesta últimas situação, é admissível novo 

requerimento junto do TC, bem como recusa de aplicação por qualquer tribunal ordinário. A 

decisão de não declaração não tem qualquer efeito de caso julgado. 
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Conceito de força obrigatória geral – art.º 281 nº 1 

 Implica a vinculação de todos os órgãos constitucionais, de todos os tribunais e de todas 

as autoridades administrativas a todas as sentenças do TC declarativas de inconstitucionalidade 

(efeito de vinculação) – vinculatividade geral ou erga omnes. 

 Força de lei das decisões de declaração de inconstitucionalidade: 

➢ Obrigatoriedade das sentenças para todas as pessoas físicas e jurídicas que sejam 

afetadas nos seus direitos e obrigações pela norma declarada inconstitucional; 

➢ Força de lei não significa que as sentenças declarativas de inconstitucionalidade 

têm exatamente a mesma natureza das leis; 

➢ Mas elas são semelhantes às leis quanto a alguns efeitos (embora não sejam 

formalmente atos legislativos, nem criem normas jurídicas). 

 

Iniciativa do processo de fiscalização abstrata sucessiva 

 O requerimento dirigido ao TC (art.º 281 nº 2) tem de: 

➢ Identificar a entidade requerente; 

➢ Especificar as normas cuja apreciação é requerida; 

➢ Indicar o fundamento da alegação de inconstitucionalidade. 

 

Entidades com legitimidade para desencadear a fiscalização 

 Considerada legitimidade ativa (art.º 281 nº 2), não supõe que haja qualquer interesse 

pessoal na questão, dependendo apenas da titularidade de determinados cargos. Esta legitimidade 

é pessoal, não pode ser delegada a outrem nem exercida por outrem em nome dos legitimados. 

➢ Presidente da República; 

➢ Presidente da AR; 

➢ Primeiro-Ministro; 

➢ Provedor de Justiça; 

➢ Procurador-geral da República; 

➢ 1/10 dos deputados à AR – expressão do princípio da proteção das minorias e do direito 

de oposição; 



Direito Constitucional Português 

149 

 

➢ Representantes da República, Assembleia Legislativa Regional, Presidentes das 

Assembleias Legislativas Regionais, Presidentes dos Governos Regionais, 1/10 dos 

deputados à Assembleia Legislativa Regional – têm legitimidade limitada: 

• O pedido tem de se fundar em violação dos direitos das regiões autónomas (ou, 

no caso de ilegalidade, na violação do respetivo estatuto regional); 

• Neste caso, são cargos vocacionados para defender a autonomia regional e fazer 

observar os seus limites; 

• Estas entidades não têm, pois, legitimidade geral para requerer a fiscalização 

abstrata da constitucionalidade das normas. 

 

Caso específico do art.º 281 nº 3 

 “O TC aprecia e declara ainda, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade ou 

ilegalidade de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada inconstitucional ou ilegal em 

três casos concretos”. 

Tem-se, portanto uma declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade, com força 

obrigatória geral, tendo por base juízos concretos de inconstitucionalidade (ou ilegalidade). 

Consiste na declaração do abstrato a partir do concreto. 

➢ Processo oficioso – a iniciativa pertence a qualquer um dos juízes ou ao MP (art.º 82 

LTC); 

➢ Não é uma fiscalização automática ou obrigatória; 

➢ Trata-se de um novo processo de fiscalização (face à fiscalização concreta já efetuada); 

agora de fiscalização abstrata sucessiva; 

➢ Objetivo – generalização do juízo de inconstitucionalidade; 

➢ O MP é diligente – normalmente, quando há três julgamentos concretos sobre a 

inconstitucionalidade de uma norma (que continua a vigorar e a disciplinar direitos e 

obrigações), é o MP que desencadeia a fiscalização abstrata perante o TC. 
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Pedido de declaração 

➢ Pode incidir sobre uma ou mais normas de um ou mais diplomas simultaneamente; 

➢ O TC não pode ampliar a declaração de inconstitucionalidade a normas não impugnadas 

no requerimento; 

➢ O TC pode declarar a inconstitucionalidade das normas por motivos diferentes dos 

indicados pelos requerentes. 

 

Fiscalização de legalidade 

 

 Pode haver pedido simultâneo de declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade (desde 

que haja legitimidade para requerer ambas). 

 Questão mais duvidosa: num caso em que o TC tenha sido requerido para fiscalizar a 

ilegalidade de uma norma, pode ele colocar em causa a constitucionalidade da norma paramétrica 

invocada para fundamentar tal ilegalidade? 

➢ Gomes Canotilho/ Vital Moreira: sim, quando a lei de referência constituir uma 

condição necessária ou pressuposto intrínseco da lei sujeita a fiscalização da 

legalidade. 

 

Regulação do processo de fiscalização abstrata 

➢ A regulação é deixada para a LTC (art.º 51 e ss.). 

➢ Alguns aspetos não estão regulados: 

• Prazo de decisão do TC? Não há um prazo fixo dentro do qual decidir consagrado 

no caso da fiscalização abstrata; 

• Intervenção de terceiros? 
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➢ A decisão do TC não pode concluir por non liquet (juiz não encontrar nítida resposta 

jurídica para fazer o julgamento e, por isso, deixar de julgar): 

• Ou declara inconstitucionalidade; 

• Ou não declara inconstitucionalidade; 

• Não pode concluir com declarações de “quase inconstitucionalidade” ou de 

“inconstitucionalidade a descambar na inconstitucionalidade” (Gomes 

Canotilho/Vital Moreira). 

➢ As decisões do TC tomam forma de acórdão e são publicadas em Diário da República – 

art.º 119 nº 1 g). 

➢ A decisão é tomada em plenário – art.º 224 nº 2. 

 

Efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade – art.º 282 

➢ Vincula toda a comunidade jurídica – efeitos erga omnes; 

➢ Por regra, declaração de inconstitucionalidade de normas equivale a uma declaração de 

nulidade dessas normas: 

• As normas não são meramente anuladas, elas já estão feridas de nulidade desde 

a sua entrada em vigor ou, em caso de inconstitucionalidade superveniente, desde 

o momento em que se tornaram inconstitucionais; 

• Sentença do TC tem carácter declarativo – declara a nulidade da norma (não 

anula constitutivamente a norma). 

 

➢ A declaração de inconstitucionalidade tem efeito repristinatório (art.º 282 n.º 1, in fine): 

• Determina a entrada em vigor das normas eventualmente revogadas pela norma 

agora declarada inconstitucional; 

• Lógica: se a norma é inconstitucional desde a origem e nula, então é inválida 

também a revogação de outras normas que ela possa ter feito; 

• Não existe efeito repristinatório no caso de inconstitucionalidade superveniente 

da norma declarada inconstitucional (quando ela revogou as outras normas ainda 

não era inconstitucional); 
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• Problema: saber se, ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma, o TC pode 

conhecer da possível inconstitucionalidade das normas repristina(n)das: 

o Posição negativa – princípio da limitação do TC ao pedido (posição 

passiva); fiscalização daquela norma cujo pedido se circunscreveu; 

o Posição positiva – carácter consequencial da apreciação da 

inconstitucionalidade das normas repristinadas: 

▪ TC poderia declarar a inconstitucionalidade das normas 

repristina(n)das, evitando a respetiva repristinação; 

▪ TC poderia conhecer a inconstitucionalidade das normas 

repristina(n)das, mas sem as declarar inconstitucionais, 

utilizando o art.º 282 nº 4 para afastar a repristinação. 

 

➢ Hipótese de inconstitucionalidade superveniente (art.º 282 nº2): 

• O efeitos contam-se a partir do momento em que a norma se tornou 

inconstitucional (isto é, a partir do momento da entrada em vigor da norma 

constitucional que tornou a norma legal em causa inconstitucional). 

 

➢ Exceção à regra dos efeitos gerais retroativos da declaração de inconstitucionalidade e 

contém exceção da exceção (art.º 282 nº 3): 

• Exceção – o efeito retroativo da declaração de inconstitucionalidade não implica 

revogação ou modificação de aplicações da norma que se tenham tornado 

definitivas e irretratáveis (“Ficam ressalvados os casos julgados”): 

o A Constituição não define conceito de caso julgado. Porém, tem-se que 

serão as situações que foram fixadas por sentença judicial de forma 

definitiva e irretratável; 

• Exceção da exceção – o TC pode afastar a exceção do caso julgado quando a 

norma declarada inconstitucional respeitar a matéria penal, disciplinar ou ilícito 

de mera ordenação social (contraordenações) e for de conteúdo menos favorável 

ao arguido: 

o Os casos julgados que incidam sobre matéria penal, disciplinar ou de 

contraordenacional poderão ser revistos, se da revisão resultar (por efeito 
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da desaplicação da norma declarada inconstitucional) uma decisão de 

conteúdo mais favorável ao arguido (art.º 29 nº 4); 

o O TC deve declarar isso mesmo na decisão; 

o Princípio do tratamento mais favorável ao arguido; 

o Permitirá reabertura e revisão dos processos, sempre que a revisão possa 

resultar numa decisão de conteúdo mais favorável ao arguido. 

 

➢ Limitação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade (art.º 282 nº 

4): 

• O TC pode “manipular” os efeitos das suas declarações de inconstitucionalidade; 

• Quais são esses efeitos, que pode alterar ou modelar? 

o Efeitos retroativos (eficácia ex tunc); 

o Efeitos repristinatórios; 

• Ou seja: 

o TC poderá emanar declarações de inconstitucionalidade sem efeitos ex 

tunc; 

o TC poderá emanar declarações de inconstitucionalidade sem efeitos 

repristinatórios; 

▪ Lógica – o afastamento da repristinação poderá fazer sentido 

sempre que a reposição em vigor das normas revogadas pela 

norma declarada inconstitucional se afigurar pior do que a 

ausência total de normas. 

 

Síntese: 

➢ Regime-regra – efeitos produzem-se desde o momento da entrada em vigor da norma 

declarada inconstitucional (ou desde o momento em que ela se tornou 

supervenientemente inconstitucional) e os casos julgados não são afetados; 

➢ TC poderá, porém, ampliar os efeitos normais da declaração de inconstitucionalidade, 

excecionando a exceção da ressalva dos casos julgados, nos termos do nº 3 do art.º 282; 

➢ TC poderá restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade – seja eliminando 

(total ou parcialmente) os efeitos repristinatórios; seja protelando o início de produção 

dos efeitos da declaração (de todos ou parte deles). 
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Limite absoluto à restrição temporal dos efeitos – data da publicação oficial da decisão de 

declaração de inconstitucionalidade pelo TC: 

➢ A partir do momento em que está estabelecida a inconstitucionalidade da norma, é 

incompatível com a ideia da declaração de inconstitucionalidade que a norma continue a 

produzir efeitos após publicação dessa mesma decisão; 

➢ Ou seja, o TC pode marcar o início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

algures entre o momento inicial da norma (ex tunc) e o momento da publicação da 

decisão; 

➢ Problema – Acórdão 353/2012: 

• Manteve a eficácia de normas declaradas inconstitucionais para o respetivo ano 

orçamental – ou seja, o que se dá como inconstitucional continua em vigor. 

 

Pressupostos objetivos de que depende a limitação de efeitos – art.º 282 nº 4: 

➢ Segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excecional relevo; 

➢ O TC deve fundamentar adequadamente em face de se tratar de conceitos indeterminados 

que lhe conferem grande latitude; 

➢ E se o Tribunal Constitucional desrespeita os pressupostos objetivos? 

• Poderia pensar-se em nulidade da sentença; 

• Mas o respetivo julgamento caberia sempre ao Tribunal Constitucional. 

 

Notas finais 

➢ A declaração de inconstitucionalidade impõe-se ao legislador: 

• Uma lei não pode posteriormente apagar os efeitos por ela produzidos. 

 

➢ Problemas de articulação da declaração da inconstitucionalidade com a fiscalização 

concreta: 

• Recursos pendentes no TC – devem ser decididos conforme declaração de 

inconstitucionalidade, aplicando-a ao caso concreto; 

• Processos pendentes em tribunais ordinários – devem os juízes recusar a 

aplicação da norma entretanto declarada inconstitucional (desnecessidade 

também de recurso para o TC). 
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➢ Depois de declarada a inconstitucionalidade de uma norma ela é afastada da ordem 

jurídica: 

• Se a razão da inconstitucionalidade for por vício formal ou orgânico, nada obsta 

a que o diploma venha a ser reeditado de modo constitucionalmente conforme; 

• Se a inconstitucionalidade for material: 

o M. A. Vaz – o legislador está impedido de emanar normas com igual 

conteúdo ao da norma ou normas declaradas inconstitucionais; 

o Gomes Canotilho/Vital Moreira – nada impede o legislador de criar nova 

norma com o mesmo conteúdo, mas tem-se aí uma violação de um 

princípio de lealdade constitucional e boa fé democráticas. 

 

4. Fiscalização por omissão 

➢ Incumprimento da Constituição por não agir: 

• Averiguar se a inatividade dos órgãos legislativos é jurídico-constitucionalmente 

censurável por desrespeito a uma norma constitucional que impõe obrigação de 

legislar; 

• Omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis as normas 

constitucionais; 

• Art.º 283 + art.º 67 e 68 LTC. 

 

➢ Apenas omissões que tornam inexequíveis as normas constitucionais (normas não 

exequíveis por si mesmas): 

• Se a norma constitucional é exequível por si mesma não há inconstitucionalidade 

por omissão; 

• Vale primacialmente para normas preceptivas não exequíveis por si mesmas; 

• Apenas incluir aqui as normas programáticas se a inação do legislador ferir um 

conteúdo mínimo da norma exigível ao legislador. 

 

➢ Legitimidade para pedir este tipo de fiscalização (reduzida): 

• Presidente da República; 

• Provedor de Justiça; 

• Presidentes das Assembleias Legislativas Regionais (restrita: pedido tem de dizer 

respeito à violação de direitos das Regiões Autónomas). 
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➢ Efeitos muito ténues das decisões: 

• TC “verifica” a omissão – não julga e não declara; 

• Deverá dar disso conhecimento ao órgão incumpridor – art.º 283 nº 2. 

 

 A constituição estabelece orientações para que os poderes públicos possam concretizar as 

normas constitucionais. Em muitos casos, a Constituição depende de um comportamento ativo 

por parte dos poderes públicos (facere) para que os direitos possam tornar-se realidade (artigos 

relevantes: 59º, nº 2, a); 63º, nº 2; 64º, nº 2, a); 67º, nº 2, f); 74º, nº 2, a) LTC). 

 Nessas situações, a Constituição foi muito específica nas orientações dadas aos órgãos do 

poder, e nascem daqui deveres Constitucionais, fundamentais, específicos, para o poder público 

(se não agir, fere um dever fundamental, nascendo a inconstitucionalidade por omissão). 

 É necessário, para a inconstitucionalidade por omissão existir, ser um dever específico, 

em casos especificados. É difícil declarar inconstitucionalidade por omissão em termos de um 

dever abstrato ou geral. 

 

5. Bibliografia específica 

➢ Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucional II → pág. (1) 1286-1299, (2) 

1299-1306, (3) 1306-1314, (4) 1314-1323; 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. (1) 1025-

1033, (2) 982-1003, (3) 1003-1025, (4) 1033-1039. 

 

 

 

 

DEMOCRACIA DELIBERATIVA 
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 Da inconstitucionalidade por omissão é que surge a necessidade de se falar sobre a 

democracia deliberativa. Aparece em virtude das relações entre o legislativo e o executivo e da 

soberania popular. No entanto, somente se consolida ao longo do séc. XX, com a superação de 

algumas conceções do pensamento jurídico. Quais? 

➢ Superação do formalismo jurídico (aplicação da norma ao caso concreto, 

independentemente dos valores, da moral, das situações sociais, da justiça), dando força 

normativa aos princípios. Muitos dos casos não são resolvidos pela norma estabelecida 

(hard cases), são difíceis de ser solucionados pelo juiz (ou pelo administrador público), 

não estando previstos na norma. Sendo assim, é necessária a extensão do conceito de 

direito objetivo (norma jurídica na qual o aplicador se baseia para solucionar o caso 

concreto; pode ser tipificada ou estar implícita) para dar força normativa aos princípios 

(até aos não expressos, os "reconhecidos"); 

➢ Advento de uma cultura jurídica pós-positivista – chamar a filosofia moral e a ética para 

a Constituição. É necessária uma releitura moral das leis e da ordem jurídica, 

interpretando-a como normas que podem fazer bem às pessoas, com foco nos direitos 

fundamentais e na dignidade da pessoa humana. Reconhecer os princípios que defluem 

do texto constitucional, mesmo quando não expressos; 

➢ Advento da Constituição enquanto norma central – sistema do "Tio Sam" – a Constituição 

passou a ser o centro do ordenamento jurídico, e não mais o legislador, que passa a 

submeter-se à Constituição. Constituição dos EUA (1787) e Constituição da Alemanha 

(1949); 

➢ Centralidade dos direitos fundamentais no direito contemporâneo – releitura moral da 

ordem jurídica e aproximação do Direito e da Ética. A ordem jurídica só é justa quando 

respeita os direitos fundamentais. Não basta mais existir a lei como representação da 

supremacia do Parlamento: é preciso que a lei seja moral, ética e justa. O direito só é 

legítimo quando tem matéria justa (Kant); 

➢ Reconhecimento da força normativa da Constituição – a Constituição está no ápice da 

pirâmide da ordem jurídica e todas as normas a ela estão submetidas; 

➢ Expansão da jurisdição constitucional (modelo americano, desde 1787) – antes da 2ª 

Guerra Mundial não havia tribunais constitucionais próprios para julgar a 

constitucionalidade. Surge o juiz como legislador negativo e como coparticipante no 

processo de formação do direito. Está na base da atuação ativa do poder judicial: expansão 

da interpretação da Constituição; 
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➢ Desenvolvimento de uma nova hermenêutica. 

 

 Foi-se o tempo da separação entre política e direito (proposta do pós-positivismo), 

transformando o juiz constitucional num coparticipante no processo de formação do direito - 

expansão da função judicial, ativismo judicial. 

 Ter em conta o princípio da autocontenção – juiz como legislador negativo – respeito 

pelas funções estatais, para preservar a harmonia dos poderes, que tem vindo a ser relativizado, 

quando estão em questão direitos fundamentais e a sua manutenção. 

 O Tribunal Constitucional como representante argumentativo da sociedade. 

 Que base teórica podemos utilizar para reconhecer no poder judicial a coparticipação na 

formação do Direito? 

 

➢ Efetividade dos direitos fundamentais, com base na dignidade da pessoa humana. Se não 

houver, o poder judicial tem de intervir. As pessoas não podem perder os direitos só 

porque não existe norma; 

➢ Reconhecer no juiz constitucional um representante argumentativo da sociedade 

(democracia deliberativa) – princípio da motivação (justificação) das decisões judiciais. 

Para que se possam tomar decisões pelo TC, é preciso ter uma argumentação, uma 

justificação para estender o significado do texto Constitucional. 

 

A democracia converte-se em democracia deliberativa. 
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CASOS PRÁTICOS 

 

Caso 1 

Em 20 de dezembro de 2011, o Governo emanou o Decreto-Lei X/2011, que disciplinava 

toso o regime de defesa do património cultural, sem se munir de qualquer autorização previa. O 

Decreto-Lei X de 2011atribuia ao Instituto de defesa do patrimônio (IDP) a competência 

exclusiva para classificar imóveis e para autorizar obras nos imóveis classificados. Este Decreto-

Lei veio revogar expressamente a Lei Y/96 que devolvia essas mesmas competências às Câmaras 

Municipais. 

 Em 4 de abril de 2012, foi interposta uma ação contra Amadeu, no Tribunal de Penafiel, 

por este ter demolido a sua casa solarenga, já classificada, sem autorização previa do IDP. Na 

sentença proferida, o Tribunal recusou a aplicação do DL X/2011, com arrimo na sua 

inconstitucionalidade. Qual sequência provável da questão? 

 Em 5 de maio de 2012, a Câmara Municipal de Fafe classificou como património de “alto 

interesse cultural” a modesta casa de Branca. Branca impugnou, de imediato, esse ato 

administrativo no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga, com fundamento na 

incompetência da CM de Fafe. A CM de Fafe sustentou em Tribunal a inconstitucionalidade do 

decreto-lei e a aplicação ao caso da lei Y/96(que lhe dava competência para o efeito). Na sua 

sentença de 6 de junho de 2012, o juiz da causa rejeitou a arguição de inconstitucionalidade e 

anulou o ato camarário de classificação. 

a) Aprecie objetivamente a pretensão da CM de Fafe e, em seguida, explique como pode 

defender os seus interesses. 

b) A sua resposta seria idêntica se o TC já houvesse intervindo no processo de Amadeu? 

 Em 30 de janeiro de 2012, a Associação Nacional dos municípios (ANM) insurgira-se 

violentamente contra a publicação do Decreto-Lei X/2011, por se tratar de mais um terrível sinal 

do crescente centralismo. Pretendia, pois, acionar todos os meios que lhe permitissem fazer cessar, 

retroativa ou prospectivamente, aquela nova legislação. Para tanto, em 2 de fevereiro de 2012, 

desenvolveu as seguintes diligencias: 

a) Apresentou um recurso junto do TC, em que pede a declaração de inconstitucionalidade 

do Decreto-Lei X/2011; 

b) Exerceu o direito de petição junto ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça (art.º 52 

CRP), no sentido de este acionar meios de controlo de constitucionalidade; 

c) Solicitou uma audiência aos Representantes da República para os Açores e para a 

Madeira; 

d) Apresentou uma queixa ao Provedor de Justiça (art.º 23 CRP) brandindo a 

inconstitucionalidade do diploma; 

e) Solicitou aos diferentes líderes dos Grupos Parlamentares que promovessem uma 

apreciação parlamentar. 
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  Pronuncie-se sobre a propriedade e as probabilidades de êxito de cada uma das 

diligencias empreendidas. 

  Suponha agora que, em resultado do sucesso de uma dessas diligencias, o TC 

chegou a examinar a questão e proferiu um acórdão no sentido da inconstitucionalidade.  Tendo 

presentes os efeitos próprios de tal decisão: 

a) Descreva a influência que ela teria sobre os processos judiciais movidos 

contra Amadeu Pepino e Branca Beringela, se tivesse sido proferida em   

3 de março de 2012(antes, portanto, de proferidas as respetivas 

sentenças); 

b) Refira-se à influência que ela teria sobre as situações de Amadeu e 

Branca, se o acórdão do TC fosse posterior ao encerramento daqueles 

processos judiciais. 

 

Tópicos de resolução 

 DL X/2011: trata-se de matéria reservada à AR. Quanto às bases, no art.º 165 nº1 g) 

inconstitucionalidade de todo o diploma? Inequivocadamente quanto às bases para as quais não 

tinha autorização legislativa; quanto ao restante regime, trata-se de matéria da competência 

concorrente; é possível cindir o diploma para efeitos de validade, designadamente no ponto da 

competência para classificar e autorizar obras em imóveis classificados? 

  Recusa de aplicação do DL X/2011: fiscalização concreta da constitucionalidade-

artigos 204 e 280; efeitos: desaplicação no caso concreto; efeitos apenas no caso concreto, 

mantendo-se a norma em vigor; recurso obrigatório para o TC por parte do MP (280,3). 

  Aplicação do DL X/2011: processo de fiscalização concreta da 

constitucionalidade, na forma dos artigos 204 e 280; possibilidade de recurso de decisão que 

aplique norma arguida de inconstitucionalidade –artigo 280, 1, b e n. 4; recurso da parte. 

  Decisão anterior do TC: nesse caso, existe um recurso obrigatório para o MP, se 

a decisão do TC tivesse sido de inconstitucionalidade –art.º 280, 5. 

  Atuação da ANM: O TC vai recusar o pedido de declaração de 

inconstitucionalidade apresentado pela ANM por falta de legitimidade processual ativa(281,2); o 

Presidente do STJ também não tem legitimidade ativa; os Representantes da república teriam 

legitimidade processual ativa se o pedido de inconstitucionalidade se fundasse em violação de 

direitos das Regiões Autónomas(281,2,g); o Provedor de Justiça tem legitimidade processual 

ativa para requerer inconstitucionalidade(281,2,d), mas tem que fazer seu requerimento; pelo 

menos 10 deputados e não o grupo de parlamentares poderiam solicitar  a apreciação parlamentar   

se cumprissem todos os requisitos (parece já ter ultrapassado o prazo)-caso seja aprovada a 

cessação de vigência, não tem efeitos retroativos(169,4); 

5. Declaração de inconstitucionalidade: os efeitos estão previstos no artigo 282; 

Efeitos nos processos judiciais: antes de as decisões transitarem em julgado, as normas teriam 

saído do ordenamento jurídico, com efeito retroativo, pelo que o Tribunal não as podia aplicar; 
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depois das decisões transitadas em julgado, as decisões manter-se-iam (exceção ao caso julgado: 

282,3). 

 

Caso 2 

A CM de Beja aprovou uma postura –regulamento da autarquia –nos termos da qual os 

cidadãos que adquiriram a nacionalidade portuguesa em virtude de casamento não podem ser 

jogadores de futebol em equipas do concelho. 

 Iuri Derleiov, de origem búlgara, mas nacional português por efeito de casamento, foi 

contratado pelo Dínamo de Beja por duas épocas. Sucede, porém, que viu rejeitada a sua inscrição 

na Federação portuguesa de Futebol, com fundamento na postura da CM de Beja. 

 Reagindo contra o ato de recusa da inscrição, Derleiov propôs uma ação no Tribunal 

competente. Na sequência de tal ação, a questão chegou ao TC, que considerou aquele diploma 

inconstitucional. 

1. Explique de forma ou formas pode a questão ter chegado ao TC e quais os efeitos da 

respetiva decisão. 

2. O Presidente da República, indignado com aquele regulamento, pretende combatê-lo por 

todos os meios. Terá algum? E o Grupo Parlamentar do Partido dos Imigrantes, composto 

por 14 deputados, terá meios de reação? 

3. Imagine agora que, também a propósito do Dínamo de Beja e já depois do caso Derleiov, 

se colocou um caso semelhante (a sabe, com o jogador Macartinov). Alterar-se-ia, de 

algum modo, o regime de acesso ao TC? 

4. Poderá afirmar-se que, se não mudar a jurisprudência do TC, aquele diploma não voltará 

a ser aplicado? 

5. E se, em vez de um, já tivessem chegado ao TC mais três casos, havendo sido, todos eles, 

objeto de idêntica decisão. Poderia o TC, por sua própria iniciativa tomar alguma atitude? 

 

Tópicos de resolução 

Processo de fiscalização concreta: nos termos do artigo 280, a questão pode chegar ao TC 

por via de recurso da parte, mas não por recurso obrigatório porque se trata de um regulamento; 

efeitos restritos ao caso e às artes envolvidas. 

 Processo de fiscalização sucessiva abstrata: o PR tem legitimidade processual ativa 

(281,2, a); 14 deputados são insuficientes para requerer a fiscalização sucessiva abstrata (1/10-

artigo 281, 2, f). 

 Novo processo de fiscalização concreta: existia recurso obrigatório do MP, caso o TC 

tivesse decidido no sentido da inconstitucionalidade (280,5). 

 Sucessivas decisões: como o recurso é obrigatório (caso o TC tivesse decidido pela 

inconstitucionalidade), a questão terá que chegar sempre ao TC; se este não mudar a sua 
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jurisprudência, ainda que a norma seja aplicada pelo tribunal a quo, virá sempre a ser desaplicada 

por força da decisão do TC. 

 Processo de fiscalização mista: legitimidade dos próprios juízes do TC, desde que a 

mesma norma tenha sido julgada inconstitucional pelo TC em três casos concretos (281,3 CRP e 

82, LTC). Trata-se de uma faculdade e não de uma obrigação; o TC aprecia a questão e pode 

declarar ou não declarar a inconstitucionalidade. 

 

Caso 3 

Em 10 de novembro de 2012, a AR concedeu ao Governo uma autorização legislativa 

para que este órgão pudesse legislar sobre bases gerais da Segurança Social. Em 30 de novembro 

de 2011, no uso da autorização, o Governo fez aprovar um decreto-lei que claramente 

discriminava os cidadãos de origem cigana. 

 Tendo dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma, o PR acionou junto ao TC o 

mecanismo do artigo 278 da CRP. Que requisitos deveriam ser observados? 

 Suponha agora que o TC se pronunciou pela inconstitucionalidade. O Governo, querendo 

levar avante aquela legislação, apresentou uma proposta de lei na AR. Tal proposta foi aprovada 

por mais de 2/3 dos deputados. Recebido o decreto para promulgação, o Palácio de Belém 

anunciou a intenção de enviar de novo o diploma ao TC. 

 O PM, numa entrevista a   uma estação de rádio, contestou veementemente a pretensão 

do PR, por considerar que o veto foi superado e uma segunda fiscalização preventiva é contrária 

à Constituição. Que comentários merecem aquela intenção e estas declarações? 

 

Tópicos de resolução 

 Processo de fiscalização preventiva: cabe ao PR requerer ao TC, no prazo de oito dias 

contados da receção do diploma, a fiscalização preventiva (134, g, 136, 5 e 278). O TC terá o 

prazo de 25 dias para se pronunciar (278,8). 

 Decisão do TC: muito provavelmente, pronunciar-se-ia pela inconstitucionalidade por 

violação do princípio da igualdade(art.13); neste caso, o PR é obrigado a vetar por 

inconstitucionalidade (136,5 e 279,1). 

 Proposta de lei do Governo: artigos 197, d e 167,1. 

 Novo decreto: possibilidade de nova pronúncia do TC? 

 Comentário:  não se trata de superação de veto porque os vetos sobre diplomas do governo 

são insuperáveis; é um novo processo legislativo. 
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Caso 4 

Em maio de 2014, o Governo apresentou à Assembleia da República um projeto de 

alteração da lei do referendo no sentido de o âmbito do referendo poder passar a incluir todas as 

matérias previstas no artigo 164º da Constituição.  

O referido projeto foi aprovado na generalidade e na especialidade, reunindo em votação 

final global os votos favoráveis dos 108 Deputados da maioria. Tendo recebido o decreto para 

promulgação, o Presidente da República decidiu vetá-lo de imediato, por entender que o mesmo 

padecia de inconstitucionalidades diversas. 

Simultaneamente, e dada a fraca prestação da Seleção Portuguesa de Futebol no Mundial, 

o Governo resolveu alterar a Lei de Bases do Desporto, impondo um alteração ao artigo 41º, 

relativo à prática de desporto na infância, adolescência e juventude, no sentido de as crianças, os 

adolescentes e os jovens que apresentassem potencial para a prática de futebol desde os 6 anos de 

idade não teres quaisquer tempos livres, mas sim uma carga intensivo de treinos por forma a 

desenvolver ao máximo as suas aptidões desportivas.  

Tendo a referida alteração entrado em vigor, o Procurador-Geral da República veio 

requerer a ilegalidade da mesma, porquanto a Lei de Bases se tratava de uma lei com valor 

reforçado. O Tribunal Constitucional veio declarar a inconstitucionalidade do artigo 41º, bem 

como do artigo 53º e ainda das normas que os vinham desenvolver. 

Responda, de forma justificada, às seguintes perguntas: 

a) O projeto de lei mencionado no 1º parágrafo seria conforme à Constituição? Justifique. 

b) Aprecie a conduta do Presidente da República descrita no n. 2 da hipótese.  

c) Examine a constitucionalidade do diploma do Governo 

d) Aprecie a conformidade jurídico-constitucional das situações descritas no 4º parágrafo. 

 

Tópicos de resolução 

a) O aluno deve distinguir iniciativa de competência legislativa, identificando que o Governo teria 

competência para iniciar o procedimento em causa, nos termos dos artigos 167º, n. 1, da 

Constituição, 197º, n. 1, alínea d), bem como 200º, n. 1, alínea c), dado não se tratar de um caso 

de iniciativa reservada a determinada órgão. O regime do referendo, embora enquadrada na 

reserva absoluta de competência da Assembleia da República (164º, alínea b), pode ser alvo de 

iniciativa legislativa externa do Governo – que assume a designação de proposta, e não de projeto 

de lei, mas não pode essa matéria ser legislada pelo Governo, sob pena de inconstitucionalidade 

orgânica o que, em todo o caso, não acontecia no enunciado. 

Quanto à alteração proposta, na medida em que a mesma colide com a Constituição (art. 115, n. 

4, alínea d), não deveria ser admitida, sob pena de inconstitucionalidade material. Note-se que, 

embora a lei do referendo reproduza o enunciado normativo resultante do mencionado artigo da 

Constituição, pelo fato de a norma resultar também do enunciado constitucional, impede que haja 

nesse âmbito uma alteração da lei do referendo. O aluno deveria, portanto, explicar que esta área 

seria de reserva de Constituição, não estando sob disponibilidade da lei. 
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b) A matéria em causa integra-se na reserva absoluta da AR, art.º 164 b), como exposto, pelo que, 

nos termos do art.º 166 n. 2, assumiria a forma de lei orgânica. Assim, o procedimento de 

aprovação da mesma seria mais agravado, tendo em conta que a lei orgânica é uma lei reforçada 

(art.º 112 n. 3) na modalidade de lei reforçada pelo procedimento. 

O art.º 168 n. 5, determina que a votação final global terá de ser feita por maioria absoluta dos 

Deputados em efetividade de funções, pelo que os 108 deputados da maioria que votaram 

favoravelmente a proposta não permitem reunir a maioria necessária. Ainda que nas duas votações 

restantes a maioria exigível seja a maioria simples (116, n. 3), a votação na especialidade teria de 

ser feita em Plenário – reserva de plenário, nos termos do artigo 168, n. 4. 

Padecendo o diploma das referidas inconstitucionalidades formais, que o Presidente invoca, não 

deveria este, contudo ter lançado mão do veto político – 136, n. 1 – mas sim ter requerido a 

fiscalização preventiva do decreto ao TC. O aluno deve ainda discutir a fundamentação utilizada, 

já que o PR não requereu a fiscalização da constitucionalidade, antes vetando politicamente o 

diploma, mas aduzindo motivos de constitucionalidade para fundamentar o seu veto. Ora, o veto 

político deverá fundar-se em discordância quanto à oportunidade do diploma, sendo um controlo 

político livremente exercido pelo Chefe de Estado. Já o juízo de inconstitucionalidade decorre de 

um veto vinculado a uma pronúncia do Tribunal Constitucional, assumindo natureza translativa. 

O PR deveria ter promovido a fiscalização preventiva caso tivesse dúvidas de constitucionalidade. 

Poderá falar-se em inconstitucionalidade material por desvio de poder. Será valorizada a 

discussão em torno da imposição de uma promulgação temporalmente vedada – nos termos dos 

art.º 278 n. 4 e 7 – justificar igualmente a proibição de veto político nos primeiros 8 dias após a 

receção do decreto. O aluno deve identificar, em qualquer caso, que o PR tem um prazo máximo 

de 20 dias para promulgar ou vetar a lei em causa (art.º 136, n. 1). 

c) A lei de Bases do Desporto é uma lei de bases do âmbito concorrencial pelo que tanto a 

Assembleia da República quanto o Governo podem proceder à sua alteração (art. 161, c e 198, n. 

1, a). Será desvalorizada a hipótese que problematize sobre o órgão competente para o seu 

desenvolvimento, já que a questão não se coloca no enunciado. O aluno deve explicar que uma 

lei de bases no âmbito concorrencial não tem, de per si, valor reforçado pelo que pode ser 

livremente revogada por outro ato legislativo, de acordo com o critério da cronologia. Deverá 

igualmente referir que a lei de bases, nos casos em que tem valor reforçado, é uma lei reforçada 

pela parametricidade material. Ainda que orgânica e formalmente o decreto fosse conforme à 

Constituição, dado o teor da alteração, poderia estar em causa uma inconstitucionalidade material, 

nomeadamente por violação dos art.º 69 n. 1 e 70 n. 1 e). 

d) O Procurador-Geral da República pretende requerer a ilegalidade da alteração da lei de bases, 

com fundamento em que esta teria valor reforçado. Nos termos do art.º 281 e), o Procurador-Geral 

da República tem efetivamente legitimidade para requerer a declaração de inconstitucionalidade 

ou de ilegalidade com força obrigatória geral. Porém, o requerimento não poderia ser feito ao 

abrigo do artigo 281, 1, b), mas sim da alínea a); embora a lei de bases possa ter valor reforçado 

nos termos vistos em 3, a ilegalidade de uma norma só ocorre quando é esta que viola uma lei de 

valor reforçado. Ora, no caso, não houve violação de qualquer lei com valor reforçado – embora 

a lei de bases possa em abstrato ter valor reforçado, no presente casos o decreto do Governo, 

entrando em vigor, não violou a lei de bases, mas antes alterou-a: aplica-se o critério da cronologia 

e não o da hierarquia material. O que poderia ter sido requerido era a inconstitucionalidade do 

diploma por violação, entre outros, dos art.º 69 n. 1 e 70 n. 1 e) da Constituição. 
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Quanto à decisão do TC, o aluno deveria identificar que o requerimento da fiscalização sucessiva 

abstrato está sujeito ao princípio do pedido, nos termos do artigo 51º, n. 5, da Lei do TC, devendo 

o pedido de apreciação da constitucionalidade ou da legalidades das normas jurídicas especificar, 

além da norma cuja apreciação se requer, as normas ou os princípios constitucionais violados. 

O aluno deveria discutir, em sede do n. 5 do artigo que dispõe que “O Tribunal só pode declarar 

a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de normas cuja apreciação tenha sido requerido, mas pode 

fazê-lo com fundamentação na violação de normas ou princípios constitucionais diversos 

daqueles cuja violação foi invocada”, se seria admissível o Tribunal declarar a 

inconstitucionalidade da norma quando foi requerida a sua ilegalidade, bem como extravasar o 

âmbito das normas requeridas (caso do art.º 53). Seria valorizada a identificação de um problema 

de inconstitucionalidade consequente na referência à declaração de inconstitucionalidade das 

normas que o vinham desenvolver. 

 

Caso 5 

A 1 de agosto de 2016, na sequência de muitas dificuldades de recrutamento de 

constitucionalistas para eleição como juízes do Tribunal Constitucional, o Governo entendeu que 

a Lei de Organização Funcionamento e Processo do TC deveria ser alterada. Apresentou, assim, 

uma proposta de lei à AR nesse sentido, contendo, entre outras medidas, um aumento do 

vencimento dos juízes na ordem de 80%. Tendo obtido 115 votos a favor nas várias votações, o 

decreto normal seguiu para o Presidente da República no dia 31 de agosto. 

 No dia seguinte à sua receção em Belém, o PR pediu ao TC a respetiva fiscalização da 

constitucionalidade. Este, passado dois meses, prolatou um acórdão em que declarava, com força 

obrigatória geral, a inconstitucionalidade do decreto por violação do art.º 222º CRP. 

 O PR decidiu então devolvê-lo à AR, inconformados, como forma de ultrapassar a 

referida decisão, os Deputados aprovaram por unanimidade uma lei de autorização legislativa que 

permitia à própria AR aprovar a alteração à lei em questão. Considerando não ter qualquer opção 

por se tratar de uma maioria superior à maioria para assumir poderes extraordinários de revisão 

constitucional, o PR promulgou-a 1 de dezembro. 

Na semana seguinte, contudo, o PR arrependeu-se e resolveu requerer a fiscalização 

sucessiva da constitucionalidade do diploma em geral. Passados 8 anos e meio, o TC declarou a 

inconstitucionalidade da lei com força obrigatória geral, mas ressalvou que os ordenados pagos, 

entretanto não teriam de ser devolvidos. 

Quid iuris. 

 

Tópicos de resolução 

O aluno deveria identificar e problematizar as seguintes questões: 

1. Matéria de reserva absoluta da AR (art.º 164, c). 
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2. Iniciativa legislativa aberta ao Governo, sob a forma de proposta de lei (art.º 167, 1 a 

contrário); referir que, por se tratar de matéria da reserva absoluta, o Governo não tem 

iniciativa consubstancia um erro grave que confunde iniciativa com competência. 

3. Não há qualquer reserva de iniciativa, nem se aplica qualquer limite 

4. A proposta de lei, apesar de aumentar despesas, provém do Governo, pelo que não violava 

a norma-travão (art.º 167 n. 2); 

5. A sessão teve lugar fora do período normal de funcionamento da AR (art.º 174, 2), o que 

não constituiria obstáculo desde que se procedesse como determina o artigo 174,3. 

6. Não se sabe se o quórum não foi respeitado visto que apenas sabemos que votaram 115 

deputados, ie, que estavam presentes menos de 116 Deputados (art.º 116, 2) 

7. Há necessariamente lugar a discussão e votação na generalidade e especialidade e a 

votação final global (art.º 168, 1 e 2); 

8. Tratando-se de lei orgânica (art.º 166, 2 e 168,5), a maioria necessária era maioria 

absoluta (ie, metade mais um voto 115+1), que não se verificou; 

9. Havia também reserva de plenário na votação na especialidade, o que não sabemos se se 

verificou (art.º 168,4) 

10. Nas restantes votações, a maioria de aprovação era maioria simples (art.º 116,3), o que se 

verificou; 

11. Uma vez aprovado, o diploma passa a denominar-se decreto e deve seguir para o PR 

exercer as suas competências de controlo de mérito. 

2º parágrafo: 

Tratando-se de matéria de lei orgânica, aplica-se o regime da promulgação vedada durante 9 dias 

(art. 278,7), que não limita o PR quanto à sua faculdade de requerer a fiscalização preventiva da 

constitucionalidade do decreto; 

O prazo para requerer a fiscalização preventiva é de 8 dias, o que foi respeitado (278, 3 e 6) 

O prazo para decisão do TC é de 25 dias (artigo 278, 8) devendo ser discutidos quais os efeitos 

da violação deste prazo. 

Em fiscalização preventiva, o TC não declara normas inconstitucionais com força obrigatória 

geral, apenas se pronuncia no sentido da inconstitucionalidade ou da não inconstitucionalidade 

(art. 279) 

3º parágrafo 

O efeito típico da pronúncia do TC no sentido da inconstitucionalidade em fiscalização preventiva 

e, precisamente, a devolução do decreto ao PR para que este o vete e devolva à AR (art. 279, 1). 

(ii) A AR não pode aprovar uma LAL como forma de ultrapassar o veto, visto que esta 

consubstancia uma delegação de competência da reserva relativa da AR ao Governo (artigo 

165º/2) e não uma autorização à própria AR;  
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(iii) As opções que a AR teria são as seguintes (art.º 279. º/2): (a) desistir do diploma; (b) 

reformulá-lo de acordo com o sentido da pronúncia TC, caso em que o PR poderia de novo 

submete-lo a fiscalização preventiva depois da aprovação (art.º 279. º/3); (c) expulsar a(s) 

norma(s) que o TC considerará inconstitucional (is); (d) confirmar o diploma como forma de 

ultrapassar a pronuncia do TC;  

(iv) Caso se optasse por essa última possibilidade (d), seria necessária uma maioria de dois terços 

dos Deputados presentes, desde que superior a maioria absoluta dos Deputados em efetividade de 

funções ((art.º 279. º/2), o que se verificou (visto que unanimidade é superior a dois terços); 

(v) Depois de confirmado um decreto nestas circunstâncias, deverá discutir-se se o PR mantém, 

ou não, a liberdade de escolher promulgá-lo ou vetá-lo em face do art.º 279. º/2. 

4º parágrafo 

(i) Assume-se no caso, que a lei, depois de ter sido promulgada, teria sido referendada (artigo 

140. º) e publicada (artigo 119.º); deverá discutir-se qual o momento a partir do qual a fiscalização 

sucessiva já pode ser requerida ao TC; 

(ii) O PR tem legitimidade ativa para requerer fiscalização sucessiva (art.º 281.º/2/a), não havendo 

qualquer impedimento a que o faça uma semana depois de promulgar um diploma; 

(iii) Os requerimentos de fiscalização da constitucionalidade em fiscalização abstrata estão, 

contudo, sujeitos ao princípio do pedido, nos termos do qual devem ser identificadas as normas 

cuja fiscalização se requer e não o diploma como um todo (art.º 51,1 e 5 da LOTC); 

Ao contrário da fiscalização preventiva inexiste qualquer prazo para a prolação de decisões em 

fiscalização sucessiva, razão pelo qual os 8 anos não desrespeitam, prima facie, a CRT; 

A declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral é uma das decisões típicas em 

fiscalização sucessiva abstrata, cujos efeitos típicos são a retroatividade, ex tunc, o efeito 

repristinatório e a proibição de reedição da norma (art.º 282, 1 e 2). 

O TC pode, contudo, restringir estes efeitos nos termos do art.º 282, 4; mediante invocação de um 

dos motivos aí elencados (poderiam estar em causa razões de interesse público de excecional 

relevo) devidamente fundamentada. 

 

Caso 6 

Em 23 de setembro de 2013, 10 deputados do PS apresentaram, na AR, um projeto de lei 

que visava alterar o Orçamento do Estado para esse mesmo ano, tendo em conta as decisões do 

TC referentes ao corte de pensões. 

Simultaneamente, o grupo parlamentar do PCP veio conceder uma autorização legislativa 

à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para que esta legislasse sobre a 

extensão das águas territoriais envolventes do território da região. Tendo recebido o decreto para 

promulgação, o Presidente da República decidiu vetá-lo passados 30 dias, por entender que o 

mesmo padecia de inconstitucionalidades diversas. 

Aproximando-se as eleições autárquicas, o Governo aprovou um DL X que estabelecia a 

proibição de os votantes usarem nas imediações dos locais de voto óculos escuros e chapéus, 
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lenços ou outros objetos na cabeça que pudessem tornar difícil a sua identificação em caso de 

desacatos. 

O Senhor A. dirigiu-se no dia 29 de setembro à assembleia de voto para exercer o seu 

direito de sufrágio e foi impedido por um polícia de prosseguir caminho, por usar o seu chapéu 

do costume, com fundamento no DL X. Por entender que estava em causa uma violação do seu 

direito fundamental, requereu a inconstitucionalidade de todo o DL X ao TC. 

Responda, de forma justificada, a todas as seguintes perguntas: 

a) O projeto de lei mencionado no 1º parágrafo seria conforme à Constituição? Justifique. 

b) Aprecie a conduta do PR descrita no nº 2 da hipótese. 

c) Examine a constitucionalidade do DL X. 

d) Pode o Senhor A. recorrer desta decisão para o TC? Caso o TC desse provimento ao 

recurso, quais os efeitos da sua decisão? 

 

Tópicos de resolução 

a) O aluno deve distinguir iniciativa de competência legislativa, identificando que os Deputados, 

embora tenham iniciativa legislativa genérica, ao abrigo do art.º 167 n. 1 CRP, não têm 

competência para iniciar o procedimento em causa, porque se trata da Lei do Orçamento de 

Estado, cuja reserva de iniciativa é do Governo (art.º 106 e 161 g) CRP). Ainda que pudessem 

apresentar projetos de lei que envolvesse aumento de despesas ou diminuição das receitas, estas 

nunca poderiam produzir efeitos no ano económico em curso. Será valorizada a resposta que 

demonstrar conhecer o processo de elaboração da Lei do Orçamento de Estado.  

b) A matéria em causa integra-se na reserva absoluta da Ar, art.º 164 g) sendo que a ALR não 

pode ser habilitada a legislar nem mesmo por autorização legislativa nesta matéria – art.º 165, 

227, n. 1, a) e b). 

Será valorizada a correta identificação da alínea s do artigo 227º como habilitação para a Região 

Autónoma participar na definição da política referente às águas territoriais, mas não como 

habilitação para legislar sobre a matéria. 

Caso a matéria fosse passível de autorização entende-se que tal como o art.º 188, n. 1, do RAR 

dispõe iniciativa originária deveria partir do Governo, também neste caso a iniciativa deveria ser 

da ALR e não de um grupo parlamentar – art.º 227, n. 2. 

O aluno deve identificar os requisitos da lei de autorização (165, n. 2), que não estavam 

manifestamente preenchidos no caso. Nos termos do art.º 166, n. 2, a referida matéria não assume 

a forma de lei orgânica, pelo que o PR poderia promulgá-la ou vetá-la de imediato (136, n. 1 e 

278, n. 7). Contudo, o PR tem um prazo máximo de 20 dias para promulgar ou vetar a lei em 

causa (art.º 136, n. 1) pelo que passados 30 dias a possibilidade de vetar o diploma se encontrava 

precludida. 

O aluno deve ainda discutir a fundamentação utilizada, já que o PR não requereu a fiscalização 

da constitucionalidade, antes vetando politicamente o diploma, nos termos do art.º 136, n. 1, mas 

aduzindo motivos de constitucionalidade para fundamental o seu veto. Ora, o veto político deverá 
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fundar-se em discordância quanto à oportunidade do diploma, sendo um controlo político 

livremente exercido pelo Chefe de Estado. Já o juízo de inconstitucionalidade decorre de um veto 

vinculado a uma pronúncia do Tribunal Constitucional, assumindo natureza translativa. O PR 

deveria ter promovido a fiscalização preventiva caso tivesse dúvidas de constitucionalidade. 

Poderá falar-se em inconstitucionalidade material por desvio de poder. 

c) O DL X, ao versar sobre restrições a direitos fundamentais, nomeadamente ao direito ao 

sufrágio (art.º 49), não se encontra conforme à Constituição. O aluno teria de identificar a inserção 

da matéria no campo da reserva relativa de competência da AR (165, n. 1, b), pelo que o Governo 

só poderia legislar caso estivesse munido da competente lei de autorização legislativa (165, 2, 

161, d) e 198, n. 1, b).  

Teria de identificar ainda que, tratando-se de uma restrição a um direito fundamental, apenas 

poderia ser operada por lei, nos termos do artigo 18º, n. 2 e 3, discutindo-se se a mesma teria de 

ser obrigatoriamente uma lei da AR. Poder-se ia eventualmente discutir a aplicação do princípio 

da proporcionalidade ao caso. 

d) Só é possível recorrer para o TC de decisões de tribunais especificamente e atendendo ao caos, 

se tivesse ocorrido a aplicação da norma em causa por um tribunal a quo, e tendo a 

inconstitucionalidade da norma sido suscitada durante o processo (art.º 280, 1, alínea b e 70, n. 1, 

b da LTC) os alunos devem identificar também o artigo 204º da Constituição e o dever de os 

tribunais não aplicarem normas inconstitucionais aos feitos submetidos a julgamento). 

Mesmo estando em causa um direito fundamental, A. não tem legitimidade para interpor recurso 

diretamente para o TC. 

O recurso não poderia ser interposto diretamente para o TC, 70, n. 2 da LTC. Impõe-se que um 

juiz tenha efetivamente recusado a aplicação da norma ao caso concreto com fundamento na 

inconstitucionalidade do ato, o que não ocorreu, e ainda, no caso deste tipo de recursos, que 

tenham sido esgotadas todas as instâncias de recurso ordinário. 

O aluno deve identificar os elementos exigidos no artigo 75-A para o requerimento de 

interposição de recurso, nomeadamente a alínea ao abrigo da qual o recurso é interposto e a norma 

cuja inconstitucionalidade se pretende que o Tribunal aprecie. Note-se que no caso foi requerida 

a inconstitucionalidade de todo o Decreto-Lei X e ainda, no caso de recursos de 2º tipo, a norma 

ou princípio constitucional que se considera violado, bem como a peça processual em que o 

recorrente suscitou a questão da inconstitucionalidade. 

Quanto aos efeitos da decisão, nos termos do art. 79-C da LTC, o aluno deve identificar que o TC 

apenas pode julgar a inconstitucionalidade da norma que o tribunal a quo aplicou, apesar de o 

poder fazer com fundamento na violação de normas ou princípios constitucionais diversos dos 

invocados. 

Deve ainda identificar que, podendo o TC pronunciar-se, estaríamos perante uma sentença de 

provimento que profere uma decisão positiva de inconstitucionalidade – a decisão faz caso 

julgado forma no processo quanto à questão da inconstitucionalidade (art.º 80, n. 1, da LTC), 

sendo que, se o TC der provimento ao recurso – neste caso, julgando a norma inconstitucional – 

a mesma baixaria ao tribunal a quo, por forma a que este reformasse a decisão. 
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REVISÃO CONSTITUCIONAL 

 

1. Poder constituinte e poder de revisão constitucional 

 A revisão constitucional é a modificação da Constituição que é expressa, parcial, de 

alcance geral e abstrato e que traduz um princípio de continuidade institucional. Os temos da 

revisão constitucional são previstos pela própria Constituição. 

 A modificação das constituições é um fenómeno inelutável da vida jurídica. 

Desenvolvendo, a Constituição é um documento com uma vocação temporal indefinida, voltada 

para o futuro. Uma vez que há tensão com a realidade constitucional a que se dirige, é necessário 

proceder à efetividade das suas normas. 

 Jorge Miranda: “nenhuma Constituição se esgota num momento único – o da sua criação; 

enquanto dura, qualquer Constituição se resolve num processo – o da sua aplicação – no qual 

intervêm todas as participantes na vida constitucional”. 

 Portanto, pode-se definir a revisão constitucional como modificação da Constituição com 

uma finalidade de autorregeneração e autoconservação. Para a prossecução deste fim eliminam-

se normas que já não são justificadas política, social ou juridicamente; adicionam-se elementos 

novos que revitalizem a Constituição; e consagram-se normas preexistentes a título de costume 

ou de lei ordinária. 

 O poder de revisão constitucional é exercido enquanto poder constituinte derivado (incide 

sobre criação/alteração de normas constitucionais) e poder constituído (a exercer nos termos e 

com os limites definidos pelo poder constituinte originário). 

 Rigidez constitucional – existência de procedimentos específicos e mais exigentes para 

alterar a Constituição: 

➢ Medida da rigidez = grau de agravamento do processo de alteração; 

➢ Imposição de limites formais (temporais e processuais) e de limites materiais. 
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2. Limites e regras 

➢ Limites temporais – permitem conciliar as necessidades de adaptação, continuidade e 

estabilidade do sistema constitucional: 

• Revisão ordinária – 5 anos após a publicação da última lei de revisão ordinária 

(art.º 284 nº 1); significa que uma concreta AR nunca se ocupará de mais do que 

uma revisão ordinária (legislatura dura 4 anos); 

• Revisão extraordinária – em qualquer momento sem sujeição a prazo (art.º 284 

nº 2). 

 

➢ Limites e regras procedimentais: 

• Iniciativa da revisão – pertence apenas aos deputados, qualquer deputado (art.º 

285 nº 1 e 156 a)); não pertence aos grupos parlamentares, nem ao Governo, nem 

às assembleias legislativas regionais, nem a determinado número de cidadãos; 

• Titularidade do poder de revisão – competência exclusiva da AR (reserva 

absoluta: art.º 161 a) e 284 nº 1); só ela pode aprovar as alterações à Constituição: 

o Princípio democrático-representativo; 

o Paralelo com a formação originária da constituição por uma Assembleia 

constituinte; 

o Exclusão da possibilidade de haver referendo, seja como meio de revisão 

constitucional, seja como ratificação de leis de revisão constitucional 

(art.º 115 nº 4 a)); 

• O PR não pode vetar politicamente a lei de alteração constitucional (art.º 287 nº 

3) – da mesma forma que não parece poder ele convocar a AR para efeitos de 

revisão constitucional (art.º 174, nº 4); 

• Revisão ordinária – basta a iniciativa de um deputado para se abrir o processo, 

que apresente um projeto de revisão – art.º 285 nº 1 e 156 a); 

• Revisão extraordinária – há maior rigidez procedimental: 

o Tem de haver uma deliberação de assunção de poderes de revisão por 

maioria de 4/5 dos deputados (art.º 284 nº 2) em efetividade de funções: 

▪ Caduca se não for feita a revisão; 

o Tem de haver uma ou várias iniciativas de alteração à Constituição: 
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▪ Em que prazo? – a Constituição não diz; 

▪ Aplicar por analogia o art.º 285 nº 2 – 30 dias; 

o Trata-se de uma válvula de segurança, no sentido em que antecipação da 

revisão apenas em casos imprescindíveis e inadiáveis; 

o Notar que a revisão constitucional extraordinária não interrompe a 

contagem do quinquénio iniciado com a revisão ordinária precedente 

(total independência uma da outra); 

• No caso de revisão ordinária, a não aprovação não determina a preclusão da 

competência de revisão, pois a AR pode rever a Constituição decorridos 5 anos 

sobre a data de publicação de qualquer lei de revisão ordinária (art.º 284 nº 1) – 

podem voltar a ser formulados projetos de revisão; se forem com as mesmas 

alterações propostas, apenas na sessão legislativa seguinte (art.º 167 nº 4); 

• No caso de revisão extraordinária, a caducidade (não votação) ou não aprovação 

do projeto implica a preclusão dos poderes de revisão (necessidade de reassumir 

poderes de revisão por nova deliberação de 4/5); 

• Maioria constitucionalmente exigida para aprovar a lei de revisão constitucional 

(seja revisão ordinária ou extraordinária) – 2/3 dos deputados em efetividade de 

funções (art.º 286 nº 1); 

• Limites formais – as alterações da Constituição que forem aprovadas serão 

reunidas numa única lei de revisão (princípio da unicidade das leis de revisão – 

art.º 286 nº 2) e serão inscritas no lugar próprio da Constituição, mediante as 

substituições, supressões ou aditamentos necessários (art.º 287 nº 1): 

o Substituições – modificação de preceitos; 

o Supressões – eliminação de preceitos; 

o Aditamento – introdução de novos preceitos; 

o Exclusão de revisões tácitas; 

o Integração das alterações no texto originário; 

o “Cada lei de revisão é consumida no novo texto constitucional”; 

o Subsequente publicação integral do novo texto da Constituição (art.º 287 

nº 2) – não implica novação da CRP; 

• A lei de revisão é promulgada pelo PR (art.º 286 nº 3) como lei constitucional 

(art.º 119 nº 1 a) e 166 nº 1); 

• O PR não pode recusar a promulgação da lei de revisão (art.º 286 nº 3): 

o Não se refere qualquer prazo para esta promulgação obrigatória; 
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o Lacuna – aplicar o prazo de 8 dias previsto no art.º 136 nº 2, 2ª parte; 

mas há quem aplique o prazo geral do art.º 136 nº 1 – 20 dias; 

o Parece impedir fiscalização preventiva da lei de revisão; 

• Promulgação não carece de referenda ministerial; 

• A Constituição, no seu novo texto, é publicada conjuntamente com a lei de 

revisão (art.º 287 nº 2). 

 

➢ Limites circunstanciais: 

• Não pode ser praticado nenhum ato de revisão na vigência do estado de sítio ou 

do estado de emergência (art.º 289); 

• Proibição de iniciar; 

• Suspensão do processo se estiver a decorrer. 

 

Síntese de requisitos 

➢ Intencionalidade: 

• Revisão é um ato intencional; 

• Intenção ou finalidade de aditar, suprimir ou substituir normas formalmente 

constitucionais (art.º 287 nº 1). 

➢ Competência do órgão – AR (art.º 161 a) e art.º 284). 

➢ Tempo da revisão ou competência em razão do tempo: 

• Decorridos 5 anos sobre a publicação da anterior lei de revisão ordinária (art.º 

284 nº 1); 

• Antes desses 5 anos, se assumir poderes de revisão (extraordinária) por maioria 

de 4/5 dos deputados em efetividade de funções (art.º 286 nº 2). 

➢ Situação de normalidade constitucional (não violação do art.º 288 e 289); 

➢ Maioria de revisão – alterações aprovadas por maioria de 2/3 dos deputados em 

efetividade de funções. 
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3. Questão da inconstitucionalidade das leis de revisão 

➢ Se forem emanadas de órgãos sem poderes de revisão, ou pelo órgão competente, mas na 

ausência de poderes de revisão, ou sem aprovação pela maioria qualificada devida: 

• Inexistência da lei de revisão (falta de requisitos essenciais). 

➢ Se não houver indicação taxativa e expressa das alterações a introduzir no texto 

constitucional: 

• Inexistência de lei de revisão (falta de requisitos essenciais). 

➢ Desrespeito do processo disposto no art.º 285 nº1: 

• Inconstitucionalidade formal. 

➢ Infração aos limites materiais de revisão constitucional (art.º 288): 

• Inconstitucionalidade material. 

➢ Fiscalização – fiscalização sucessiva, por via abstrata (mais duvidoso se pode ser por via 

concreta). 

 

Limites materiais da revisão constitucional – art.º 288 

Definição: 

➢ Conteúdo que uma revisão poderá ou não assumir; 

➢ Limitações à liberdade configuradora dos órgãos com competência para proceder à 

revisão constitucional; 

➢ Objetivo – garantir, em revisão, a intangibilidade de certos princípios; 

➢ Definir aquilo que é o conteúdo/núcleo essencial da Constituição; aquilo que lhe dá uma 

identidade específica e própria; aquilo que não pode ser alterado sob pena da Constituição 

deixar de ser a mesma; 

➢ António Vitorino: Cartão de identidade da Constituição; 

➢ J. J. Gomes Canotilho/Vital Moreira: impedir revisões aniquiladoras da identidade 

constitucional. 

 

 

 

Limites materiais expressos da CRP76 – art.º 288: 
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➢ “Leis de revisão terão de respeitar...”; 

➢ Problema – saber se os limites materiais de revisão podem ser eles próprios revistos; 

➢ Disposição originalmente muito contestada (antigo art.º 290): 

• Ilegítima; 

• Antidemocrática (violação do princípio da soberania popular); 

• Antijurídica (restringir as decisões de gerações futuras); 

• Que teria intencionalidade política sem obrigatoriedade jurídica; 

• Crença ingénua de definir o futuro, não deixando espaço para a espontaneidade 

das relações sociais; 

• Expressão de profetismo constitucional (eternidade); 

• Que seria de admitir quando o legislador constituinte utiliza esta técnica para 

assegurar a estabilidade e a identidade de uma Constituição baseada nos 

princípios do Estado de Direito Social e da Democracia pluralista; que não seria 

admissível quando não exprime mais que um desmando do poder constituinte, 

consagrando como limites de revisão determinadas normas e princípios 

unidimensionais, em especial no domínio da organização económica, em estilo 

de programa partidário. 

 

Eficácia jurídica dos limites materiais à revisão constitucional – 3 teses 

Primeira tese – imprescindíveis e insuperáveis: 

➢ Poder de revisão como poder constituído, criado pela Constituição e regulado por ela 

quanto ao modo de se exercer; 

➢ O exercício do poder de revisão não pode extravasar dos parâmetros fixados pela 

Constituição; 

➢ O poder de revisão não pode dispor contra as opções fundamentais tomadas pelo poder 

constituinte originário; 

➢ A faculdade de reformar a Constituição é a faculdade de substituir uma ou várias regras 

legal-constitucionais por outra ou outras, mas garantindo a identidade e continuidade da 

Constituição considerada como um todo (não pode fazer nova Constituição); 

➢ Os preceitos que limitam materialmente o poder de revisão exprimem a constituição 

material subjacente à constituição formal, pelo que a revisão não poderia atentar contra a 

ideia de direito que eles revelam; 

➢ São limites exteriores e superiores do poder de revisão; 

➢ Proibição de eliminar a própria proibição. 
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Segunda tese – sem legitimidade e eficácia jurídica: 

➢ Inexistência de diferença de raiz entre poder constituinte e poder de revisão (ambos 

expressão de soberania do Estado); 

➢ Inexistência de diferença entre normas constitucionais originárias e normas 

constitucionais derivadas; 

➢ O poder constituinte de certo momento (originário) não é superior ao poder constituinte 

de momento posterior (derivado); 

➢ Aplicação da regra geral de revogabilidade de normas anteriores por normas 

subsequentes; 

➢ Um povo tem sempre o direito de rever, de reformar e de modificar a sua Constituição e 

nenhuma geração pode sujeitar as gerações futuras às suas leis. 

 

Terceira tese – limites relativos, suscetíveis de remoção através de dupla revisão e de duplo 

processo de revisão: 

➢ As normas que preveem os limites são normas de direito positivo; 

➢ Como normas de direito positivo podem ser modificadas ou revogadas pelo legislador da 

revisão constitucional; 

➢ Depois disso, e em momento ulterior, podem ser removidos os princípios correspondentes 

aos limites; 

➢ Dupla revisão: uma primeira revisão para modificar as normas dos limites; uma segunda 

revisão para alterar as normas ou princípios que estavam antes protegidas pelas normas 

de limites que acabaram de ser modificadas ou revogadas; 

➢ J. Miranda: “É o entendimento que venha a ser prestado aos princípios que há de 

determinar o entendimento de tais normas, não o inverso; é na adesão da consciência 

jurídica aos princípios da Constituição que reside a força dos limites, não nas normas de 

limites em si, isoladas; e são a legitimidade e a efetividade dos princípios, em tensão 

dialética, que contam em último termo”. 

 

 

 

Considerações em específico em relação aos limites materiais 

➢ Alínea a) – independência nacional e unidade do Estado: 

• Impede integração de Portugal em qualquer outro Estado ou federação de 

Estados, assim como impede a cisão ou federalização do Estado Português. 
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➢ Alínea b) – forma republicana de governo: 

• Impede restauração de qualquer forma monárquica de governo, a alteração do 

modo de designação do PR no sentido de ser vitalício ou hereditário, o 

estabelecimento de quaisquer privilégios de nascimento, a atribuição ou 

reconhecimento de títulos nobiliárquicos. 

➢ Alínea c) – princípio da separação entre Estado e Igrejas: 

• Impede alterações no sentido de permitir ao Estado qualquer intervenção na 

organização das igrejas ou qualquer discriminação estadual entre igrejas, bem 

como qualquer intervenção das igrejas no Estado. 

➢ Alíneas d) e e): 

• Garantia da ordem constitucional dos direitos fundamentais. 

➢ Alíneas f) e g): 

• Garantem a “constituição económica”; 

• Intocabilidade da expressão constitucional dos próprios princípios da 

coexistência dos três sectores da propriedade dos meios de produção, dos planos 

económicos no âmbito de uma economia mista. 

➢ Alínea h): 

• Garantir o sufrágio universal direto, secreto e periódico na eleição dos órgãos 

eletivos do poder político; 

• Garantir o sistema de representação proporcional. 

➢ Alínea i): 

• Garantir o pluralismo político e o direito de oposição democrática; 

• Ver art.º 2 e 114. 

➢ Alínea j): 

• Garantia da separação e interdependência dos órgãos de soberania; 

• Não significa que o sistema de governo seja intocável; 

• Mas não se pode eliminar a separação e interdependência; 

• Impede alteração essencial do sistema de governo: não se pode transformá-lo em 

sistema presidencialista, nem em sistema de assembleia. 

➢ Alínea l): 
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• Manutenção da fiscalização da constitucionalidade por ação e por omissão 

quanto a normas legislativas; 

• Não garante os tipos de fiscalização abstrata ou concreta, sucessiva ou 

preventiva. 

➢ Alínea m): 

• Garantia da independência dos tribunais; 

• Ver art.º 203, 215 e, eventualmente, 217. 

➢ Alíneas n) e o): 

• Irrevisibilidade da autonomia local e regional. 

 

3. Bibliografia específica 

➢ Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucional II → pág. 1324-1338; 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. 1059-1079. 
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CASOS PRÁTICOS 

 

Caso 1 

Na sequência na guerra ao terrorismo, o Governo fez aprovar um Decreto Regulamentar, 

segundo o qual o diretor de estabelecimento penitenciário passa a deter a competência de leitura 

prévia de toda a correspondência dos reclusos que partilhem a religião muçulmana ou que sejam 

oriundos de países de religião oficial muçulmana. Tendo sido o decreto enviado para 

promulgação, o PR alimenta dúvidas sobre a sua constitucionalidade e requer a intervenção do 

TC. 

 Imagine agora que o decreto regulamentar chegou a entrar em vigor e Mustafá Almeida, 

preso de delito comum, recorreu judicialmente do ato de abertura de 15 cartas que recebera, 

pedindo uma indemnização de 9000 euros. No decurso do processo, o juiz recusou a aplicação do 

dito Decreto Regulamentar, considerando-o inconstitucional por violação do artigo 34 da CRP. 

 Num processo ulterior do mesmo tipo, Fátima Al-Sadr, também reclusa de delito comum, 

suscitou o incidente de inconstitucionalidade, mas o juiz a quo considerou tais normas 

perfeitamente constitucionais. 

 Discorra sobre os reflexos que teria, no caso de Fátima Al-Sadr, a decisão que o TC tomou 

no processo anterior da Mustafá Almeida. 

 E o que sucederia se, antes mesmo da decisão do juiz no caso de Fátima Al- Sadr, o TC 

fosse solicitado a declarar a inconstitucionalidade a requerimento do Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura? 

 

Tópicos de resolução 

 Decreto regulamentar do Governo: versa sobre direitos, liberdades e garantias, matéria de 

reserva relativa da AR (165,1,b); era necessária uma lei de autorização legislativa seguida de 

decreto-lei autorizado. Inconstitucionalidade orgânica e formal; 

 Fiscalização preventiva: artigos 136, 5 e 278, 1. O PR não pode requerer a fiscalização 

preventiva de decretos regulamentares, embora estes estejam sujeitos e promulgação. 

 Processos de fiscalização concreta: os efeitos das decisões restringem-se ao caso 

concreto, pelo que as normas permanecem em vigor(204,280); mas se a decisão do TC no caso 

Mustafá Almeida for de inconstitucionalidade, faz surgir um recurso obrigatório para o MP 

sempre que a norma tornar a ser aplicada (280, 5). 

 Processo de fiscalização sucessiva abstrata: ilegitimidade processual ativa do presidente 

do Conselho Superior da Magistratura (281,2). 
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Caso 2 

António foi condenado a cinco anos de prisão efetiva por sentença transitada em julgado 

em 20 de janeiro de 2008. Em abril de 2009, o TC declarou inconstitucional a norma que havia 

fundado a condenação de António, sendo certo que tal norma havia revogado uma outra em que 

o ilícito imputado a António tinha um limite máximo de prisão de três anos. 

a) Aproveitará de algum modo a António a referida declaração de inconstitucionalidade 

proferida pelo TC? 

b) E se a situação for inversa, ou seja, se Alfredo for condenado, por sentença transitada em 

julgado em janeiro de 2008, a uma pena de 3 anos de prisão efetiva por aplicação de 

norma que o TC declarou inconstitucional em abril de 2009, sendo certo que essa norma 

havia revogado norma anterior que, se aplicada, levaria à aplicação de pena de prisão de 

cinco anos? 

c) E se os processos contra António e Alfredo não tivessem ainda transitado em julgado 

quando o TC declarou a inconstitucionalidade, alterar-se-iam os dados e os fundamentos 

da decisão? Justifique. 
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ESTADO DE EXCEÇÃO 

 

1. Conceito e modelos 

A realidade constitucional ordinária é insuficiente para lidar com uma situação de grande 

gravidade para a integridade do Estado, a ordem democrática, a vida e a integridade e saúde dos 

cidadãos. A insuficiência desta legalidade é substituída por uma legalidade de crise. 

Os estados de exceção constituem situações constitucionais que podem implicar a 

ausência do exercício de posições subjetivas jusfundamentais. 

Há basicamente dois estados de exceção: 

➢ Estado de sítio – maior gravidade → suspender todos os direitos que podem ser 

suspensos → as autoridades militares substituem as autoridades civis no plano 

administrativo; 

➢ Estado de emergência – “menos grave” → não poderá haver uma totalidade de 

direitos afetados pelas medidas de suspensão. 

A perturbação da ordem democrática ou calamidade pública envolvem a declaração do 

Estado de Emergência. 

 

2. O problema da suspensão dos direitos, liberdades e garantias 

 Suspensão vs. restrição – uma suspensão não é rigorosamente uma restrição de direitos 

fundamentais, da mesma forma que uma restrição não pode equivaler a uma suspensão. 

 Art.º 18 → Restrição de direitos é uma realidade normal e não excecional: envolve uma 

afetação desfavorável do exercício do direito, mas não pode aniquilar todo o direito. 

 A restrição acontece em período de normalidade constitucional mediante lei restritiva da 

AR ou decreto-lei autorizado restritivo do Governo (art.º 18 nº 2; art.º 165 b) CRP). 

Art.º 19 → A suspensão é transitória, pode de facto afetar o exercício desse direito na sua 

totalidade durante um certo período de tempo. 

A suspensão acontece em estado de emergência e é determinada pelo PR na sequência de 

autorização da AR e de audição do Governo (art.º 134 d) e 138 CRP). 
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O exercício dos direitos fundamentais pode ser suspenso em razão da emergência, porém 

deve-se observar que: 

➢ Há direitos invioláveis; 

➢ Observar proibição do excesso e princípio da proporcionalidade em relação às 

medidas restritivas; 

➢ Limitação temporal; 

➢ Exigência de especificação de direitos, liberdades e garantias. 

Consequências jurídicas da suspensão – a configuração e extensão dos direitos e 

obrigações dos cidadãos passam a ser dadas pela disciplina legal ou administrativa que as 

autoridades emanem, e já não pelos direitos fundamentais cujo exercício haja sido suspenso (o 

que não significa que as compressões que se imporão aos cidadãos não estão sujeitas a certas 

limitações jurídicas e até constitucionais). 

Principais parâmetros substantivos de validade constitucional: proporcionalidade e 

escopo de restabelecimento da normalidade. 

 Não-produção dos efeitos jurídicos típicos da norma de direito fundamental = Subtração 

de proteção jus fundamental aos comportamentos humanos submissíveis no âmbito material da 

norma de direito fundamental. 

 

3. Modelo de interação normativa entre órgãos de soberania na decretação e execução do EE 

Art.º 19 e 138 CRP e lei n.º 44/86, de 30 de setembro. 

➢ Presidente da República – competência para atribuir por meio do decreto o Estado de 

Emergência; 

➢ Governo – deverá ser ouvido, dar parecer não vinculativo; 

➢ Assembleia da República – obter autorização vinculativa da AR. 

A execução da declaração do estado de emergência “compete ao Governo”, o qual fica 

habilitado para a “tomada das providências e medidas necessárias e adequadas ao pronto 

restabelecimento da normalidade”. 
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4. O estado de exceção na prática constitucional desde março de 2020 (na perspetiva no 

relacionamento inter-orgânico) 

O estado de exceção não foi motivado pela soberania (no sentido da afirmação da 

autonomia de uma comunidade), mas sim pela biopolítica: a gestão política da vida, o exercício 

de poder sobre o “corpo-espécie”, o emprego de controlos reguladores e disciplinares sobre a 

população. 

Ativamente produzido pelo Estado, seja ao identificar um perigo normativamente 

relevante, ao desencadear os mecanismos de reação, ou ao disciplinar os comportamentos dos 

cidadãos. 

As restrições e suspensões de direitos fundamentais em larga escala são consequência das 

decisões das autoridades públicas e são o efeito da seleção de certas estratégias para lidar com a 

pandemia (em detrimento de alternativas). 

A CRP apresenta os direitos fundamentais como potenciais inimigos do retorno à 

normalidade constitucional, causando a impressão de que o exercício de direitos fundamentais é 

privilégio de tempos e circunstâncias regulares, tornando-se os mesmos antagónicos da ordem 

instituída assim que esta enfrenta desafios que ela própria toma por existenciais, no sentido de 

ameaçarem a sua eventual subsistência. 

 

5. A declaração presidencial do estado de emergência e a execução pelo Governo—avaliação 

crítica 

Problemas: 

1. De um ponto de vista formal, os decretos presidenciais de declaração do estado de 

emergência levantam um conjunto de dúvidas sérias. No que concerne ao respetivo 

âmbito jusfundamental, adotou-se um desenho normativo traduzido numa combinação 

estranha entre uma determinação de “suspensão” e uma “habilitação de restrição” ao 

Governo. 

2. Não se compreende como é que se poderá restringir algo que está suspenso. Tanto mais 

que a inibição de efeitos jurídicos decorre direta e imediatamente da declaração de estado 

de emergência, não carecendo da interposição de qualquer ato. 

3. Se a norma de direitos fundamentais não está a produzir os seus efeitos jurídicos normais 

na sequência da declaração do PR, não há nenhum objeto passível de restrição. Isto é, 
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uma restrição apenas é concebível enquanto restrição dos efeitos de algo que está a 

produzir efeitos—precisamente o que se nega com uma suspensão, cujo único propósito 

é a inibição temporária de produção de efeitos. É por isso que a suspensão é a forma de 

obviar à restrição (ou seja, de afastar a aplicação dos requisitos típicos da restrição de 

direitos fundamentais). Logo, uma determinação de suspensão não casa logicamente com 

uma subsequente habilitação de restrição. O Presidente não tem, nem normalmente nem 

excecionalmente, qualquer competência legislativa no nosso ordenamento jurídico-

constitucional. 

As regras constitucionais e legais de decretação do estado de emergência também não 

operam qualquer transformação do Presidente em órgão de autorização legislativa. Acresce que a 

habilitação do Governo e demais autoridades administrativas para a adoção das medidas 

necessárias—após a especificação, pelo Presidente, dos direitos, liberdades e garantias cujo 

exercício fica suspenso—decorre da Constituição (art.º 19 n.º 8) e de uma lei orgânica com valor 

reforçado (art.º 17 e 19 da Lei n.º 44/86). Não é por efeito do decreto de estado de emergência 

que o PR se torna o comandante da respetiva execução.  

O desenho normativo do decreto presidencial não faz sentido funcionalmente, do ponto 

de vista da flexibilidade e eficácia de atuação que é suposto as autoridades administrativas 

ganharem em estado de emergência. Na verdade, pode até gerar-se, desnecessariamente, uma 

situação de maior incerteza e insegurança jurídicas. 

Qualquer decreto presidencial de estado de emergência deve cingir-se ao núcleo essencial 

do estatuto da exceção constitucional: fundamentação do estado de emergência, âmbito territorial, 

duração e especificação dos direitos fundamentais cujo exercício fica suspenso. 

A definição das medidas administrativas e a regulação jurídica dos âmbitos que ficam 

jusfundamentalmente desprotegidos são competência do Governo, o qual estará sempre limitado: 

pelo prazo do estado de emergência, pelo dever de observar o princípio da proporcionalidade e 

escopo de restabelecimento da normalidade (art.º 19 n.º 4 CRP), pelo dever de informar o PR e a 

AR das medidas adotadas (art.º 17 da Lei n.º 44/86), pela eventual revogação do decreto de estado 

de emergência pelo PR (art.º 13 da Lei n.º 44/86), pelo acesso dos cidadãos lesados aos tribunais 

(art.º 19 n.º 6 CRP e art.º 6 da Lei n.º 44/86), e até pelo princípio da responsabilidade patrimonial 

relativamente aos atos inconstitucional ou ilegalmente praticados (art.º 2 n.º 3 da Lei n.º 44/86). 
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6. Estado de emergência 

Os estados de emergência não podem servir de chapéu a um “vale tudo” do ponto de vista 

jurídico. Não vale. A exceção constitucional tem a virtualidade de substituir parâmetros 

normativos mais exigentes por outros temporariamente mais flexíveis e menos densos. Mas não 

pode o recurso a ela— mormente a sua prática e implementação—configurar uma exceção à 

exceção constitucional. Esta última será irremediavelmente a negação do direito. 

 

7. Bibliografia específica 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição → pág. (1) 1080-

1110. 
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NOTAS FINAIS 

 

Esta sebenta foi feita com o auxílio de apontamentos de alguns colegas e das aulas, bem 

como com recurso à bibliografia recomendada pelo professor. 

Bibliografia principal: 

➢ Jorge Bacelar Gouveia, Manual de Direito Constitucional, I, 6. Edição, Coimbra: 

Almedina, 2018; 

➢ J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª edição, 

Coimbra: Almedina, 2003. 


