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Nota de apresentação 

ao VI Encontro de Professores portugueses de Direito Público 

 

 

Teve lugar nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2013, na Escola do Porto da 

Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, o VI Encontro dos 

Professores de Direito Público, subordinado ao tema  

 

“A crise e o Direito Público”. 

 

 

O programa foi o seguinte: 

 

 

25 de Janeiro  

 

10h00m: Sessão de abertura  

 

10h30m – 1.ª Sessão: O poder público em tempo de crise  

Moderador: Jorge Miranda (da Universidade de Lisboa e da Universidade 

Católica Portuguesa) 

 

O memorando da Troika e o direito internacional – Francisco Pereira Coutinho 

(da Universidade Nova de Lisboa) 

 

Estado de necessidade económica e financeira e o papel do Tribunal 

Constitucional – Maria Benedita Urbano (da Universidade de Coimbra) 

 

Crise, globalização e desafios do constitucionalismo – Rui Medeiros (da 

Universidade Católica Portuguesa) 

 

Debate 

 

14h30m – 2.ª Sessão: Direitos fundamentais em tempo de crise  

Moderador: José Carlos Vieira de Andrade (da Universidade de Coimbra) 

 

Os direitos sociais em crise? – Benedita Mac Crorie (da Universidade do Minho) 

 

As liberdades de deslocação e fixação no espaço europeu em risco? – Nuno 

Piçarra (da Universidade Nova de Lisboa) 

 

As liberdades fundamentais e o perigo de um Estado "musculado" – Alexandre 

Sousa Pinheiro (da Universidade de Lisboa) 

 

Debate 

 

17h30m – 3.ª Sessão: A crise e a regulação económica  

Moderadora: Maria Assunção do Vale Pereira (da Universidade do Minho) 
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Regulação económica internacional e europeia – Manuel Fontaine Campos 

(da Universidade Católica Portuguesa) 

 

Futuro da regulação administrativa: reforço ou enfraquecimento dos poderes 

reguladores? – Ana Raquel Moniz (da Universidade de Coimbra) 

 

Debate 

 

 

26 de Janeiro 

 

10h00m – 4.ª Sessão: A administração pública em tempo de crise  

Moderadora: Luísa Neto (da Universidade do Porto) 

 

A administração da saúde em tempo de crise – Miguel Assis Raimundo (da 

Universidade de Lisboa) 

 

Contratação pública e crise – Vera Eiró (da Universidade Nova de Lisboa) 

Reforma do governo do território – João Miranda (da Universidade de Lisboa) 

 

Direito do urbanismo e(m) crise – Claudio Monteiro (da Universidade de Lisboa) 

 

Debate 

 

12h30m – Encerramento 

 

 

No Encontro estiveram presentes cerca de 50 docentes, além de alguns 

doutorandos da FDUCP. Os debates foram vivos e o Encontro promoveu o 

convívio entre as várias gerações de docentes de Direito Público das várias 

Faculdades de Direito portuguesas. 

 

São algumas das intervenções nesse VI Encontro que aqui se publicam. A 

Comissão organizadora agradece a todos os que participaram no Encontro e 

a todos os que contribuíram para este livro digital a sua disponibilidade. 

 

 

 

Lisboa, Outubro de 2013 

 

 

 

A Comissão Organizadora, 

 

Pedro Gonçalves 

Carla Amado Gomes 

Helena Melo 

Filipa Calvão 
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Estado de crise económico-financeira e o papel do Tribunal 

Constitucional 

 

 

Maria Benedita Urbano 

Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

 

 

 

1. Nota introdutória; 2. A Constituição de 1976 e as situações de grave crise 

económico-financeira; 3. O direito de crise, de necessidade ou emergencial e 

a sua legitimidade; 4. O estado de crise económico-financeira e o papel do 

Tribunal Constitucional (e da justiça constitucional em geral); 5. Observações 

finais 

 

 

 

1. Nota introdutória 

 

A grave crise económico-financeira que o nosso país presentemente atravessa 

tem levado à adopção de uma série de medidas de combate à dita crise 

cuja constitucionalidade tem suscitado as maiores dúvidas na generalidade 

da doutrina nacional. Sendo a grande maioria dessas medidas alegadamente 

inconstitucionais oriundas do Executivo ou por ele promovidas, e, sendo este 

apoiado por uma maioria parlamentar, se não coesa, pelo menos 

compenetrada na sua tarefa de restaurar o status quo ante, as atenções dos 

críticos da actual governação – sejam eles políticos, juristas ou cidadãos 

comuns – têm-se voltado para o Tribunal Constitucional, enxergando-se este 

Guardião da Constituição como o último baluarte do Estado de Direito e, 

sobretudo, da dimensão social ou socializante que este assumiu na ordem 

jurídico-constitucional portuguesa. 

Esta constatação despertou-nos para um problema que, em síntese, poderá 

ser formulado do seguinte modo: 

A existência e a concreta ocorrência de uma grave crise económico-

financeira podem justificar um controlo da constitucionalidade das medidas 

legislativas anti-crise diferente do habitual? 
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Como facilmente se percebe, o fulcro da nossa indagação não tem que 

ver com a análise de qualquer uma das medidas que têm vindo a ser 

tomadas, em particular na lei anual do orçamento, antes se coloca a 

montante, qual questão prévia à análise de tais medidas, sobre as quais não 

nos pronunciaremos. Mais precisamente, as nossas preocupações recaem 

sobre a questão dos exactos termos em que deve ser efectuado o controlo da 

constitucionalidade das medidas de combate à crise, controlo esse que até 

ao momento tem pertencido fundamentalmente ao nosso Tribunal 

Constitucional pela via de processos de fiscalização abstracta. 

Esclarecido sumariamente o objecto da nossa intervenção, resta dizer que 

esta é fruto de uma certa inquietude e consequente ponderação sobre um 

tema que não temos visto ser tratado no momento actual. É esta, portanto, 

uma reflexão pessoal, obviamente baseada em leituras, mas, infelizmente, não 

testada em sempre frutuosos exercícios dialógicos. Por tudo isso, é importante 

perceber que não foi nossa intenção afirmar uma verdade única, até porque 

a constituição, pela sua própria natureza, nem sempre admite verdades 

únicas, o mesmo é dizer, nem sempre consente leituras ou soluções únicas. 

 

2. A Constituição de 1976 e as situações de grave crise económico-financeira 

 

Uma primeira ideia que imediatamente nos vem à mente é a de que a 

actuação do juiz constitucional, designadamente do Tribunal Constitucional, 

está fortemente condicionada pela existência ou não de um fundamento 

jurídico-constitucional que justifique a assunção de poderes excepcionais 

(pelo Governo, pela Assembleia da República ou pelo Presidente da 

República) aquando da ocorrência de uma grave crise económico-financeira 

como a que agora nos aflige, atestada pela implementação de um plano de 

resgate, negociado pelo Estado português, é certo, mas que coloca o mesmo 

nas mãos de entidades não-nacionais. 

Em abstracto, o TC poderia confrontar-se com vários cenários. São eles os 

seguintes. 
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2.1. A Constituição consagra de forma expressa um estado de crise 

económico-financeira1 enquanto figura autónoma ou mero subtipo dos 

estados de anormalidade constitucional previstos no artigo 19.º.  

 

Como é sabido, o texto constitucional português não prevê este tipo de 

figura. Ainda assim, é conveniente tecer hic et nunc algumas considerações. 

Antes de mais, é necessário ter presente que a nossa Constituição, quanto a 

esta particular “omissão”, não destoa das restantes constituições das 

democracias ocidentais. 

Diga-se, em abono da verdade, que a consagração constitucional de um 

estado de crise económico-financeira poderia mostrar-se vantajosa, desde 

logo, porque obrigaria a reflectir sobre o real estado do país nos planos 

económico e financeiro, só sendo declarado o estado de crise se de forma 

objectiva ele se justificasse. Além disso, poderia mostrar-se vantajosa em 

termos de garantir a eficiência das medidas de crise, de deixar intocada a 

ideia de supremacia da constituição (pois ela própria admitiria e, na medida 

do possível, regularia o estado de crise económico-financeira), e ainda, em 

termos de “condicionar” o controlo de constitucionalidade das medidas anti-

crise, pois permitiria a adopção de medidas que habitualmente chocariam 

com a ideia que temos de Estado de Direito, mas que agora estariam 

legitimadas pela excepcionalidade das circunstâncias2.  

A uma tal solução poderão, contudo, levantar-se algumas objecções. 

 Há pouco foi dito que não é comum a regulação jurídica de situações 

apesar de tudo infrequentes – na medida em que não correspondem a uma 

situação de normalidade constitucional. Mas, mais do que isso, alguns autores 

chegam a considerar extremamente difícil e mesmo contraproducente a 

consagração jurídica de situações de excepção ou necessidade. Várias e de 

distinta índole são as razões avançadas.  

                                                           
1 Optámos pela fórmula “estado de crise” ao invés das fórmulas “estado de emergência”, 

“estado de excepção” ou “estado de necessidade”. Evitámos a primeira, pois já está prevista 

no artigo 19.º para um outro tipo de situações; evitámos a segunda, uma vez que, em nosso 

entender, pode sugerir a aceitação automática de todo e qualquer tipo de medidas 

excepcionais; por fim, evitámos a terceira, para não confundir com os estados de necessidade 

do Direito Penal e do Direito Civil (ou, talvez melhor, para conferir autonomia às situações de 

necessidade no âmbito específico do Direito Constitucional). 
2 Neste sentido ver MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “A disciplina constitucional das crises 

económico-financeiras”, in Revista de Informação Legislativa, n.º 108, Out.-Dez., 1990, pp. 46-7. 
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Nomeadamente, e partindo da constatação do carácter inusitado e da 

complexidade deste tipo de situações, são invocadas a dificuldade em 

estabelecer as respectivas condições de aplicação (isto é, os pressupostos de 

facto que deverão estar verificados para que se possa declarar oficialmente o 

estado de necessidade)3 e a sua regulação (mais concretamente, a 

determinação dos instrumentos jurídicos de combate à crise, como, por 

exemplo, a possibilidade de suspensão de certos direitos fundamentais).  

É ainda apontado o perigo de se normalizar ou banalizar a utilização da 

figura em apreço, passando a retórica emergencial a fazer parte do discurso 

quotidiano4. 

Uma segunda consideração prende-se com a impossibilidade da aplicação 

analógica dos únicos tipos de estado de excepção ou necessidade previstos 

na nossa Constituição, o estado de sítio e o estado de emergência plasmados 

no artigo 19.º, às situações de grave crise económico-financeira. Com efeito, 

uma tal solução não se apresenta como juridicamente viável dada a 

impossibilidade de aplicação analógica de normas excepcionais, como o são 

manifestamente as contidas em tal preceito, a situações apesar de tudo 

distintas5. A doutrina nacional, apoiada no texto do dispositivo em apreço, tem 

entendido que as situações de anormalidade ou de excepção constitucional 

reportadas naquele preceito se reconduzem a situações de crise política 

provocadas, por exemplo, por uma guerra, pela invasão de um país 

estrangeiro ou por uma insurreição ou rebelião internas; ou então, reportam-se 

a crises provocadas por factores naturais como terramotos, incêndios, sismos, 

                                                           
3 Lamarque alerta para as dificuldades na consagração jurídica do estado de necessidade. 

Refere este autor que o “estado de necessidade é sempre definido de maneira muito vaga”, 

tratando-se “sempre de casos urgentes ou extremamente urgentes, mas de nada valendo os 

superlativos. Como poderia ser de outra forma uma vez que se trata de acontecimentos 

imprevisíveis? O imprevisível, por definição, não pode ser codificado”. Cfr. JEAN LAMARQUE, “La 

théorie de la nécessité et l’article 16 de la Constitution de 1958”, in Revue de Droit Public et de la 

Science Politique, vol. LXVII, 1961, p. 594. Na esteira de Lamarque, dando conta da dificuldade 

de regular juridicamente a crise, vejam-se ainda GUY BRABANT, “L’État face aux crises”, in Pouvoirs, 

n.º 10 (Les pouvoirs de crise), Setembro, 1979, p. 9, e JACQUES MOURGEON, “Les crises et les libertés 

publiques”, in Pouvoirs, n.º 10 (Les pouvoirs de crise), Setembro, 1979, p. 46. Outros autores, 

porém, entendem que seria oportuna a regulação das situações de crise. Preferindo a 

positivação das situações de crise vejam-se, entre outros, MAURICE BATTELLI, “Les pleins pouvoirs”, in 

Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’étranger, LVI, 1950, p. 143.  
4 Menciona esta eventualidade, entre outros, MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ob. cit., p. 39. 
5 Em sentido próximo ver JORGE BACELAR GOUVEIA, O estado de excepção no Direito 

Constitucional. Entre a eficiência e a normatividade das estruturas de defesa extraordinária da 

Constituição, Coimbra, 1998, pp. 725-6. 
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cheias6. Excluídas estão, sem margem para dúvidas, as situações de grave 

crise económico-financeira, tal como acontece com aquela que agora tanto 

nos aflige. Em suma, apesar do carácter amplo da previsão constitucional, 

não é legítimo sustentar que o artigo 19.º da CRP consagre um genérico 

estado de excepção ou necessidade. 

Uma terceira consideração apenas serve para afirmar aquilo que é óbvio: a 

haver uma norma constitucional consagradora de um estado de crise 

económico-financeira, a actuação do Tribunal Constitucional teria que ser 

sensível à situação de crise, por força do cumprimento dos ditames 

constitucionais (e certamente também legais, dada a necessidade que 

sempre existiria de concretizar o texto constitucional), que poderiam 

estabelecer, à semelhança do que está previsto para os estados de sítio e de 

emergência, a suspensão de direitos fundamentais. 

 

2.2. A Constituição “abre as portas” à utilização de poderes de crise ou 

emergenciais quando se verifique uma situação de crise grave, no caso que 

nos interessa, de natureza económico-financeira. 

 

Relativamente a este segundo cenário, cumpre constatar que, além de a 

figura do estado de crise económico-financeira não estar prevista 

expressamente na nossa Constituição, esta também não abriu propriamente 

as portas para a utilização, quer pelo governo, quer pelo parlamento, quer 

ainda pelo Presidente da República de poderes emergenciais de natureza 

excepcional, tal como sucede com outras constituições. No passado, com a 

emblemática Constituição de Weimar de 1919 e com a Constituição 

espanhola de 1931, e, já no presente, com as Constituições francesa de 1958 e 

com a espanhola de 1978, entre outras7. 

De forma sintética, lembramos que a Constituição de Weimar, no 

infelizmente célebre artigo 48, previa a possibilidade de, em situações de crise 

                                                           
6 Ver, por todos, J.J. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa 

Anotada, Vol. 1, Coimbra, 2007, pp. 399 e ss; JORGE MIRANDA/RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa 

Anotada, Tomo I, Coimbra, 2010, pp. 410 e 412; JORGE BACELAR GOUVEIA, ob. cit., p. 725. 
7 A actual Constituição alemã consagra no seu artigo 81 um “estado de necessidade 

legislativa”, que, no entanto, deve ser visto fundamentalmente como um mecanismo que visa o 

reforço da estabilidade governamental. Com base neste dispositivo o Presidente possui a 

faculdade de, mediante proposta do Governo, e sob condição de assentimento da câmara 

federal, declarar o tipo de estado de necessidade em questão relativamente a um projecto de 

lei que a câmara baixa recusou, ainda que o Governo a tenha declarado urgente. Neste 

preciso sentido, ver JEAN LAMARQUE, ob. cit., pp. 588 e ss. 
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não especificadas, se promover a suspensão de uma série de direitos e 

liberdades, como a inviolabilidade pessoal, a inviolabilidade de domicílio, a 

liberdade de opinião e de expressão, a liberdade de reunião e de 

manifestação, o carácter secreto das comunicações e a inviolabilidade da 

propriedade8-9. Já a Constituição da II.ª República espanhola prescrevia, no 

seu artigo 42 (com um teor semelhante ao preceito constitucional alemão 

acabado de referir), que em situações de “notória e iminente gravidade” o 

Governo podia suspender certas disposições constitucionais relativas a direitos 

e garantias por um prazo de 30 dias (havendo, porém, a possibilidade de 

prorrogação do referido prazo)10.  

Já o artigo 16 da actual Constituição francesa autoriza o Presidente da 

República a, após consulta ao Primeiro-Ministro, aos presidentes das 

assembleias, bem como ao Conselho constitucional, tomar as medidas 

necessárias quando estiver ameaçada de maneira grave e imediata, entre 

outras coisas, a execução de compromissos internacionais assumidos pelo 

país11. Por seu turno, o artigo 31, n.º 212, da actual Constituição espanhola, pelo 

                                                           
8 Artigo 48, § 2: “Se a segurança e a ordem públicas forem seriamente perturbadas ou 

estiverem em perigo no âmbito do Reich alemão, o Presidente do Reich poderá adoptar as 

medidas necessárias para o restabelecimento da segurança e ordem públicas, com a ajuda, se 

necessário for, das Forças Armadas. Para este fim ele poderá suspender, total ou parcialmente, 

os direitos fundamentais consagrados nos artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153”. 
9 Segundo a opinião de Clinton Rossiter, o artigo 48 da Constituição de Weimar era “um 

reservatório inesgotável de poderes emergenciais para as mais diversas situações”. Cfr. CLINTON L. 

ROSSITER, Constitutional Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies, Princeton, 

1948, p. 32 (in http://www.archive.org/details/constitutionaldi031282mbp) 
10 Artigo 42, § 1: “Os direitos e garantias consagrados nos artigos 29, 31, 34, 38 e 39 poderão ser 

total ou parcialmente suspensos, em todo o território nacional ou em parte dele, por decreto do 

Governo, quando assim o exija a segurança do Estado, em casos de notória ou iminente 

gravidade. § 5 O prazo de suspensão de garantias constitucionais não poderá exceder 30 dias. 

Qualquer prorrogação necessitará de acordo prévio das Cortes ou da Comissão Permanente 

consoante os casos”. 
11 Artigo 16, § 1: “Quando as instituições da República, a independência da Nação, a 

integridade ou a execução dos seus compromissos internacionais estiverem ameaçados de 

uma maneira grave e imediata e o funcionamento regular dos poderes públicos interrompido, o 

Presidente da República adopta as medidas exigidas pelas circunstâncias, após consulta oficial 

do Primeiro-Ministro, dos Presidentes das assembleias, assim como do Conselho constitucional. § 

2 Ele informa a Nação através de mensagem. Estas medidas devem ser inspiradas pela vontade 

de assegurar aos poderes públicos constitucionais, no menor prazo possível, os meios para 

cumprir a sua missão. O Conselho constitucional é consultado a este respeito. (…) § 6 Após trinta 

dias de exercício dos poderes excepcionais, o Conselho constitucional pode ser interpelado 

pelo Presidente da Assembleia nacional, pelo Presidente do Senado, por sessenta deputados ou 

sessenta senadores, com a finalidade de examinar se as condições enunciadas na primeira 

alínea se encontram reunidas. Ele pronuncia-se no mais breve prazo através de um aviso 

público. Ele procede de pleno direito a esse exame e pronuncia-se nas mesmas condições no 

termo de sessenta dias de exercício dos poderes excepcionais e a todo o momento para além 

dessa duração”.  
12 Artigo 31, n.º 2: “A despesa pública realizará uma distribuição equitativa dos recursos 

públicos, e a sua programação e execução responderão a critérios de eficiência e economia”.  

http://www.archive.org/details/constitutionaldi031282mbp
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menos de acordo com a opinião de Embid Irujo, reconhece “o grau de 

dependência entre as decisões de política económica (ou social) e os 

condicionamentos económicos existentes”13, o que legitimará a criação de 

um direito de crise de natureza excepcional. 

Caso a nossa Constituição consagrasse uma norma semelhante, por 

exemplo, àquela contida no artigo 16 da Constituição francesa, uma vez mais 

seríamos forçados a admitir que a actuação do Tribunal Constitucional estaria 

condicionada, e, mais do que isso, os limites ao controlo da 

constitucionalidade que lhe caberia fazer seriam ainda mais difíceis de 

determinar do que na situação anteriormente descrita. 

 

2.3. A Constituição é omissa, quer quanto à figura de um estado de crise 

económico-financeira, quer quanto à atribuição de poderes de crise ou 

emergenciais. 

 

Como decorre do já exposto, o texto actual da nossa Constituição, neste 

particular domínio, nada diz. Apesar desta contrariedade jurídica, é nossa 

convicção que não está encerrado liminar e definitivamente o debate em 

torno do problema em análise. Por outras palavras, não está ainda posta 

totalmente de parte a possibilidade de, ocorrendo uma situação anormal – a 

grave crise económico-financeira –, ser criado um direito de crise, excepcional 

(mas não necessariamente ilegal e/ou inconstitucional); além disso, e em 

consequência disso, a possibilidade de se aceitar que a ocorrência de uma tal 

situação é capaz de fundar uma mudança de paradigma, ainda que 

temporária, do controlo da constitucionalidade das normas anti-crise.  

 

3. O direito de crise, de necessidade ou emergencial e a sua legitimidade 

 

3.1. O direito de crise, de necessidade ou emergencial  

 

Começamos por dizer que o direito de crise, de necessidade ou emergencial, 

que doravante designaremos tão simplesmente de direito de crise, não é uma 

fictio juris.  

                                                           
13 ANTONIO EMBID IRUJO, El derecho de la crisis económica, Zaragoza, 2009, p. 94 

(http://www.unizar.es). 

http://www.unizar.es/
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No passado, e num passado ainda relativamente recente, os governantes 

de países como os Estados Unidos, a Inglaterra e a França tiveram que se 

confrontar com a necessidade de criar um direito que, em tempos normais ou 

de normalidade, seria com toda a probabilidade considerado inconstitucional, 

mas que acabaria por ser imposto, por vezes sem sequer ser sujeito ao crivo do 

controlo de constitucionalidade, outras vezes sujeito a este controlo com sorte 

diversa, mas, cabe assinalar, tantas vezes aplaudido pela generalidade da 

população. 

Assim, e a título meramente exemplificativo, vejam-se, nos EUA, o 

Emergency Price Control Act e o Stabilization Act (ambos de 1942), e os First e 

Second War Powers Act (de 1941 e 1942, respectivamente). Algumas destas 

leis como que se limitaram a confirmar ou homologar os plenos poderes que o 

executivo se tinha auto-atribuído, primeiro, em 1939, através da declaração 

de uma «emergência nacional limitada», e, ulteriormente, em 1941, através da 

declaração de um «estado de emergência ilimitado». Na maioria dos casos, a 

Administração ficou habilitada a bloquear preços e salários com vista a 

prevenir a inflação, e, além disso, a condicionar a liberdade contratual14. 

Em Inglaterra, destaca-se o Defense of the Realm Act (1914), que conferiu 

ao executivo poderes excepcionais para ajudar ao esforço de guerra, 

designadamente o poder de requisitar edifícios e o de criar novos tipos de 

crimes. Veja-se, de igual modo, o Emergency Powers Act (1920), que 

estabeleceu a faculdade de proclamar-se um “estado de emergência” 

legitimador de restrições ao direito à greve sempre que ocorresse, por força da 

conduta de qualquer pessoa ou grupo de pessoas, uma “interferência no 

suprimento ou na distribuição de alimentos, água, combustível e electricidade, 

ou ainda, uma interferência nos meios de locomoção, que privasse a 

comunidade, ou substancial parcela desta, do essencial para a vida”. Esta 

legislação seria aplicada para pôr cobro a várias greves. Finalmente, retenha-

se o Emergency Power Defence Act (1939), uma espécie de lei que conferia 

plenos poderes de âmbito geral, autorizando a adopção de medidas 

destinadas a assegurar todos os alimentos e serviços indispensáveis à vida da 

comunidade15. 

                                                           
14 Neste preciso sentido veja-se ROBERT SAVY, “Les pouvoirs économiques exceptionnels”, in 

Pouvoirs, n.º 10 (Les pouvoirs de crise), Setembro, 1979, pp. 80-1. 
15 ROBERT SAVY, ob. cit., p. 81. 
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Também em França os graves problemas económicos e financeiros, 

causados sobretudo pelas duas grandes guerras, ocasionaram a adopção de 

distintos instrumentos ou mecanismos excepcionais, desde os regulamentos de 

emergência, editados durante a I.ª Guerra Mundial, até à atribuição ao 

executivo de plenos poderes, como sucedeu com a lei sobre a organização 

da nação em tempo de guerra, de 1938. Reportando-se à crise económica 

dos anos 30 em França, Leroy afirmou que “o combate dos embaraços 

financeiros exigia a adopção de medidas impopulares, ou contrárias às ideias 

comummente admitidas, que não poderiam ser adoptadas pelo Parlamento. 

Efectivamente, a impotência do Parlamento apenas agravaria a crise”16. Já 

Savy assinalou que “a desorganização económica era de tal ordem” que foi 

instaurada “uma economia de guerra e de penúria” em larga medida 

controlada pelos poderes públicos17.  

Estes são apenas alguns exemplos emblemáticos de legislação de crise 

adoptada, no passado, em alguns países estrangeiros. Terminado este ciclo 

prolongado de crise, foi possível dele extrair algumas ilações importantes. Por 

um lado, constatou-se que os graves problemas económico-financeiros 

deixaram de ser apenas simples decorrência das crises políticas, como os 

conflitos armados, surgindo também de forma autónoma18. Além disso, 

concluiu-se que as graves crises económicas podem causar danos à ordem 

constitucional da mesma magnitude dos causados pelas crises políticas e de 

origem natural19. Isso mesmo foi sublinhado, entre outros, pelo Presidente norte-

americano F.D. Roosevelt20. Por último, atestou-se que as poucas constituições 

que consagravam mecanismos ou instrumentos emergenciais para debelar 

crises visavam tão-somente as crises políticas e sociais e as crises provocadas 

por causas naturais – o que não surpreende, uma vez que as crises 

económico-financeiras surgiram de forma autónoma sobretudo a partir do 

período de entre guerras21. 

Em tempos mais recentes, o combate ao terrorismo tem também ele 

alimentado acesas polémicas doutrinais sobre a justificação e 

                                                           
16 Ver PAUL LEROY, “L’organisation constitutionnelle et les crises”, Paris, 1966, pp. 19-20. 
17 Cfr. ROBERT SAVY, ob. cit., p. 81. 
18 Ver WILLIAM E. SCHEUERMAN, “The economic state of emergency”, in 21 Cardozo L. Rev. 1869 

1999-2000, pp. 1875 e ss (http://heinonline.org). 
19 Vide CLINTON L. ROSSITER, ob. cit., p. 6. 
20 Ver PAUL LEROY, ob. cit., p. 16, e WILLIAM E. SCHEUERMAN,  ob. cit., p. 1878.      
21 PAUL LEROY, ob. cit., p. 14. 

http://heinonline.org/
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fundamentação de um direito muito pouco amigo dos direitos fundamentais 

e, concomitantemente, do Estado de Direito democrático tal como o 

conhecemos. Com efeito, as medidas fortemente restritivas de direitos 

fundamentais adoptadas em vários países, como os EUA, já faziam e fazem 

temer pela sua saúde. Basta considerar soluções legislativas que permitem e 

facilitam escutas telefónicas indiscriminadas, o acesso a contas bancárias e 

outros dados pessoais, a detenção por tempo indeterminado de suspeitos de 

terrorismo, a proibição de viajar de avião, o acesso a computadores, já para 

não falar no recurso à tortura para a obtenção de confissões mais rápidas.  

E se isto já é censurável quando se trata de medidas legislativas, o problema 

agrava-se quando as medidas cerceadoras de direitos fundamentais são 

adoptadas através de actos jurídicos do executivo – vejam-se as executive 

orders do Presidente norte-americano. Neste último caso, para além da 

violação de princípios da constituição material, como o princípio da 

proporcionalidade e o da segurança jurídica, estar-se-ia a desrespeitar um 

outro princípio que é uma das pedras basilares do Estado de Direito 

democrático, que é o princípio da separação dos poderes.  

Mas não é de combate ao terrorismo que iremos tratar. Apenas resta dizer 

que no caso da luta antiterrorismo os valores que se antagonizam são, de um 

lado, a liberdade, e, do outro, a segurança. No caso do combate à crise 

económica e financeira, o que temos é um confronto governabilidade v. 

legalidade ou juridicidade, ou então, eficiência económica v. segurança 

jurídica, igualdade e solidariedade. 

Feita esta brevíssima passagem pelo direito de crise, e antes de nos 

debruçarmos especificamente sobre o caso português, não podemos deixar 

de alertar para dois aspectos. 

Em primeiro lugar, os exemplos acima mencionados reportam-se quase 

todos eles a uma determinada fase histórica, mais concretamente à primeira 

metade do século transacto, a qual foi marcada por um clima de crise quase 

contínuo, cujas repercussões económico-financeiras são uma evidência 

incontornável. De forma ainda mais específica, estamos a situar-nos no 

contexto da grande depressão dos anos 30 e das duas guerras mundiais, 

altura em que o executivo, fosse ele o órgão político “governo” dos sistemas 

parlamentares ou o Presidente dos sistemas presidenciais, não era ainda 



A CRISE E O DIREITO PÚBLICO 

 17 

 

detentor de poderes legislativos habituais e apreciáveis, e em que os direitos 

sociais, económicos e culturais ainda não se tinham imposto. Com esta 

advertência pretendemos avisar que o termo de comparação com a situação 

actual não é certamente o mais adequado. Ainda assim, quisemos mostrar 

que o que se passa nos dias de hoje não é de modo algum novidade. 

Em segundo lugar, há que chamar a atenção para a circunstância de que 

nem todo o direito de crise é obrigatoriamente um direito mau ou pouco 

amigável para os cidadãos e para os seus direitos fundamentais. Basta pensar 

na legislação que vai permitir o pagamento das prestações dos empréstimos 

para compra de casa com quantias assignadas a fundos de pensões. 

 

3.2. A legitimidade do direito de crise, de necessidade ou emergencial  

 

Aqueles que pretenderem buscar um fundamento para o direito de crise, 

alternativo ao que resultaria da consagração expressa no texto da Lei 

Fundamental de um estado de crise económico-financeira ou de poderes 

excepcionais, poderão resgatar vários subsídios doutrinais relacionados com o 

estado de excepção ou necessidade que foram desenvolvidos no passado. 

Efectivamente, a busca de uma justificação válida e plausível para o direito 

de crise não é de modo algum inédita. São várias as teorias que surgiram na 

tentativa de justificar medidas excepcionais, em especial de natureza 

legislativa, editadas em situações de crise grave, sobretudo naqueles casos 

em que as constituições não consagraram de forma expressa mecanismos ou 

instrumentos emergenciais, como o estado de sítio ou de emergência da 

nossa actual Constituição, os plenos poderes da Constituição de Weimar, ou 

os poderes excepcionais da actual Constituição francesa.  

Podemos arrumar essas várias teorias em dois grandes grupos: as teorias 

jurídicas e as teorias políticas. As primeiras têm em comum a circunstância de 

tentarem enquadrar juridicamente o estado de excepção ou necessidade, 

divergindo, porém, quanto aos exactos moldes desse enquadramento. Já as 

segundas têm como denominador comum o facto de não buscarem uma 

justificação jurídica para as situações de crise. De certa forma, considera-se 

que esta questão do estado de excepção ou necessidade e do correspectivo 

direito de crise é mais política do que jurídica. 
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3.2.1. Foi a partir dos finais do século XIX que começou a fazer sentir-se a 

necessidade de enquadrar juridicamente o estado de excepção ou 

necessidade. Foram várias, como se disse, as vias seguidas. 

Houve quem cortasse a eito e visse na necessidade uma fonte de direito, 

como foi o caso de Santi Romano, que desenvolveu a sua tese no período de 

entre guerras. 

Houve quem, diferentemente, configurasse o estado de excepção ou 

necessidade como um facto qualificado por regras de direito. Há aqui que 

considerar diversas teorias.  

Desde logo, temos a teoria alemã do Nothrecht. A ideia básica desta teoria, 

desenvolvida ainda no século XIX, é a de que o Estado é titular de um direito 

de necessidade, enquanto direito natural ou supra-positivo, o qual lhe permite, 

em caso de extrema e urgente necessidade, actuar de forma excepcional, 

assumindo poderes exorbitantes, materializados, designadamente, num direito 

de crise tantas vezes transgressor do direito vigente. 

Além desta teoria, pode citar-se igualmente a tese de Hauriou. Este jurista 

francês inspirou-se na noção da legítima defesa do Direito Internacional – de 

certa forma transplantando-a para o Direito Constitucional –, sustentando que 

o reforço do Executivo e a atribuição de poderes excepcionais (em suma, a 

temporária primazia do Executivo sobre o poder legislativo) justificavam-se em 

nome da sobrevivência e continuidade do Estado. Em Itália, Trentin 

proclamava igualmente a existência de um direito do Estado à sua própria 

sobrevivência, que se sobrepunha às desvantagens do incumprimento 

temporário de normas jurídicas existentes22.  

Uma versão algo distinta, mas ainda inscrita nesta vontade de configurar o 

estado de excepção ou necessidade como um facto qualificado pelo direito, 

foi delineada por aqueles que fizeram assentar a sua fundamentação numa 

concepção global e substancial da constituição (a teoria da ditadura de Carl 

Schmitt23), ou, em todo o caso, em disposições constitucionais não 

especificamente consagradoras de um tal estado (a teoria da Constitutional 

Dictatorship de Clinton Rossiter, e mesmo a teoria da Emergency Constitution 
                                                           

22 Hauriou e Trentin citados por JEAN LAMARQUE, ob. cit., pp. 562 e ss. 
23 As ditaduras comissária e soberana revelavam-se ambas aptas à preservação do 

constitucionalismo. Com a primeira, a constituição era suspensa temporariamente como forma 

de assegurar o seu ulterior restabelecimento. Com a segunda, visava-se abolir a constituição 

vigente com vista a criar uma nova. Qualquer uma delas se destinava a obviar a uma ditadura 

popular permanente. 
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de Ackerman). Houve ainda quem, como Carl Friedrich, retomasse, com 

adaptações, a ideia da Razão de Estado24.  

Outro rumo, diverso dos anteriores, foi o trilhado por aqueles autores que 

rejeitam a ideia de que a necessidade sirva de fundamento jurídico para o 

estado de excepção ou necessidade (e, concomitantemente, para o direito 

de crise). De entre eles, podemos citar Carré de Malberg, Esmein e Joseph 

Barthélemy. Para todos eles não existe um direito de necessidade fora ou 

acima da constituição. O que existe são causas de justificação assentes em 

exigências políticas que tornam desculpável o cometimento de ilegalidades25. 

Sendo todas as teorias acabadas de mencionar diferentes entre si, elas 

partilham, além daquela semelhança inicialmente apontada, o facto de 

sustentarem ou admitirem uma ruptura, suspensão ou descontinuidade do 

direito, inclusive do direito constitucional, em nome da protecção de um bem 

maior que é o próprio Estado, a sua sobrevivência. 

3.2.2. Passando agora para as teorias políticas do estado de excepção ou 

necessidade, e retrocedendo a um momento anterior ao constitucionalismo 

moderno, é habitual vermos mencionadas a ditadura romana e a Razão de 

Estado (ratio status), inspirada em ideias de Maquiavel, como exemplos de 

teorias políticas. Na verdade, esta ideia não concita o consenso de toda a 

doutrina. Em síntese, alega-se que os poderes excepcionais típicos, quer da 

magistratura romana da ditadura, quer da Razão de Estado do 

constitucionalismo antigo, apenas podem ser percepcionados como mero 

instrumento ou técnica de governação.  

Não querendo entrar nesta polémica, rumamos para tempos mais próximos, 

e chamamos a atenção, no pensamento contemporâneo, para a doutrina 

das Extra-Legal Measures, inspirada na Prerrogativa lockiana, defendida, por 

exemplo, por Oren Gross e Ní Aoláin. Para estes autores, as extra-legal 

measures produzidas em situações de excepção, por um executivo que 

                                                           
24 A teoria da Razão de Estado constitucional de Friedrich corresponde a uma evolução do 

seu pensamento, uma vez que, originalmente, este autor mostrava-se mais próximo da ideia 

schmittiana de ditadura. Esta Razão de Estado constitucional pode dar-se como verificada 

naquelas situações em que existe um conflito entre as normas éticas e a necessidade de salvar 

o Estado constitucional. Carl Friedrich apud MARIE GROUPY, “État d’exception”, in V. Bourdeau/R. 

Merrill (dir.), DicoPo, Dictionnaire de théorie politique ( www.dicopo.fr/spip/php.article131). 
25 Sobre os contributos de Carré de Malberg, Esmein e Joseph Barthélemy ver JEAN LAMARQUE, 

ob. cit., pp. 566 e ss. 

http://www.dicopo.fr/spip/php.article131
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assume uma ética política de responsabilidade, constitui um meio de preservar 

a ordem constitucional intacta.  

Reconhecendo e aceitando a necessidade política de um governo sair da 

legalidade em certas circunstâncias, não se sentem, todavia, obrigados a 

justificar constitucionalmente esse desvio, pois isso equivaleria a abrir brechas 

no próprio Direito Constitucional, deslegitimando-o26. 

 

3.3. Abdicando de fazer qualquer juízo de valor sobre os diversos contributos 

teóricos acabados de expor, cumpre dizer que é nossa profunda convicção 

que, mesmo sem recurso a qualquer um deles, ainda assim, e tendo por base 

a ordem jurídico-constitucional portuguesa, é possível encontrar um 

fundamento constitucional convincente para um direito de crise. Deste modo, 

ainda que, como se viu anteriormente, não seja possível aplicar 

analogicamente figuras excepcionais como as previstas no artigo 19.º, afigura-

se-nos legítimo que as medidas de combate à crise se possam valer das ideias-

chave que lhes subjazem e, do mesmo modo, que subjazem a vários outros 

preceitos constitucionais, como os artigos 9.º e 81.º.  

São elas as seguintes: estado de anormalidade constitucional, estado de 

necessidade, alteração das circunstâncias, preservação e sobrevivência do 

Estado, força maior, preservação da ordem pública, garantia das condições 

económicas que assegurem a independência nacional, promoção do 

aumento do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas baseada numa 

estratégia de desenvolvimento sustentável, etc. Todas estas ideias-chave se 

reportam a bens e valores constitucionais que se expandem para além dos 

dispositivos supra mencionados, em particular, dos que consagram o estado 

de sítio e o estado de emergência. 

                                                           
26 Oren Gross defende o Extra-Legal Measures Model como modelo alternativo ao Business as 

Usual Model e ao Accommodation Model, que consubstanciam as duas respostas standard às 

graves crises nacionais, ambas por ele rejeitadas. O Business as Usual Model, que defende que a 

constituição já prevê formas de reagir a situações de anormalidade, é utópico na medida em 

que é irrealista pensar que graves crises se resolvem através de normal politics. O 

Accommodation Model, que defende que a constituição admite que o governo tenha poderes 

jurídicos extraordinários para combater circunstâncias extraordinárias, é perigoso, em virtude de 

ser facilmente manipulável e de favorecer a normalização dos poderes de crise. O seu próprio 

modelo, porém, seria também alvo de críticas. Seideman é uma das vozes críticas da tese de 

Gross. No seu entender, Gross “caiu na armadilha da falsa questão política”. Ou seja, o que 

parecia ser uma a defesa de medidas extra-jurídicas para resolver situações políticas, na 

realidade, mais não seria do que uma “proposta para mudar o conteúdo do direito 

constitucional”. Para mais desenvolvimentos ver  LOUIS MICHAEL SEIDMAN, “The secret life of the 

Political Question Doctrine”, in J. Marshall L. Rev. 37, 2004, p. 474 

(http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/563). 

http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/563
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4. O estado de crise económico-financeira e o papel do Tribunal 

Constitucional (e da justiça constitucional em geral) 

 

 

Chegados a este ponto, é agora o momento de nos confrontarmos com o 

problema que serve de mote à nossa intervenção.  

Olhando para o passado e para as crises graves de distinta natureza que 

afectaram uma série de países, em particular na primeira metade do século 

XX, alguns autores referem que nestas ocasiões o direito torna-se “perturbador” 

(Ardant e Dabezies27) e tem tendência a recuar (Brabant e Leroy28). Talvez por 

isso, o próprio controlo das medidas anti-crise se tenha mostrado tão tímido e 

modesto, sendo esta, pelo menos, uma convicção bastante generalizada29. A 

verdade é que, a não ser que, indevidamente, estejam associados a uma 

agenda política, como parece ter sido o caso de muitos juízes da Supreme 

Court, em especial durante a Lochner Era, a posição dos juízes constitucionais 

em tempos de grave crise, seja qual for a sua natureza, é bastante 

desconfortável e muito pouco invejável. Pense-se, por exemplo, em tempos 

mais recentes, no controlo de muita da legislação anti-terrorismo, em que o 

balanceamento dos direitos e valores em causa constituiu uma verdadeira dor 

de cabeça. Citando Leroy, o ambiente de tempo de crise é desfavorável ao 

juiz, que apenas poderá, a custo, assegurar um controlo limitado30. 

Estas constatações não autorizam, no entanto, a concluir pela 

dispensabilidade do controlo do direito de combate à crise, de aferir a sua 

conformidade com a constituição, seja ele fundado ou não num estado de 

excepção ou necessidade, e seja este último oficial ou oficioso. 

Mas já autorizam a defender uma actuação diferente dos juízes 

constitucionais, quando confrontados com a obrigação de controlar medidas 

de combate à crise, no contexto de uma situação anormal e extrema, 

gravemente perturbadora da estabilidade do Estado, provocada por factores 

económicos e financeiros. Sucede que não é nada fácil delinear com 

                                                           
27 Cfr. PHILIPPE ARDANT/PIERRE DABEZIES, “Les pouvoirs de crise” (Introdução), in Pouvoirs, n.º 10 (Les 

pouvoirs de crise), Setembro, 1979. 
28 GUY BRABANT, ob. cit., pp. 6-7, e PAUL LEROY, ob. cit., p. 115. 
29 Assim o afirma DAVID COLE, “Judging the next emergency: judicial review and individual rights 

in times of crisis”, in Michigan Law Review, vol. 101, n.º 8, 2003, pp. 2565 e 2578  

(http.//scholarship.law.georgetown.edu/facpub/69). 
30 Ver PAUL LEROY, ob. cit., pp. 115-6. 
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precisão o modo como eles devem actuar em tempos de comprovada grave 

crise económico-financeira. E, no entanto, em países como Portugal, em que a 

Constituição é silente quanto a esta específica situação, o papel da justiça 

constitucional assume particular relevância. Não ousando formular tópicos 

orientadores sobre as tonalidades que devem caracterizar o controlo da 

constitucionalidade em situações críticas, optámos por tecer algumas 

considerações genéricas sobre esta questão. 

 

(i) Para evitar abusos, o direito de combate à crise tem que ser sujeito ao 

controlo da constitucionalidade31. Este tipo de direito não é um direito extra-

constitucional ou a-constitucional. Bem pelo contrário, a criação de legislação 

de crise, contenha ela ou não medidas derrogatórias do direito vigente, 

corresponde à vontade de assegurar que um direito que, pelas circunstâncias 

em que é criado e pelo objectivo que pretende alcançar, é necessariamente 

excepcional, ainda se pauta pelos ditames constitucionais. Como outrora 

afirmou Carré de Malberg, a necessidade é suficiente para justificar o recurso 

a meios improvisados, mas não é suficiente para conferir a correcção e o valor 

aos meios legais32.  

A vontade de expressar esta opinião, à partida demasiado óbvia, prende-

se com o facto de que não estamos perante uma opinião unânime. Assim, 

Oren Gross e Mark Tushnet sustentam que há que aceitar a validade de 

medidas de emergência extraconstitucionais, fruto de imprescindíveis e 

inevitáveis poderes de emergência excepcionais, e, no final das contas, 

concordar que o controlo dessas medidas deve processar-se através das 

regras de jogo políticas. Por outras palavras, segundo o entendimento destes 

autores, deve aceitar-se que os poderes excepcionais de emergência não se 

regem pelo texto constitucional33. Esta tese teve um precursor em Robert 

Jackson. Assegurou este Justice da Supreme Court, no seu voto de vencido em 

Korematsu v. United States (1944), que a tentativa levada a cabo por este 

tribunal de justificar que o internamento dos japoneses e seus descendentes 

durante a 2.º Guerra Mundial não contrariava a Constituição era mais 

                                                           
31 Opinião partilhada por GENEVIÈVE CAMUS, L’État de nécessité en démocratie, Paris, 1965, p. 

334. 
32 Carré de Malberg apud GENEVIÈVE CAMUS, ob. cit., p. 49. 
33 Oren Gross e Mark Tushnet apud DAVID COLE, ob. cit., pp. 2568 e 2585 e ss. Ver igualmente 

LOUIS MICHAEL SEIDMAN, ob. cit., pp. 473-4. 
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prejudicial para a liberdade do que a promulgação da executive order 

presidencial que decretava o dito internamento. E isto, pela simples razão de 

que esta última acabaria por ser revogada pelas vias normais, uma vez 

acabada a situação de emergência. No entretanto, a Supreme Court tinha 

validado com a sua decisão, assente numa controversa e arriscada 

adaptação da cláusula do due process, o princípio da discriminação racial34. 

Em síntese, e convocando novamente Tushnet, segundo o próprio, a sua tese 

tem o mérito de “«evitar a normalização da excepção»”35. 

No passado, e no que toca ao controlo da legislação de crise em situações 

excepcionais, as atenções viraram-se mais para o controlo político do que 

para o jurisdicional. Não obstante, esta constatação não deve levar-nos a 

concluir pela dispensabilidade de um controlo jurisdicional. É preciso não 

esquecer que, em tempos idos, quase sempre a gestão das crises passava por 

um reforço do Executivo à custa do parlamento. Por meio de habilitações 

constitucionais, parlamentares ou auto-habilitações, o Executivo assumia 

poderes excepcionais, quase sempre desviados do âmbito de competência 

parlamentar. Isto explica as teses em favor da adequação de um controlo 

político, em particular de um controlo feito pelo parlamento. 

 

(ii) A principal tarefa dos juízes constitucionais nestas alturas de crise é a de 

conciliar os imperativos de necessidade com a observância da legalidade36. 

Dito de outro modo, o principal papel dos juízes será o de acomodar a 

constituição às situações de crise e emergência37. Naqueles países em que, 

como em Portugal, não está constitucionalmente previsto um estado de crise 

económico-financeira, nem sequer havendo uma abertura constitucional 

expressa ao exercício de poderes emergenciais, a tentação dos juízes 

constitucionais poderá ser a de não considerar os tais imperativos de 

necessidade e de se ater ao direito positivo estrito38. Como se viu, porém, o 

caminho a seguir não tem que ser inevitavelmente este.  

 

                                                           
34 Neste preciso sentido, ver DAVID COLE, ob. cit., pp. 2585-6. 
35 Mark Tushnet, apud DAVID COLE, ob. cit., p. 2565. 
36 Cfr. JEAN LAMARQUE, ob. cit., p. 594. 
37 DAVID COLE, ob. cit., p. 2589. 
38 Isso mesmo é sublinhado por Geneviève Camus (ob. cit., p. 344), que fala em “prova de 

estreiteza de espírito dos juízes”.  
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(iii) O TC não deve envolver-se em disputas políticas39 e não deve actuar 

como contrapoder político. Nomeadamente, não deve fazer as vezes da 

oposição, baralhando as regras de jogo democrático, tal como definidas na 

Constituição. Esta é uma afirmação fácil de fazer mas mais difícil de 

concretizar.  

O TC não é um órgão político, no sentido que não lhe cabe a ele poder de 

indirizzo politico. Mas, servindo-me de uma expressão de Castanheira Neves, é 

um órgão de “relevo político”. Ao proceder ao controlo de 

constitucionalidade, o TC deve fazer uma leitura política das normas, deve 

contextualizar devidamente as medidas nelas contidas. Foi isso que sucedeu, 

por exemplo, quando o TC, no âmbito de um outro tipo de controlo, estimou 

que a liberdade de expressão de um membro de um partido político e a 

liberdade de expressão de um cidadão comum não devem ser lidas da 

mesma maneira, pois a primeira pode comprometer os objectivos do partido, 

em especial a conquista do poder.  

Mas esta leitura política não deve ser confundida com o controlo da 

bondade e oportunidade das opções de governação contidas nas normas 

sindicadas. Uma coisa é os juízes constitucionais protegerem aqueles que não 

conseguem através do processo político proteger-se (v.g., as minorias). Coisa 

distinta é o controlo da constitucionalidade ser manipulado, designadamente 

pelas forças da oposição, para contrariar soluções políticas com que não 

concordam40. Sendo certo que é muito fácil derivar para um julgamento 

político, os juízes constitucionais devem manter-se alerta para não resvalar ou 

para não serem empurrados para ele. Diga-se, em abono da verdade, que 

por vezes é muito ténue a linha que separa o que ainda é um tratamento 

jurídico, ainda que politicamente contextualizado, de uma questão, e o que já 

é um juízo sobre a bondade ou oportunidade de uma opção política. Por 

exemplo, ao submeter ao princípio da proporcionalidade uma medida que 

agrava as taxas do imposto sobre rendimentos do trabalho individual, poderão 

os juízes constitucionais ajuizar que uma solução que passasse por uma menor 

tributação desses rendimentos acompanhada da tributação de rendimentos 

                                                           
39 Alguns autores norte-americanos defendem que a Supreme Court, ao ter julgado o caso 

Bush v. Gore, envolveu-se numa disputa política. Cfr. LOUIS MICHAEL SEIDMAN, ob. cit., p. 442. 
40 Ver DAVID COLE, ob. cit., p. 2566. 
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de capital seria igualmente apta para atingir o fim prosseguido e seria menos 

onerosa para a generalidade dos cidadãos? 

Apesar da dificuldade em estabelecer a linha de fronteira entre o que é um 

julgamento constitucional e um julgamento político, é possível afirmar que 

uma das formas de evitar que a decisão dos juízes constitucionais seja vista 

como um julgamento do segundo tipo consiste em encontrar para ela um 

fundamento jurídico-constitucional sólido, consistente e irrepreensível. Daqui 

poderá extrair-se um novo princípio: in dubio pro medidas anti-crise. 

 

(iv) Os juízes constitucionais têm que ter consciência de que, mesmo que 

actuem com a maior imparcialidade e objectividade, a sua actuação pode 

ser mal compreendida e vista como o apoio ou a rejeição de uma 

determinada actuação política. Isso mesmo é assinalado por Camus, que 

assim proclama: “As decisões do juiz, mesmo supostamente tomadas com 

toda a objectividade, serão favoráveis ou desfavoráveis ao órgão de 

necessidade; elas aparecerão à opinião pública – e ao poder político – como 

uma aprovação ou uma condenação deste órgão, mesmo que o juiz não o 

tenha querido. Elas serão inevitavelmente interpretadas como uma tomada 

de posição política num sentido ou noutro. O juiz será louvado excessivamente 

por uns, censurado sem moderação por outros, e em ambos os casos, a crítica 

adquirirá um tom passional. (…) Procurar-se-á sempre uma orientação política 

na sua jurisprudência, que será proclamada como tendenciosa ainda que 

consubstancie a estrita aplicação do direito”41.  

 

(v) O juízo de constitucionalidade que incide sobre normas jurídicas, o único 

tipo admitido pela nossa Constituição, assenta as mais das vezes em 

ponderações e harmonizações, o que é particularmente verdade quando 

estão em causa restrições a direitos fundamentais e estão envolvidos princípios 

constitucionais, como o princípio da igualdade e o princípio da 

proporcionalidade. Essas ponderações e harmonizações não são, contudo, 

estáticas, e não podem alhear-se da realidade dos casos ou situações 

concretas e do contexto em que estes ocorrem, o que significa que nem 

sempre podemos esperar da constituição soluções únicas e imutáveis. Se não 

                                                           
41 Cfr. GENEVIÈVE CAMUS, ob. cit., p. 343. 
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quiserem abdicar das suas conquistas, retrocedendo à sua condição de 

analistas da semântica constitucional ao invés de demiurgos do direito, os 

juízes constitucionais têm que estar atentos e reagir à realidade constitucional. 

“Uma palavra não é um cristal, transparente e imutável, é a pele de um 

pensamento vivo e pode variar grandemente de cor e conteúdo de acordo 

com as circunstâncias e o tempo em que é usado”. Partindo desta citação de 

Oliver Wendel Holmes, Rogério Soares sustenta que “na constituição, talvez 

mais que em qualquer outra lei”, o sentido da palavra “só pode ser alcançado 

através da descoberta do mundo-de-vida político e social a que está 

ordenada. Desse modo, permanentemente a realidade constitucional influi 

sobre a constituição, sem que todavia seja uma constituição”42. Obviamente, 

este olhar para a realidade, seja ela a ampla realidade ou a realidade do dia-

a-dia, tem limites. De forma genérica, a erosão política da constituição e das 

suas normas constitui esse limite. 

Partindo, precisamente, da realidade constitucional do momento presente, 

poderá porventura sustentar-se que os imperativos políticos, in casu, de 

necessidade terão que assumir um peso maior do que o habitual na 

ponderação que está implicada no juízo de constitucionalidade. 

Eventualmente, será o momento oportuno para fazer entrar na equação 

princípios ainda pouco explorados, como o princípio da justiça 

intergeracional, aflorado por John Rawls a propósito da defesa do seu just 

savings principle.  

O princípio da justiça intergeracional virá, sem margem para dúvidas, 

contrabalançar a lógica do princípio da proibição do retrocesso social, para 

alguns mero argumento do debate político. Além disso, talvez tenhamos que 

nos contentar com um juízo de tolerabilidade ou razoabilidade – até onde é 

razoável a compressão de um determinado direito fundamental ou de um 

determinado princípio constitucional? –, ao invés do juízo expansivo que tem 

sido a prática corrente da jurisprudência constitucional em tempos de 

normalidade – até onde podemos expandir o conteúdo da norma 

constitucional consagradora de um direito fundamental ou de um princípio? 

 

                                                           
42 ROGÉRIO EHRHARDT SOARES, Direito público e sociedade técnica, 2.ª ed., Coimbra, 2008, p. 28.  
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(vi) O juízo de constitucionalidade que incide sobre as normas que contêm 

medidas anti-crise tem que ser antecedido de uma questão prévia, no quadro 

da qual deverão ser abordados dois problemas entre si imbricados. O primeiro 

diz respeito à legitimidade da invocação, por um lado, de uma grave crise 

económico-financeira, e, por outro, de certos bens e valores constitucionais 

capazes de justificar uma actuação diferente da habitual por parte dos juízes 

constitucionais. O segundo diz respeito à verificação das condições que 

fundam ou legitimam a assunção de poderes emergenciais. 

Quanto ao primeiro problema, remetemos para o que foi dito 

anteriormente. 

Quanto ao segundo problema, refira-se que há quem sustente que o juízo 

sobre a verificação das condições excepcionais não compete aos juízes 

constitucionais, pois trata-se de uma questão puramente política. 

Inclusivamente, durante a República de Weimar os juízes recusavam-se a 

proceder a esse controlo da verificação dos pressupostos de uma situação de 

crise alegando, precisamente, que se tratava de uma questão política e, 

consequentemente, insindicável43-44. Não entraremos nesta polémica. À 

partida, não nos parece desavisado sujeitar este controlo prévio aos juízes 

constitucionais. O que sucede é que este é um controlo nada simples de 

actuar. Como assevera Leroy, “Não é fácil discernir a existência de uma crise. 

Esta supõe a existência de perigo para o Estado ou para o regime, mas quase 

sempre a noção de perigo é insusceptível de ser definida objectivamente. A 

indeterminação de perigo no entanto é mais ou menos ampla consoante o 

tipo de crise”. A apreciação desse perigo, na sua opinião, é mais fácil nos 

casos de luta armada, interna ou internacional45.  

(vii) Há pouco foi afirmada a imprescindibilidade de uma leitura política das 

normas objecto de controlo, de uma sua contextualização política, para que 

se possa ter uma consciência plena do que verdadeiramente está em jogo. 

Questão algo diferente é a de saber se os juízes constitucionais devem ter em 

consideração e se devem preocupar com as consequências políticas do seu 

                                                           
43 Mencionam esta circunstância PAUL LEROY, ob. cit., p. 125. 
44 Geneviève Camus (ob. cit., p.344) afirma que “o controlo do juiz comporta sempre um 

aspecto político quando ele aprecia se as condições de desencadeamento do estado de 

necessidade estavam reunidas ou se as medidas de necessidade estavam inspiradas pela 

vontade de salvar o Estado e eram proporcionais a esse objectivo”. 
45 Vide PAUL LEROY, ob. cit., p. 20. 
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juízo de constitucionalidade. Resvalando para o domínio da luta anti-

terrorismo, citemos Cole, o qual entende que “os juízes devem perguntar-se se 

a sua decisão contra o Governo, sendo seguida, tem consequências ao nível 

da segurança nacional”46. Já no domínio eleitoral, e a propósito de Bush v. 

Gore (2000), Richard Posner defendeu a decisão da Supreme Court com base 

em dois argumentos, um deles sendo o de que, com a sua decisão, este 

Tribunal evitou um impasse na governação. Estamos aqui perante uma 

questão bastante delicada e complexa e, de momento, vou abster-me de 

opinar sobre ela. 

(viii) A apreciação que os juízes constitucionais deverão fazer sobre a 

conformidade com a constituição das medidas legislativas que lhe vão sendo 

submetidas depende da natureza dessas mesmas medidas. Se elas se 

apresentarem como medidas de combate à crise, inseríveis num direito de 

crise, de necessidade ou emergencial, os juízes constitucionais deverão 

adaptar o controlo que fazem ao contexto político-económico-financeiro que 

as motivou. Se, pelo contrário, as medidas escaparem àquilo que pode ser 

considerado um direito de crise (por exemplo, foi determinado um corte 

permanente de uma prestação social, de um salário), então, os juízes 

constitucionais deverão apreciá-las de acordo com os padrões típicos dos 

estados de normalidade constitucional. Para isto, é necessário ter em mente 

quais são as características habituais de um direito de crise. De forma sintética, 

diríamos que são três: 1) a adequação das medidas ao objectivo de combate 

à crise, sendo certo que o juízo a realizar a propósito desta exigência deve ser 

feito com justa conta e medida, sob pena de descambar para a avaliação 

política; basicamente, deverão ser consideradas inconstitucionais as medidas 

manifestamente ou ostensivamente desadequadas; 2) o carácter temporário 

ou provisório das medidas anti-crise; 3) a conveniente fundamentação das 

medidas anti-crise.  

 

(ix) Para concluir, cabe salientar que os juízes constitucionais devem estar 

atentos e não podem tolerar revisões constitucionais encapotadas. A 

legislação de crise é necessariamente provisória e não deve servir para alterar 

                                                           
46 Cfr. DAVID COLE, ob. cit., p. 2571. 
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a constituição47. Do mesmo modo que não lhes compete fazer um julgamento 

político das normas jurídicas sujeitas ao seu controlo, não lhes cabe legalizar a 

política e muito menos constitucionalizá-la. 

 

5. Observações finais 

 

A crise económico-financeira não é uma novidade do século XXI, mas, pelo 

menos em alguns países, ela nunca tinha assumido proporções tão alarmantes 

como no momento presente. A gravidade da situação é tal, que os órgãos 

políticos nacionais se vêem compelidos a adoptar medidas que contendem 

claramente com um património constitucional que julgávamos adquirido e 

inabalável. Daí até se pretender passar uma certidão de óbito ao Estado de 

Direito democrático e social foi um pequeno passo. Daí até se conseguir 

vislumbrar através do denso nevoeiro os juízes constitucionais como nossos 

salvadores foi um passo natural. As coisas não são assim tão simples! A 

verdade é que a gravíssima crise que atravessamos dificilmente será debelada 

sem a adopção de medidas mais duras para os direitos fundamentais. 

“«A constituição não é um pacto suicida»” – proclamaram, na esteira de 

Richard Posner, os apoiantes das medidas anti-terroristas promovidas pelo 

Presidente Bush após o 11 de Setembro, para sustentar que, em nome da 

segurança nacional, há que impor alguns sacrifícios aos direitos 

fundamentais48. Sem cair em extremismos e afirmações bombásticas, é nossa 

convicção que as constituições, mesmo aquelas, porventura a generalidade, 

que não prevêem um estado de crise económico-financeiro, podem oferecer 

fundamentos para uma legislação de crise que, embora cerceadora dos 

direitos fundamentais, ainda pode ser alicerçada nos ditames constitucionais. 

Isto implicará, no entanto, novas leituras das normas constitucionais e novas 

ponderações de princípios inscritos, de forma explícita ou implícita, no texto da 

Lei Fundamental.  

Mas a grande maioria das normas constitucionais, pela sua natureza mais 

aberta, nomeadamente à realidade, possibilita essas novas leituras e 

ponderações. As normas constitucionais, mais que todas as outras, pretendem 

eternizar-se como tudo o que é sagrado. Ora isso pressupõe que elas não 

                                                           
47 Hauriou, citado por Lamarque (ob. cit., p. 564). 
48 DAVID COLE, ob. cit., p. 3567. 
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definam uma realidade única e imutável, antes estejam abertas a distintas 

realidades. Mais do que em outros ramos do direito, é em relação às normas 

do Direito Constitucional que assume particular sentido a afirmação de Lucas 

Pires: “Para que a realidade não fique aquém das normas, é necessário que as 

normas não vão além do mundo”49. 

O que certamente não se pode consentir é que o reconhecimento da 

necessidade de ter em consideração a existência de uma crise económico-

financeira conduza à afirmação de uma dicotomia 

facticidade/normatividade, como se esse reconhecimento levasse 

obrigatoriamente a aceitar um Estado de não direito. Que o Estado de Direito 

está presentemente a ser posto à prova ninguém duvidará, mas, tal como 

estão as coisas, não é correcto falar-se de um Estado de não Direito ou do 

ocaso ou desmantelamento do Estado de Direito. A descaracterização total 

do Estado de Direito está longe ainda de acontecer, mesmo naqueles países 

que implementaram medidas draconianas que afectam direitos e princípios 

constitucionais. 

Revela-se ainda imprescindível ressaltar que se deve a todo o custo evitar a 

ubiquidade dos poderes económicos de emergência, isto é, não deve 

permitir-se que a utilização de poderes excepcionais se normalize, se converta 

num meio habitual de governação. Os poderes de emergência económico-

financeira não devem ser concebidos como um normal instrumento de 

regulação económica ou como uma forma de legitimar a imposição de 

medidas dolorosas e impopulares em tempos apesar de tudo normais. 

Por último, diga-se que os tribunais, como quaisquer outras instituições, são 

susceptíveis de pressão política em tempos de crise grave50. A pressão, vinda 

de todos os lados, directa e indirecta, que no momento presente sofrem os 

juízes do Tribunal Constitucional português é bem um exemplo disso. Os 

tribunais, mais do que quaisquer outros órgãos constitucionais, devem saber 

resistir a essa pressão e manter a sua neutralidade e imparcialidade intocadas. 

 

 

 

 

                                                           
49 FRANCISCO LUCAS PIRES, O problema da constituição, Coimbra, 1970, p. 93. 
50 DAVID COLE, ob. cit., p. 3567, nota 13. 
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Resumo 

O objectivo deste artigo é o de analisar o papel do Tribunal Constitucional 

quando confrontado com legislação destinada a debelar uma situação de 

grave crise económico-financeira. Deve o Tribunal Constitucional considerar e 

ser sensível à gravidade da presente crise económico-financeira quando 

controla medidas legislativas anti-crise? 
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Abstract 

This article aims to examine the role of the Constitutional Court during severe 

financial and economic crisis of unprecedented dimensions. Should the 

Constitutional Court place the problem of the financial and economic crisis at 

the center of his reflections when assessing the constitutionality of crisis 

legislation? 
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O tema que nos foi destinado parte de uma interrogação: estão os direitos 

sociais em crise? 

 

Considerando que a protecção destes direitos depende em grande 

medida dos recursos disponíveis, é mais ou menos evidente que os direitos 

sociais estão em crise, ou que, pelo menos, sofrem inevitavelmente os efeitos 

da crise económica. Aliás, não são só os direitos sociais que têm custos. 

Também os direitos, liberdades e garantias, na sua dimensão positiva, 

nomeadamente no que se refere ao cumprimento de deveres de protecção 

ou nos casos em que o exercício dos direitos depende da criação de 

organizações e procedimentos, implicam encargos para o Estado. Esta 

transversalidade dos custos é muito claramente demonstrada na intervenção 

de José de Casalta Nabais no I Encontro de 2008, cujo tema era “Estado Social 

de Direito: Hoje?”1. Nessa medida, é caso para se dizer que todos os direitos 

fundamentais sofrem as consequências da crise, sejam direitos económicos, 

sociais e culturais, sejam direitos, liberdades e garantias.  

É verdade que em relação aos direitos, liberdades e garantias se poderá 

dizer que estes o legislador está necessariamente obrigado a cumprir, mesmo 

na sua dimensão positiva, não havendo aqui uma margem de apreciação 

quanto ao momento da sua concretização. Mas é inegável que no que se 

refere não propriamente à questão de proteger ou não proteger, mas sim 

                                                           
1 José CASALTA NABAIS, “Reflexões sobre quem paga a conta do estado social”, in Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ano 7, 2010, pp. 51 ss. Sobre o custo dos direitos, 

ver também Cass SUNSTEIN – Stephen HOLMES, The Cost of Rights. Why Liberty Depends on Taxes, 

W.W. Norton & Company, New York, 1999; Jorge REIS NOVAIS, Direitos Sociais. Teoria Jurídica dos 

Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 92 ss; João 

Carlos LOUREIRO, Adeus ao Estado Social? A segurança social entre o crocodilo da economia e 

a medusa da ideologia dos “direitos adquiridos”, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 56. 
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quanto à dotação orçamental a atribuir a determinadas áreas (por exemplo, 

na segurança ou na justiça) há uma margem do legislador e a crise 

necessariamente tem consequências nessa margem. 

Por outro lado, mesmo na sua dimensão negativa, enquanto direitos à não 

intervenção do Estado, os direitos, liberdades e garantias vêem-se sujeitos a 

restrições acrescidas para fazer face à situação de crise – veja-se a restrição 

ao direito de propriedade e que reflexamente se estende a outros direitos de 

liberdade, resultante do aumento da carga fiscal.  

De todo o modo, o nosso tema refere-se aos direitos sociais e é, por isso, 

sobre estes que vamos concentrar a nossa intervenção. Vamos tratar aqui os 

direitos sociais na sua “dimensão objectiva principal”, utilizando a expressão 

de Jorge Reis Novais, isto é, essencialmente enquanto direitos a prestações 

positivas do Estado, e não olhar para as várias pretensões concretas que 

podem decorrer de cada uma das normas de direitos sociais, individualmente 

consideradas e que se podem traduzir também em dimensões negativas ou 

deveres de protecção2. 

Gostaria, primeiro, de dizer do que não vou falar nesta comunicação, ainda 

que seja um tema que esteja na ordem do dia: a refundação do Estado 

Social. Não que não seja uma questão obviamente da maior pertinência, mas 

essa é essencialmente uma questão política e que faz apelo a diferentes 

mundividências sobre qual deve ser o papel do Estado na vida social. Ora 

pensamos que para este Encontro o que releva é, sobretudo, a questão 

jurídica e, nessa medida, não pretendemos aqui discutir o problema de saber 

se se justifica, ou não, nesta matéria uma revisão da Constituição, nem há aqui 

qualquer proposta de iure condendo. Partimos da Constituição existente e, 

nessa medida, procuraremos aferir que respostas nela podemos encontrar 

para a defesa dos direitos sociais, questão que adquire uma importância 

acrescida em tempos de crise. 

Para isso, vamos recorrer à jurisprudência do Tribunal Constitucional, até 

porque pensamos que uma das questões centrais que leva a falar de crise dos 

direitos sociais é a questão da “menor judiciabilidade” destes direitos, o que se 

deve à maior liberdade de conformação do legislador, quando comparados 

com os direitos, liberdades e garantias. Ora, no que diz respeito à 

                                                           
2 Jorge REIS NOVAIS, Direitos Sociais. Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos 

Fundamentais, cit., pp. 41 ss. 
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jurisprudência do Tribunal Constitucional (TC), se é certo que em matéria de 

direitos sociais tradicionalmente esta tem vindo a ser considerada cautelosa, 

ou, nas palavras de José de Melo Alexandrino, caracteriza-se por uma 

“contenção” e “condescendência relativamente às margens de opção 

política”3 (ainda que esta não seja uma posição unânime na doutrina, 

considerando por exemplo as palavras de Fernando Alves Correia que, na sua 

intervenção no I Encontro de 2008, considerou que esta é uma jurisprudência 

equilibrada4), mais recentemente este Tribunal tem vindo a ser criticado pelo 

seu excessivo activismo judicial, particularmente no que se refere ao Acórdão 

nº 353/125, relativo ao corte dos subsídios6, o que em alguma medida 

pareceria contrariar a ideia de que estes direitos estão em crise, pelo menos 

neste sentido, isto é, no que se refere à ausência de judiciabilidade.  

De todo o modo e nesta análise de jurisprudência, mais do que procurar o 

que divide a doutrina nesta matéria, tentaremos salientar alguns pontos de 

contacto, de consenso, que nos permitam determinar com maior segurança 

qual a força jurídica de que gozam estes direitos sociais. 

Vamos começar pelo princípio da proibição do retrocesso social, uma vez 

que uma das consequências mais óbvias da crise é a necessidade de o 

legislador voltar atrás no grau de concretização dos direitos sociais. 

Revisitando de novo o que foi dito no I Encontro pelas palavras de Carla 

Amado Gomes, torna-se inevitavelmente necessário “retroceder – gradual e 

criteriosamente. O princípio que cria é também aquele que justifica a 

diminuição – a igualdade”7.  

De facto, parece ser hoje mais ou menos consensual que se pode retirar da 

jurisprudência constitucional que o retrocesso por si só não implica qualquer 

violação da Constituição. Para tal chamava já a atenção Fernando Alves 

Correia, no I Encontro, ao referir-se à “não aceitação do princípio da 

proibição do retrocesso social como princípio autónomo densificador ou 

                                                           
3 José de MELO ALEXANDRINO, O Discurso dos Direitos, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 187. 
4 Fernando ALVES CORREIA, “A concretização dos direitos sociais pelo Tribunal Constitucional”, 

in Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ano 7, 2010, pp. 35 ss. 
5 http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120353.html. 
6 Ver, exemplificativamente, Luís PEREIRA COUTINHO, “Os direitos sociais e a crise: algumas 

notas”, in Direito e Política, n.º 1, 2012, pp. 74 ss; Miguel NOGUEIRA DE BRITO, “Comentário ao 

Acórdão n.º 353/2012 do Tribunal Constitucional”, in Direito e Política, n.º 1, 2012, pp. 108 ss. 
7 Carla AMADO GOMES, “Estado social e concretização de direitos fundamentais na era 

tecnológica: algumas verdades inconvenientes”, in Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto, Ano 7, 2010, pp. 19 ss. 
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concretizador dos direitos sociais”. Assim sendo, o que se pode retirar deste 

princípio é apenas que o legislador não pode retroceder, em primeiro lugar, 

quando há uma imposição legislativa específica na Constituição que foi 

concretizada pelo legislador ordinário. Neste caso, a exigência de não 

retrocesso deriva da determinabilidade da norma constitucional que, por essa 

razão, goza de aplicabilidade directa.  

Logo no Acórdão nº 39/848, relativo ao Serviço Nacional de Saúde, o 

Tribunal associa a proibição do retrocesso à determinabilidade das normas 

constitucionais. Nas palavras do TC: “Note-se que, em qualquer caso, se está 

perante normas constitucionais bem qualificadas: a) São verdadeiras e 

próprias «imposições constitucionais» e não simples «normas programáticas»; b) 

Prescrevem concretas e definidas tarefas constitucionais ao Estado e não 

vagas e abstractas linhas de acção.” 

Também no Acórdão nº 509/029, relativo à alteração legislativa do 

rendimento mínimo garantido e à sua conversão em rendimento social de 

inserção, o TC estabelece que: “Aí, por exemplo, onde a Constituição 

contenha uma ordem de legislar, suficientemente precisa e concreta, de tal 

sorte que seja possível «determinar, com segurança, quais as medidas jurídicas 

necessárias para lhe conferir exequibilidade» (cfr. acórdão nº 474/02), a 

margem de liberdade do legislador para retroceder no grau de protecção já 

atingido é necessariamente mínima, já que só o poderá fazer na estrita 

medida em que a alteração legislativa pretendida não venha a 

consequenciar uma inconstitucionalidade por omissão”. 

Apesar disso, nem sempre o Tribunal terá sido completamente coerente 

com esta posição, na medida em que, em relação a determinadas normas de 

direitos sociais, que prescrevem concretas e definidas tarefas constitucionais, 

ou seja, cujo conteúdo está suficientemente determinado na Constituição, 

ainda assim considerou que há opções que cabem na margem de 

apreciação do legislador.  

Podemos referir alguns exemplos dados por Jorge Reis Novais10 ― com os 

quais concordamos ―, que entende que tal terá sido o caso do Acórdão nº 

                                                           
8 http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19840039.html. 
9 http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020509.html. 
10 Jorge REIS NOVAIS, Direitos Sociais. Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos 

Fundamentais, cit., pp. 380 e 381. 
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330/8911, no qual o Tribunal considerou que as taxas moderadoras não 

conflituavam com a exigência constitucional da gratuitidade do serviço 

nacional de saúde (antes da alteração para tendencial gratuitidade no texto 

constitucional), ou o Acórdão nº 148/94, sobre as propinas, no qual o Tribunal 

entendeu que a actualização do valor das propinas, nos termos em que essa 

actualização foi feita, não violou a exigência da progressiva gratuitidade de 

todos os graus de ensino. 

Outro campo de aplicação da proibição do retrocesso social refere-se, em 

segundo lugar, às situações em que com esse retrocesso se viola 

simultaneamente algum princípio constitucional fundamental (como a 

igualdade, a proporcionalidade ou a protecção da confiança). Assim, o TC 

tem considerado que uma vez concretizado legislativamente um direito social, 

a sua posterior alteração legislativa deve ser aferida pelos princípios 

constitucionais fundamentais.  

Podemos referir exemplificativamente, atendendo à jurisprudência mais 

recente do Tribunal, o Acórdão nº 188/0912, em matéria de pensões, no qual o 

TC diz o seguinte: “A proibição do retrocesso social opera (…) quando a 

alteração redutora do conteúdo do direito social (…) implique, pelo «arbítrio 

ou desrazoabilidade manifesta do retrocesso», a violação da protecção da 

confiança (…).” O TC associa portanto a violação da proibição do retrocesso 

à violação do princípio da protecção da confiança legítima. 

Também no Acórdão nº 3/1013, relativo à mesma matéria, o TC diz que “a 

jurisprudência do Tribunal, por seu turno, tem-se caracterizado por perfilhar a 

visão de que o princípio [da proibição do retrocesso] apenas poderá valer 

numa acepção restrita, valendo, por conseguinte, apenas quando a 

alteração redutora do conteúdo do direito social se faça com violação de 

outros princípios constitucionais.” 

Ainda no Acórdão nº 353/12, relativo à suspensão total ou parcial do 

pagamento dos subsídios de férias e de Natal, o Tribunal ao pronunciar-se 

sobre esta medida, fá-lo à luz dos princípios constitucionais fundamentais, 

considerando que a medida viola o princípio da igualdade, na vertente de 

igualdade proporcional. 

                                                           
11 http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19890330.html. 
12 http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090188.html. 
13 http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100003.html. 
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Finalmente, o legislador não poderá retroceder quando esteja em causa o 

mínimo para uma existência condigna, ou o conteúdo essencial dos direitos. 

No Acórdão nº 509/02, o Tribunal considera que “o princípio do respeito da 

dignidade humana (…) implica o reconhecimento do direito ou da garantia a 

um mínimo de subsistência condigna”, pelo que daqui se retira que o Tribunal 

considera que este mínimo contém um efeito vinculativo mais intenso. 

Também no já referido Acórdão nº 188/09, o TC diz ainda o seguinte: “A 

proibição do retrocesso social opera assim apenas quando se pretenda atingir 

«o núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade 

da pessoa humana» (…). Ou, ainda, (…) quando a alteração redutora do 

conteúdo do direito social afecte a «garantia da realização do conteúdo 

mínimo imperativo do preceito constitucional» (…). 

Ainda no Acórdão nº 3/10, o TC reafirma a mesma ideia e acrescenta ainda 

o seguinte: “Não há dúvida de que «os direitos sociais contêm também − ou 

podem conter − um conteúdo mínimo, nuclear ou, porventura essencial 

directamente aplicável» (…). Mas é certo, também, que esse conteúdo 

mínimo ou nuclear directamente aplicável tem um âmbito relativamente mais 

restrito do que nos direitos, liberdades e garantias e que, portanto, o legislador 

sempre manterá, em matéria de direitos económicos e sociais, uma mais 

ampla margem de livre conformação.” 

No que se refere à garantia de um mínimo, parece-nos haver alguma 

confusão na jurisprudência do Tribunal quanto à necessidade de invocar 

autonomamente o princípio da dignidade da pessoa humana, onde se funda 

o direito a um mínimo para uma existência condigna, e as situações em que se 

faz apelo ao conteúdo mínimo de cada direito social propriamente dito, ainda 

que se considere que esse mínimo se reconduz ao conteúdo de dignidade 

ínsito em cada direito. É que, se considerarmos que todos os direitos sociais 

detêm um conteúdo mínimo, um núcleo essencial inviolável, que é uma 

projecção do princípio da dignidade, então apenas quando a pretensão em 

causa não caiba em nenhum dos direitos fundamentais em especial é que se 

justifica o recurso autónomo ao princípio da dignidade. Esta foi precisamente 

uma crítica feita por diversos Autores ao Acórdão nº 509/0214. José Joaquim 

                                                           
14 Ver exemplificativamente Jorge REIS NOVAIS, Direitos sociais. Teoria Jurídica dos Direitos 

Sociais enquanto Direitos Fundamentais, cit., pp. 388 ss; José de MELO ALEXANDRINO, O Discurso 

dos Direitos, cit., p. 188. 
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Gomes Canotilho, por exemplo, fala de um “resultado desolador” desta 

decisão15.  

De facto, neste acórdão faria eventualmente mais sentido falar de um 

conteúdo mínimo do direito à segurança social, que poderia estar a ser 

violado, do que chamar autonomamente o princípio da dignidade, para nele 

fundamentar um direito a um mínimo para uma existência condigna. 

Por outro lado, limitarmos o mínimo protegido pelos direitos sociais a um 

mínimo de sobrevivência, ou um mínimo para uma existência condigna, 

parece-nos redutor, uma vez que há determinados direitos sociais que não 

protegem propriamente essa sobrevivência, como será, por exemplo, o caso 

do direito à educação e, ainda assim, parece-nos mais ou menos evidente 

que este direito, pelo menos num mínimo, é directamente aplicável e tem de 

ser assegurado pelo Estado. Consideramos que se aplicam aqui as palavras de 

António Cândido de Oliveira, no I Encontro16, quando nos diz que se deve 

entender que cada pessoa “tem uma eminente dignidade que implica o 

reconhecimento não só do direito à existência, mas também do direito a uma 

vida digna”. 

Pensamos que este conteúdo mínimo, este conteúdo essencial dos direitos 

sociais deve ser determinado a partir do princípio da dignidade da pessoa 

humana e trata-se portanto de um mínimo do direito que é exigível para que 

as pessoas possam viver efectivamente uma vida digna.  

Ora para tentarmos determinar em que é que se consubstancia esse 

mínimo, pensamos que antes do mais é útil atender ao modo como o direito 

foi concretizado legislativamente, quando seja esse o caso. De facto, a 

determinação do conteúdo mínimo será mais fácil nos casos em que tenha já 

havido concretização legislativa de um direito e, particularmente, fazendo 

apelo a uma ideia defendida por José Carlos Vieira de Andrade, ainda que 

não exactamente nos mesmos termos, quando já haja uma sedimentação, 

uma radicação na consciência jurídica da comunidade do que deve ser 

considerado o mínimo daquele direito17.  

                                                           
15 José Joaquim GOMES CANOTILHO, apud José de MELO ALEXANDRINO, O Discurso dos 

Direitos, cit., p. 188. 
16 António CÂNDIDO DE OLIVEIRA, “Estado de direito sem adjectivos”, in Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade do Porto, Ano 7, 2010, pp. 11 ss. 
17 José Carlos VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 

1976, 5.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2012, p. 378, considera que é de aceitar um “processo de 

transformação constitucionalizante de normas de direito legal, baseado na ‘consciência jurídica 
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Por outro lado, nessa determinação do conteúdo essencial dos direitos é 

fundamental concretizar um pouco mais o princípio da dignidade. 

Consideramos que este princípio tem uma ligação incindível com a autonomia 

individual e com o princípio da igualdade. Jorge Reis Novais associa o 

princípio da realização de um mínimo com o princípio da dignidade da 

pessoa, sendo que considera existir uma violação da dignidade quando a 

pessoa seja colocada numa situação que não lhe permita “as condições 

mínimas de autodeterminação pessoal”18.  

Pensamos que esta ideia de condições mínimas de autodeterminação 

pessoal deve ser de facto o critério a partir do qual devemos aferir o conteúdo 

mínimo dos direitos, uma vez que não há verdadeira liberdade quando essas 

condições mínimas não são asseguradas. Nas palavras de Jorge Miranda, nos 

trabalhos constituintes: “a liberdade – para ser a de todos e não apenas de 

alguns, e para traduzir a dimensão comunitária do homem – exige direitos 

económicos, sociais e culturais”. 

Parece-nos, consequentemente, relevante e aplicável à concepção de 

dignidade que aqui defendemos a perspectiva de Martha Nussbaum, no seu 

livro Creating capabilities: the Human Development Approach. Neste livro a 

autora defende que o grau de desenvolvimento de uma sociedade e o 

respeito pela dignidade dos seus cidadãos não se deve medir pelo seu PIB, 

mas antes pela resposta à seguinte questão: o que é capaz de fazer e ser 

cada pessoa? Esta é uma perspectiva pluralista quanto a valores porque tem 

como objectivo criar capacidades mas não impor que as pessoas as utilizem 

de facto19. 

A ideia básica que a autora defende é a de que certas condições de vida 

proporcionam às pessoas uma vida que é merecedora da dignidade que elas 

possuem. Assim, a dignidade é inerente à pessoa, o que implica uma ideia de 

                                                                                                                                                                          
geral’”. Também José Carlos VIEIRA DE ANDRADE “O direito ao mínimo de existência condigna 

como direito fundamental a prestações estaduais positivas – uma decisão singular do Tribunal 

Constitucional, in Jurisprudência Constitucional, n.º 1, 2004, p. 24. 
18 Jorge REIS NOVAIS, Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais, cit., 

pp 220 ss. e pp 308 ss. O Autor faz, neste âmbito, referência a um princípio da proibição do 

défice, que não vemos que traga vantagens, uma vez que goza da mesma indeterminação 

que o conceito de conteúdo essencial do direito, sendo este último um conceito mais 

sedimentado na doutrina, ainda que não haja unanimidade quanto ao seu sentido. 
19 Martha NUSSBAUM, Creating capabilities: the Human Development Approach, Harvard 

University Press, 2011, p. 18 ss. 
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que todos somos dotados de igual dignidade, mas, para além disso, carece 

de ser desenvolvida através da criação de capacidades20.  

Esta proposta das capacidades considera fundamental a protecção de 

âmbitos de liberdade tão essenciais que a ausência da sua protecção faz 

com que a vida não seja humanamente digna. Na medida em que estes 

direitos básicos são entendidos como capacidades e não como funções ou 

acções, o facto de serem atribuídos a uma determinada pessoa não a obriga 

a utilizá-los, o que implica uma concepção de dignidade enquanto 

autonomia. Pensamos que é importante também neste âmbito realçar a ideia 

de dignidade enquanto autonomia porque independentemente da 

pertinência do reconhecimento da existência de deveres fundamentais, 

quando os recursos escasseiam há por vezes uma tendência para um discurso 

de deveres que envolve o risco de uma funcionalização dos direitos a esses 

mesmos deveres. Martha Nussbaum realça precisamente que “promover 

capacidades é promover áreas de liberdade”, pelo que defende que existe 

uma diferença moral, por exemplo, entre uma política que promove a saúde e 

outra que promove as capacidades em matéria de saúde: é a segunda (e 

não a primeira) a que verdadeiramente respeita a escolha de estilo de vida 

da pessoa21. 

Nesse sentido, gostaríamos apenas de referir as palavras do Senhor 

Secretário de Estado da Saúde, que considera que os portugueses têm a 

obrigação de contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), prevenindo doenças e recorrendo menos aos serviços: “Numa altura em 

que temos uma elevadíssima carga fiscal que nos é imposta pela necessidade 

de manter os serviços públicos, é importante que a sustentabilidade do SNS 

comece a ser encarada como obrigação de cada um de nós”. 

Uma concepção de dignidade como autonomia pressupõe, portanto, um 

papel activo do Estado, que tem a obrigação de criar condições para essa 

autonomia. 

De tudo o que vimos, o que podemos então retirar quanto à força jurídica 

dos direitos sociais? José Carlos Vieira de Andrade considera que a protecção 

que decorre das normas de direitos económicos, sociais e culturais se pode 

dividir entre uma garantia mínima: quando está em causa o nível de 

                                                           
20 Martha NUSSBAUM, Creating capabilities: the Human Development Approach, cit., pp. 29 ss. 
21 Martha NUSSBAUM, Creating capabilities: the Human Development Approach, cit., pp. 25 ss. 
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realização do direito exigido pela dignidade da pessoa humana; um grau 

intermédio: no qual há a necessidade de fundamentação de actos legislativos 

retrocedentes num valor constitucional que se revele mais forte; e, finalmente, 

um grau máximo: quando as concretizações legais se devem considerar 

materialmente constitucionais22. 

Não utilizando estas expressões exactamente nos mesmos termos, vamos 

aproveitar as expressões grau de protecção médio e máximo. Assim, as 

normas de direitos sociais gozam de uma força acrescida, sendo parâmetro 

aferidor de inconstitucionalidades: 

 

- em primeiro lugar, quando a norma de direitos sociais seja suficientemente 

determinada ou determinável ao nível constitucional – nestes casos, parece-

nos que o grau de protecção deve ser máximo, não havendo margem do 

legislador quanto à concretização desta exigência constitucional23. Tal 

significa que alterações a este nível exigem revisão constitucional; 

 

- em segundo lugar, quando esteja em causa o conteúdo mínimo do direito 

– nestas situações, aquilo que é protegido é um mínimo do direito, mas em 

relação a esse mínimo o grau de protecção é máximo, ou seja, quanto ao 

mínimo do direito, não há também margem para ponderações do legislador. 

Nesse sentido, não seguimos as afirmações do TC no Acórdão nº 3/10, já 

referido, no qual este estabelece que nos direitos sociais o conteúdo mínimo 

ou nuclear directamente aplicável tem um âmbito relativamente mais restrito 

do que nos direitos, liberdades e garantias e que, portanto, o legislador sempre 

manterá, em matéria de direitos económicos e sociais, uma mais ampla 

margem de livre conformação;  

 

- finalmente, quando o legislador vem introduzir alterações à lei que veio 

densificar a norma constitucional de direitos sociais – nestes casos falamos já 

de um grau de protecção médio, uma vez que neste âmbito há espaço para 

a ponderação do legislador, ainda que o Tribunal Constitucional possa avaliar 

se essa ponderação respeita ou não os princípios constitucionais 

                                                           
22 José Carlos VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 

1976, cit., p. 378. 
23 Embora inevitavelmente haja alguma margem quanto à interpretação de conceitos 

indeterminados utilizados nas normas constitucionais, como é, por exemplo, o caso de 

“tendencial gratuitidade” ou “progressiva gratuitidade”. 
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fundamentais. Assim, independentemente de se considerar que a 

concretização legislativa da norma constitucional assume a força de norma 

jusfundamental, a alteração legislativa posterior deve ser aferida pelos 

princípios constitucionais fundamentais. 

Nesta reflexão, gostaríamos ainda de chamar a atenção para dois 

princípios, a que mais recentemente a doutrina e a jurisprudência têm feito 

referência, que consideramos muito relevantes nesta matéria e que estão 

intimamente ligados com os princípios da protecção da confiança, da 

igualdade e da dignidade: um princípio da sustentabilidade, que João Carlos 

Loureiro (no que se refere ao direito à segurança social) associa à protecção 

da confiança da actual geração contribuinte; e um princípio de justiça 

intergeracional, que se poderá considerar que deriva do princípio da 

igualdade ou do princípio da dignidade24. Estas duas ideias foram referidas por 

exemplo no Acórdão nº 3/10.  

Também Maria Lúcia Amaral, no seu voto de vencida no Acórdão nº 

353/12, considera que: “Em uma República baseada na ideia de dignidade 

da pessoa (artigo 1.º), esta atenção para o justo limite de encargos a deixar 

para o futuro – justo limite que se ultrapassa quando se oneram as gerações 

seguintes de tal forma que é a sua própria esfera de decisão que é esvaziada 

– não pode deixar de ser também, ela própria, um dos princípios estruturantes 

da Constituição. A solidariedade (artigo 1.º) entre os que estão vivos não pode 

ser vivida de forma a excluir a solidariedade para com o futuro”; 

 

- quanto ao mais, deve caber na margem de livre apreciação do legislador. 

  

Para finalizar, uma nota positiva, que não se prende propriamente com a 

protecção interna dos direitos sociais, mas que não deixa de ser uma 

conquista nesta matéria: a ratificação, esta semana, pelo Estado português do 

Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais, estando praticamente atingido o número de ratificações necessárias 

para a sua entrada em vigor – o que implica que a partir desse momento será 

possível intentar queixas individuais por violações dos direitos previstos no 

Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais perante o 

Comité dos Direitos Económicos Sociais e Culturais. 

                                                           
24 João Carlos LOUREIRO, Adeus ao Estado Social? A segurança social entre o crocodilo da 

economia e a medusa da ideologia dos “direitos adquiridos”, cit., pp. 128 ss e 134. 
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Resumo 

 

Neste artigo constatamos que a crise económica se reflecte inevitavelmente 

na protecção conferida aos direitos sociais, na medida em que a sua 

concretização depende dos recursos financeiros existentes.  

Por outro lado, também a maior indeterminabilidade das normas de direitos 

sociais e a consequente menor judiciabilidade destes direitos, quando 

comparados com os direitos, liberdades e garantias, são apontadas como 

sinais de crise, pelo que procuramos, com recurso à jurisprudência do Tribunal 

Constitucional, aferir que respostas podemos encontrar na Constituição para a 

sua defesa, isto é, qual a força jurídica de que gozam os direitos sociais. 

Da análise dessa jurisprudência concluímos que as normas de direitos sociais 

detêm uma força acrescida, sendo directamente aplicáveis, quando sejam 

suficientemente determinadas ou determináveis ao nível constitucional e 

quando esteja em causa o conteúdo mínimo dos direitos. Por outro lado, 

quando o legislador vem introduzir alterações à lei que veio densificar a norma 

constitucional de direitos sociais, a alteração legislativa posterior deve ser 

controlada, tendo em atenção o respeito pelos princípios constitucionais 

fundamentais. 

 

Palavras-chave: direitos sociais, crise, judiciabilidade, determinabilidade, 

conteúdo essencial, princípios constitucionais fundamentais 

 

 

Abstract 

In this article we note that the economic crisis is inevitably linked with the 

protection afforded to social rights, since their concretion depends on the 

existing financial resources.  

On the other hand, the highest indeterminacy of social rights and the 

consequent lower justiciability of these rights, as compared to liberty rights, are 

seen as crisis signs, and therefore we aim, with recourse to the case law of the 

Constitutional Court, to assess what answers can be found in the Constitution 

for their defense, that is, what legal strength social rights enjoy. 
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Through the analysis of that case law we conclude that social rights hold 

increased force, being directly applicable when the norm of social rights is 

sufficiently determined or determinable at the constitutional level and when the 

minimum content of the right is concerned. On the other hand, when the 

legislature introduces amendments to the law that implemented constitutional 

social rights, that subsequent legislative change must be controlled, taking into 

account the respect for fundamental constitutional principles. 

 

 

Key words: social rights, crisis, justiciability, determinability, minimum content, 

fundamental constitutional principles 
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Die Kollateralschäden des herkömmlichen Kriegsrechts nehmen heute mithin 

vor allem die verhältnismäβig milde Gestalt von vermehrten Eingriffen in die 

informationelle Selbsbestimmung an1 

 

Das Feindstrafrecht optimiert Rechtsgüterschutz, das bürgerlische Strafrecht 

optimiert Freiheitssphären2 

 

 

 

0. Introdução 

 

A abordagem ao Direito Penal do inimigo pode fazer-se a partir da “pergunta 

excêntrica”: saber se os criminosos – no caso, terroristas – são pessoas3.  

A perplexidade (e legitimidade da pergunta) justifica-se tomando em 

consideração alguns rumos recentes do Direito Penal encimados por Günter 

Jackobs, sustentando a exclusão do Estado de Direito dos criminosos que 

assumissem a condição de inimigos; ou seja, não se aplicariam as regras – 

materiais e procedimentais – próprias de um Estado liberal a indivíduos 

                                                           
* O presente artigo foi publicado na Revista “Direito & Política”, nº 2, 2013, sob o título: “O 

Direito Penal do Inimigo e a protecção das liberdades individuais: o caso particular da 

privacidade”. 
1 PAWLIK, Michael – Der Terrorist und sein Recht. Zur rechtstheoretischen Einordung des modern 

Terrorismus. Munique: Beck C. H., 2008, p. 48. 
2 JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, ZStW, nº 97, 1985, p. 

756. 
3 SILVA DIAS, Augusto – Os Criminosos são Pessoas? Eficácia e Garantia no Combate ao Crime 

Organizado in MIRANDA, Jorge e MARQUES DA SILVA, Marco António (orgs.) – Tratado Luso-

Brasileiro da Dignidade Humana. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 784. 
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(considerados não-pessoas) que rompessem as vinculações constitutivas de 

uma organização política dessa natureza.4 

A avaliação desta doutrina do Direito Penal do inimigo tem pertinência 

quando se avalia a privacidade, na medida em que este direito é quase 

extinto pela finalidade preventiva fundamental de “conhecer o inimigo”.5 O 

“inimigo pode ser qualquer um de entre todos” ou “um de entre uma 

categoria de sujeitos”. 

Formalmente, o que designamos como Direito Penal do inimigo começou a 

ser conceptualizado por Günther Jakobs em meados da década de 80 do 

século passado. Esta doutrina está longe de ser uma “peça de comédia”6, 

apesar de, inevitavelmente, sofrer duras críticas de diversos sectores da 

doutrina. Para compreender as teses de Jakobs, temos como necessária a 

assunção de algumas posições por uma necessidade limite de coerência 

narrativa. 

Essa doutrina tem o seu cadinho nos riscos socialmente mais impressionáveis 

das sociedades contemporâneas, como sejam o terrorismo e a criminalidade 

organizada. Não surpreende que teses como a do Direito Penal do inimigo, e 

as que apontam para uma “intervenção preventiva” do Estado tenham sido 

desenvolvidas ou criadas após os acontecimentos de 11 de Setembro de 

20017.  

                                                           
4 JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, op. cit., p. 783. 

Sobre o contexto – social e dogmático – em que surge o trabalho de Jakobs, ver POLAINO-ORTS, 

Miguel – Derecho Penal del Inimigo. Barcelona: Bosch, 2009, p. 48. 
5 Numa abordagem curiosa ao problema do conhecimento dos “perigos” e dos “riscos” na 

sociedade actual, Wolfgang Hoffman-Riem estabelece um paralelo entre os ataques terroristas 

de 2001 e a crise financeira de 2008, concluindo que houve um desconhecimento generalizado 

do que pudesse estar na génese de ambos numa fase prévia aos acontecimentos. Sicherheit 

braucht Freheit in VON ARNAULD, Andreas e STAACK, Michael (orgs.) – Sicherheit versus Freheit. 

Berlim: BWV, 2009, pp. 117 e ss. 
6 Sobre as influências de Jakobs, ver ABANTO MARQUEZ, Manuel A. – El Llamado Derecho Penal 

del Inimigo. Especial Referencia al Derecho Penal Economico in CANCIO MELIÁ, Manuel e 

GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión. 

Madrid: Edisofer, 2006, vol. I, pp. 1 e ss. 
7 Foi já afirmado que a adesão de alguns às teses de Jakobs fica limitada pela agressividade 

da designação “Direito Penal do inimigo” ― BASTIDA FREIXEDO, Xacobe – Los Bárbaros en el 

Umbral. Fundamentos Filosóficos del Derecho Penal del Enemigo, Idem, p. 278.  

Outras críticas adiantadas à expressão de Jakobs traduzem-se em (i) ela não pôr a claro a 

especificidade do Direito Penal numa “sociedade do risco”; (ii) o conceito de inimigo não 

implicar um simétrico de “amigo”; (iii) tratar-se de um conceito neutro. KINDHÄUSER, Urs – 

Retribuición de la Culpabilidad y Prevención en el Estado Democrático de Derecho in CANCIO 

MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. II, p. 163. 
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As intervenções legislativas também aumentaram, frequentemente para 

limitar outros direitos fundamentais, em favor do direito à segurança física.8 Em 

especial a partir dessa data, “segurança passou a escrever-se com letra 

maiúscula e liberdade com minúscula” (wenn zu Zeit Sicherheit und Freiheit 

klein geschrieben wird)9 evoluiu-se para uma sociedade de “risco difuso”, que 

contribuiu para uma sociedade vivendo em “estado de emergência 

permanente”10. 

Dotado de uma ontologia original e com fortes influências das teses de 

separação radical entre pessoas (pense-se no binómio amigo-inimigo de Carl 

Schmitt), com o Direito Penal do inimigo pretende-se a actuação a montante 

do “crime” dada a amplitude deste e a (auto)exclusão dos criminosos da 

sociedade regida pelo Direito Penal dos cidadãos.   

O Direito Penal do inimigo legitima um estado de emergência, que, por si só, 

impõe limitações a direitos fundamentais sem a utilização dos critérios 

habituais de ponderação, nem de recurso ao princípio da 

proporcionalidade11. Parte-se de um princípio fáctico de que o Estado se 

encontra numa posição de “ignorância original” perante o inimigo. Este 

revela-se indistinto, com fidelidades e propósitos mas sem sinais evidentes de 

identificação externa, com ideias ou interesses mas sem pátria física, sem rosto 

certo nem perfil exacto, com uma permanente mutabilidade de actores 

gerando um ambiente de medo disseminado perante a criminalidade 

“ubíqua”12. 

Sem prejuízo das construções, entre outros, de Jakobs13 e Pawlik, o Direito 

Penal do inimigo é filho do terror das populações e não da razão científica ou 

da inteligência humana. O génio não transfigura o demónio14: 

                                                           
8 Sobre o caso alemão, ver Stefan Huster e Karsten Rudolph, que referem a alteração de mais 

de cem leis, em Vom Rechtsstat zum Präventionsstaat? in HUSTER, Stefan e RUDOLPH, Karsten 

(orgs.) – Vom Rechtsstat zum Präventionsstaat. Francoforte: Suhrkamp, 2008, p. 9. 
9 Idem, p. 12. 
10 Ibidem. 
11 CRESPO, Eduardo Demetrio – El Derecho Penal del Enemigo Darf Nicht Sein, in CANCIO 

MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 481. O autor acentua a 

natureza proactiva da acção contra o inimigo (Ibidem, e p. 506). 
12 CORNACCHIA, Luiggi – La Moderna Hostis Iudicatio entre Norma e Estado de Excepción in 

CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 415. 
13 Apesar de se tratar de um debate de palavras duras (a começar pela designação Direito 

Penal do inimigo), pensamos que Jakobs não se desvia do trilho liberal. 

Neste sentido, também Luigo Cornacchia, quando afirma que o Direito Penal do inimigo não 

se trata de uma resposta delirante perante o perigo, mas de uma reacção, tanto quanto 

possível, racional ― “La Moderna Hostis Iudicatio entre Norma e Estado de Excepción”, op. cit., 

vol. I, p. 419. 
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[L]o que sucede no es que se dirijan con prudencia y comuniquen con 

frialdad operaciones de combate, sino que se desarolla una cruzada 

contra malechores archimalvados. Se trata más de “enemigos” en este 

sentido pseudorreligioso que en la aceptión tradicional-militar del 

término. En efecto, la identificación de un infractor como enimigo por 

parte del ordenamiento penal, por mucho que pueda parecer a 

primera vista una calification como “outro”, no es, en realidad una 

identificación como fuente de peligro, no supone declararlo un 

fenómeno natural a neutralizar, sino, por el contrario, es un 

reconocimiento de competencia normativa del agente mediante la 

atribución de perversidad mediante su demonización – y ¿ qué otra 

cosa es Lucifer que un ángel caído? 

 

Partindo da necessidade de garantir bens jurídicos essenciais como a 

protecção da paz jurídica, da segurança pública e de um “ambiente social 

juridicamente amigável” (rechtsfreundlichen Klima)15, o autor anuncia o 

propósito de legitimar a acção do Direito Penal numa fase anterior à 

“comissão” (Vollendung) de certos crimes16.  

Esta tendência insere-se numa mais vasta, que aponta para a 

“subjectivização do direito penal”, através da superação do “princípio do 

acto” – que exige a materialização fáctica de uma intenção criminosa para a 

intervenção das regras penais – permitindo a actuação de investigação e 

também a actuação repressiva, de carácter penal, em fase anterior à prática 

do crime (apesar de Jakobs não ser taxativo, fica clara a ideia de que a 

metodologia em causa só se justifica num núcleo restrito de crimes, entre os 

quais se insere, por natureza, por exemplo, o terrorismo, a criminalidade 

organizada17 ligada ao tráfico de estupefacientes e de pessoas, bem como os 

casos de criminalidade económica)18. 

                                                                                                                                                                          
14 CANCIO MELIÁ, Manuel – De nuevo: ¿‘Derecho Penal del Enemigo’? in JAKOBS, Günther e 

CANCIO MELIÁ, Manuel – Derecho Penal del Enemigo, Navarra: Aranzadi, 2006, pp. 120-121. 
15 JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, op. cit., p. 751. 
16 Idem. 
17 Sobre a criminalidade organizada, organizações criminosas e organizações terroristas, ver 

CANCIO MELIÁ, Manuel – Sentido y límites de los delitos de terrorismo in SERRANO-PIEDECASAS, 

José Ramón e DEMETRIO CRESPO, Eduardo (orgs.) – Terrorismo y Estado de Derecho. Madrid: 

Iustel, 2010, pp. 381 e ss. Apresentando dúvidas sobre a extensão da criminalidade organizada, 

ver FARALDO CABANA, Patricia – Medidas Premiales Durante la Ejecución de Condenas por 

Terrorismo y Delincuencia Organizada: Consolidación de un Subsistema Penitenciario de 

Excetión in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 782. 
18 Ibidem. Para uma enumeração completa, ver CANCIO MELIÁ, Manuel – Los Delitos de 

Terrorismo: Estructura Típica e Injusto. Madrid: Editorial Reus, 2010, p. 30. 
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À teorização penal das figuras da pessoa, agente e inimigo está ligada uma 

ontologia própria que resumiremos. No seu escrito seminal, Jakobs considera 

“pessoa” uma ordem que não se limita a aspectos psicofísicos, pressupondo a 

condição de cidadania pela adesão à ordem constitucional (Ein Mensh ist in 

einer Ordnung, wie ie gemäβ dem Grundgesetz besthet, ein Bürger).19  

A consequência da criação dogmática da figura da “pessoa” através de 

requisitos não biologicamente inatos tem o reverso de poder degradar o ser 

humano em “não-pessoa” quando aqueles não se encontrem preenchidos.  

 

1. Ontologia e antropologia em Günther Jakobs 

 

A teoria de Jakobs centra-se em conceitos como “inimigo”, “pessoa”, 

“despersonalização” e “não-pessoa”; no entanto, para uma compreensão 

cabal do Direito Penal do inimigo e das suas ramificações – entre elas a 

privacy e a protecção de dados –, cumpre esclarecer a ontologia que subjaz 

a esta doutrina. Trata-se de uma construção essencialmente baseada no 

elemento jus-sistémico (que conduzirá à distinção entre “cidadão” e 

“inimigo”), e não em “pactos” ou “vias contratuais” sociais20.  

No começo, o indivíduo é tomado como ente isolado (isoliertes 

menschliches Individuum)21 , vivendo numa dialéctica “prazer/falta de prazer” 

(Schema von Lust und Unlust)22 . O indivíduo, na origem, não tem consciência 

de si, por não encontrar referente.  

A junção, no modelo de Jakobs, de um “indivíduo individualizado” 

(einzelnen Individuums)23 a outro, implica dificuldades no acesso aos bens e a 

necessidade de uma “ordem” ou de um “corpo normativo”24. 

A proliferação de indivíduos e a necessidade de cooperação, para o 

tratamento de assuntos que não podem ser resolvidos singularmente, geram 

fenómenos comunicacionais incompatíveis com o solipsismo. 

Às sociedades humanas é necessária a base normativa que ultrapasse a 

“fase de individuação”25. Esta é acompanhada pela “autoconsciência” 

                                                           
19 JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, op. cit., p. 755. 
20 FEIJO SÁNCHEZ, Bernardo – El Derecho Penal del Enemigo y el Estado Democrático de 

Derecho in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 799. 
21 JAKOBS, Günther – Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie. 

Berlim: Duncker & Humblot, 2008, p. 9. 
22 Ibidem. 
23 Idem, p. 13. 
24 Idem, p. 14. 
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(Selbstbewusstein), que pressupõe a distinção entre dever e prazer. Só a 

separação da consciência permite a determinação do essencial normativo, e 

do seu contrário26.  

 

1.1. Na constituição pessoal, os direitos revestem uma natureza secundária, na 

medida em que existem para satisfazer deveres. Na medida em que a 

“pessoa” é uma construção – como centro de imputação –, a sua 

“qualidade” pode ser perdida, caso esteja em causa o incumprimento de 

deveres relevantes perante o grupo27.  

Um dos factores essenciais para a compreensão do elemento “pessoa” na 

ontologia jakobsiana consiste em assimilar a sua estrutura construída e fungível. 

Os seres humanos não têm necessariamente natureza pessoal. Outro factor 

básico de entendimento do pensamento do autor está na “socialização da 

pessoa”: uma pessoa individual é um contra-senso (Eine einzige Person ist ein 

Widerspruch in sich)28. Ou seja, a pessoa é determinada pela sua relação com 

outras através do seu papel social.29  

Com estes dados sobre a “pessoalização” do humano, a constituição das 

pessoas em sociedade não pode operar de forma contratual, porque se assim 

fosse estaria dependente da dinâmica individual.30 Jakobs introduz um 

elemento místico (que transporta de Goethe) substituindo o “falível” e 

“instável” consenso humano pela “certeza do Santo”31.  

Relativamente à participação da pessoa na “coesão social”, sem uma 

certa “contextualização cognitiva”, a norma não fornece qualquer orientação 

(ohne eine gewisse kognitive Untermauerung ermögliche die Norm keine 

Orientierung)32. A “pessoa” também não se pode prestar a orientações sociais 

baseadas em meros factos33. 

No momento da “coesão social”, a “expectativa” (Erwartung) deixa de ser 

suficiente para uma contextualização normativa. Nos casos em que existam 

acções desconformes com o dever social, verifica-se um caso de 

                                                                                                                                                                          
25 Idem, p. 28. 
26 Idem, p. 33. 
27 Idem, p. 37. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Idem, p. 39. 
31 Ibidem. 
32 Idem, p. 80. 
33 Ibidem. 
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“despersonalização” (Depersonalisierung) que não tem um efeito perene, mas 

a perda por um certo período de tempo da “plena realidade pessoal”34. 

Neste sentido, a “despersonalização” assume-se sempre como 

“autodespersonalização” (Selbst-Depersonalisierung), baseada em actos 

praticados pelo sujeito contra a comunidade35.  Nos casos em que actua 

durante um período longo de tempo “fora da norma”, o indivíduo prejudica a 

comunidade a um ponto semelhante à ausência de norma. A situação pode 

descrever-se desta forma: o indivíduo não entra numa legislação comum, logo 

ele deve afastar-se da minha “vizinhança” (Nachbarschaft). Nestes casos, 

perante o temor da comissão, podem aplicar-se “medidas de segurança” 

(Sicherungverwarung) com uma função preventiva36.  

A qualidade de “pessoa” é uma posição frágil que deve ser sempre 

legitimada com o comportamento adequado.37 Por esta razão, pode ser 

perdida e, posteriormente recuperada (Ruckweg).38 A comunidade pode 

defender-se através da assunção de um “estado de excepção” 

(Ausnahmezustand)39.  

O sujeito vale como sujeito dentro da “ordem” e o enquadramento da 

ordem através de normas. Daí que a “pessoa formal”, ou a Nur-formelle 

Personalität40, não baste para que se provoque a imputação normativa. Esta 

só ocorre em “pessoas” completas, dotadas de razão41.  

 

1.2. Na análise da coerência interna dos postulados ontológicos de Jakobs, 

consideramos a crítica de Gómez-Jara Díez42. A tese principal consiste em 

sustentar que o Direito Penal do inimigo, interpretado como base da existência 

do Direito Penal do cidadão, coloca em risco este último43. Porém, só se 

vigorar um Direito Penal do inimigo pode existir “espaço conceptual” para o 

                                                           
34 Idem, p. 82. 
35 Idem, p. 83. 
36 Ibidem. 
37 Idem, p. 84. 
38 Ibidem. 
39 Idem, p. 86. 
40 Idem, p. 88. 
41 Idem, p. 91. 
42 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos – Normatividad del Ciudadano versus Facticidad del Enemigo: 

Sobre la Necesaria Autoorientación de la Normativozación Jurídico-Penal, in CANCIO MELIÁ, 

Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 977. 
43 Idem, p. 978. 
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Direito Penal do cidadão, dada a cisão de base entre pessoa (que aceita as 

regras do Direito Penal do cidadão) e inimigo (que as não aceita). 

Seguindo a interpretação do autor espanhol, em Jakobs tem de existir um 

“apoio cognitivo” – conhecimento e reconhecimento – do Direito Penal do 

cidadão. Tal “apoio” só se encontra em “pessoas” (portanto fora do Direito 

Penal do inimigo). O problema das teses do penalista alemão reside na 

natureza “autopoiética” do sistema, bifurcado em duas manifestações penais 

imunes – por natureza – à comunicação: ou inimigo ou cidadão. A junção das 

duas categorias afigura-se tecnicamente impossível, porque o conhecimento 

e predisposição para o cumprimento do sistema social de normas próprio do 

cidadão não se transmitem ao inimigo.  

A impossibilidade de (co)existência de dois universos não comunicantes, 

fazendo parte do mesmo sistema, um normativo (cidadão), outro fáctico 

(inimigo), introduz um elemento de incoerência lógica. Assim sendo, a divisão 

básica de Jakobs não permite assegurar os pressupostos de um sistema 

jurídico-penal44.  

Ao contrário dos humanos, em que a dualidade é possível (seja, por 

exemplo, na patologia esquizofrénica ou na literatura, em que são incontáveis 

os casos de natureza Dr. Jekyll/Mr. Hyde), os sistemas não comportam a 

mesma flexibilidade ou idêntica inclinação para a doença. 

Apesar de sedutora, a tese de Gómez-Jara Díez não procede pelas mesmas 

razões formais que invoca. Em Jakobs, Direito Penal do cidadão e Direito Penal 

do inimigo não comungam da mesma natureza intrínseca. Se a racionalidade 

normativa orienta e “organiza” o Direito Penal do cidadão, o mesmo não 

ocorre com o Direito Penal do inimigo que, para nós, não reveste natureza 

“autopoiética”, na medida em que é gerado na contraposição material ao 

Direito Penal do cidadão. Ainda que não exista “comunicação” entre Direito 

Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo, a origem do segundo é 

construída à dissemelhança do primeiro. A falta de comunicação no 

desenvolvimento de ambos não sobreleva no que respeita à relação de 

contrários (ocorrida num momento originário determinado), que explica a 

diferença entre o que verdadeiramente existe, ou seja um espaço de Direito e 

outro de não-Direito, ainda que submetido a regras jurídicas.  

                                                           
44 Idem, p. 1000. 
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Temos que a designação Direito Penal do inimigo tema a sua justificação na 

necessidade de afirmar nominalmente que o inimigo – não-pessoa – dispõe de 

direitos. Assim, comportamentos próprios de “não-Direito” são regulados por 

um Direito – Penal do inimigo – que o autor se recusa a denominar como “não-

Direito”. O facto de a “não-pessoas” não corresponder um “não-Direito” torna 

Jakobs um pensador original na tradição penal ocidental, mas não um 

“negacionista” da tradição liberal ou um adversário do Estado de Direito com 

as características de justiça material que lhe estão associadas45.  

 

 

2. Concretizações do Direito Penal do inimigo 

 

[Si] Jakobs no hubiera denominado ese fenómeno existente con el nombre de 

“Derecho penal del enemigo”, el escándalo hubiera sido menor46. 

 

Através do “princípio da protecção dos bens jurídicos em si” (Prinzip des 

Rechtsgüterschutzes selbst)47, o “agente” (Täter) é definido apenas pela 

“possibilidade criminosa”48 de se transformar em “inimigo de bens jurídicos” 

(Feind des Rechtsguts)49. O “agente” torna-se, assim, um “inimigo do Direito” 

(Täters als Rechtsgütsfeind), não merecendo, numa primeira consideração, o 

“estatuto de cidadão” (Status des Bürgers)50.  

A compreensão “prévia” do “agente” respeita o brocardo de Ulpiano: 

cogitationis poenam nemo patibur.51 Pelo contrário, o autor considera que o 

“universo interno” do indivíduo, só por si, não pode ser interpretado como 

“causa” de perturbações sociais. 

A “intenção” não pode, porém, ser obtida através de uma “apresentação 

subjectivo-naturalista” (naturalistischer Subjektbegriff), que, fisicamente se 

                                                           
45 As nossas conclusões não são afectadas pela recordação de Francisco Muñoz Conde sobre 

o apreço do famoso penalista do período nazi Edmund Mezger, que retalhava o Direito Penal 

entre o aplicável aos membros da raça ariana e aos “estranhos à comunidade” ― De Nuevo 

sobre el ‘Derecho Penal del Enemigo, in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos 

(orgs.) – op. cit., vol. II, p. 359. 
46 POLAINO NAVARRETE, Miguel e POLAINO-ORTS, Miguel – Derecho Penal de Enemigo: Algunos 

Falsos Mitos - in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. II, p. 

632. 
47 JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, op. cit., p. 752. 
48 Michael Pawlick refere expressamente a “perigosidade futura” como facto independente 

da gravidade ou perturbação social passada. La Libertad Institucionalizada. Estudios de Filosofia 

Juridica y Derecho Penal. Madrid, Barcelona: Marcial Pons, 2010, p. 155 
49 JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung-, op. cit., p. 753. 
50 Idem, p. 754. 
51 Ibidem. 
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manifeste instintivamente por razões que podem ir desde o “mexer os dedos” 

até ao “erguer das sobrancelhas”52.  

A tese de Jakobs não resvala, assim, para a irrelevância das “intenções” 

sobre os “actos”53.  

Na selecção dos comportamentos relevantes, torna-se decisivo que o 

comportamento do indivíduo seja passível de registo e de interpretação 

(Interpretationsbedürftigkeit)54. O que subjaz ao comportamento são as ideias 

do agente, dado que estas o precedem. Aqui reside um dos aspectos 

essenciais do Direito Penal do inimigo e da possibilidade de penalização 

prévia ao acto. Deve, portanto, averiguar-se se o comportamento externo 

contém elementos que levem à análise do sujeito, de modo a apurar-se a sua 

eventual inserção na categoria de inimigo55.  

 

2.1. A penalização com base em ideias presentes e não apenas actos futuros 

já não tem razões para deixar planos isentos de punição (para Jakobs, o 

agente opera com base em comportamentos abstractos de perigo)56.  

Nesta situação, verifica-se não só uma privação do estatuto de cidadão, 

mas também a “despersonalização” do indivíduo.57 Assentando a sociedade 

num princípio de protecção de bens jurídicos, o inimigo não é 

despersonalizado pelo sistema jurídico pela prática de um crime grave 

(maxime homicídio), mas antes pela prática de actos que põem em causa o 

próprio princípio enunciado58.  

Nestas condições, e com repercussões na esfera privada e no problema 

geral da protecção de dados, o “ente despersonalizado” fica despido da sua 

esfera jurídica, e deixa de lhe ser aplicado o Direito Penal do cidadão, 

passando ele a fazer parte do Direito Penal do inimigo. Este tem um efeito de 

                                                           
52 Ibidem. 
53 Idem, p. 761. Jakobs vai mais longe, considerando que não basta a exigência de um 

comportamento externo do indivíduo, mas é necessária também a sua relevância (Idem, pp. 

762-763). 
54 Idem, p. 763. 
55 Idem, pp. 764-765. 
56 Idem, p. 772. 
57 Assim, o conceito de “pessoa” adquire uma natureza eminentemente flexível e dependente 

do contexto. SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón e DEMETRIO CRESPO, Eduardo – Del Estado de 

Derecho al Estado Preventivo - in SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón e DEMETRIO CRESPO, 

Eduardo (orgs.) – Terrorismo y Estado de Derecho, op. cit., pp. 260-261. 
58 Na doutrina portuguesa, apresentando uma interpretação muito próxima da nossa, ver 

SILVA DIAS, Augusto – Os Criminosos São Pessoas? Eficácia e Garantia no Combate ao Crime 

Organizado -, op. cit., pp. 784 e ss. 
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subtracção dos impedimentos legais de intervenção no círculo privado do 

inimigo, que se encontra sempre sob total suspeita, o que justifica a vigilância 

absoluta (algo que nunca ocorre no Direito Penal do cidadão). 

A regra de que um sujeito só pode ser determinado com base em actos 

mostra-se bastante limitada para a garantia de segurança de um Estado 

liberal – democrático59. Os crimes de carácter organizatório (nomeadamente 

terrorismo e tráfico) constituem um elemento de perturbação da paz pública, 

intervindo como ameaça latente (Bedrohung) ou ameaça em acto 

(Androhung)60, e justificando, só por si, a classificação dos seus membros como 

inimigos61. 

Jakobs introduz os conceitos de Klimadelikte e de Klimaschutznorm, que têm 

por função a protecção social relativamente a actos futuros (o autor refere 

que estas categorias se destinam a construir um complexo normativo que não 

aparece referido nas regulações liberais). 

O ponto culminante da construção do Direito Penal do inimigo consiste nos 

seus fundamentos e valor como “excepção”62 ou “excepção não 

declarada”63. Contrário ao Direito Penal do cidadão, o Direito Penal do inimigo 

vale para “circunstâncias de crise”, de “necessidade ou de “emergência”, 

não correspondendo a meras situações de incumprimento da norma, mas de 

material “excepção”64. A influência do pensamento de Carl Schmitt é iniludível 

na construção do novo “Direito Penal”65.  

                                                           
59 JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung - op. cit., p. 773. 
60 Idem, p. 778. 
61 Idem, p. 779. 
62 [É] possível travar a guerra contra o terror com os instrumentos de um direito penal de Estado 

de Direito? Um Estado de direito que tudo abarque não poderia travar esta guerra, pois ele 

deveria tratar os seus inimigos como pessoas e, consequentemente, não poderia tratá-las como 

figuras de perigo. In JAKOBS, Günther – Terroristas como Pessoas no Direito? - Novos Estudos – 

CEBRAP, n.º 83, 2009, p. 36 (original “Terroristen als Personen im Recht?”, ZStW, pp. 117 e ss, 2005, 

trad. Luciano Gatti). 
63 ZAFFARONI, Eugenio Raúl – El antiterrorismo y los mecanismos de desplazamiento - in 

SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón e DEMETRIO CRESPO, Eduardo (orgs.) – Terrorismo y Estado 

de Derecho, op. cit., p. 379. 
64 JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung -, op. cit., p. 784. 

Sobre a qualificação fornecida por Jakobs, ver SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón e DEMETRIO 

CRESPO, Eduardo – Del Estado de Derecho al Estado Preventivo - in SERRANO-PIEDECASAS, José 

Ramón e DEMETRIO CRESPO, Eduardo (orgs.) – Terrorismo y Estado de Derecho, op. cit., p. 262 
65 Refere-o expressamente PAWLIK, Michael – Der Terrorist und sein Recht. Zur 

rechtstheoretischen Einordung des modern Terrorismus -, op. cit., p. 51. 

Na doutrina portuguesa, Augusto Silva Dias refere semelhanças entre as concepções de 

Günther Jakobs e Carl Schmitt: [...] um e outro descrevem pretensamente o conceito de inimigo, 

mas não o valoram. [...] Por outro lado quem diferencia entre amigo (pessoa) e inimigo (não 

pessoa), segundo ambos, é o Estado (para Schmitt, o Estado absoluto, para Jakobs, o Estado de 

Direito). Por último, para um como para outro, o combate ao inimigo tem lugar “extra ordinem” 
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Para Jakobs, as normas de um Estado liberal perdem eficácia se estiverem 

limitadas à sua aplicação numa zona externa à privacidade, ou seja deve ser 

permitida a sua aplicação num momento preventivo66. 

Noutra sede, Jakobs realçou os fins de um Estado moderno67: “a finalidade 

do Estado de Direito não é a maior segurança possível de bens, mas a 

vigência efectiva do direito e, especificamente na modernidade, a vigência 

efectiva de um direito que torna a liberdade possível. O autor aclara que o 

direito à segurança é apenas outro nome para o direito à situação de efectiva 

vigência do direito”68. 

 

2.2. Merecem atenção as modernas teses sobre direito sancionatório 

“preventivo” e a sua inevitável relação com o Direito Penal do inimigo. O 

direito fundamental à segurança (Grundrechts auf Sicherheit) impõe a tarefa 

preventiva para “evitar” o crime (Verhütung)69. A transformação mais radical 

incide sobre a mudança de paradigma penal, que se desloca da defesa de 

perigos para um modelo de “condução em função do risco” (zur umfassenden 

Risikosteuerung)70.  

Porém, numa sociedade regida por princípios de liberdade e de primazia 

do indivíduo, o padrão da relação Estado-cidadão baseia-se numa posição 

inicial de favor civis, que justifica, por exemplo, a clássica “presunção da 

inocência” (Unshuldsvermutung)71.  

Com outra interpretação, o Estado transformar-se-ia num “Ministério da 

Segurança” (Ministerium für Staatssichereit) com a dimensão de um 

“monstro”72.  

O direito de segurança do Estado, como poder constituído de paz e de 

ordem, constitui um valor decisivo e irrenunciável.  

No tocante à autodeterminação informacional, as doutrinas que acentuam 

o carácter preventivo no combate a formas extremas de criminalidade 

                                                                                                                                                                          
fora da Constituição. In Os Criminosos são Pessoas? Eficácia e Garantia no Combate ao Crime 

Organizado, op. cit., p. 787. 
66 JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung - op. cit., p. 784 
67 JAKOBS, Günther – Terroristas como Pessoas no Direito? - op. cit., p. 29. 
68 Idem, p. 32. 
69 DENNINGER, Erhard – Prävention und Freheit. Von der Ordnung der Freheit - Nomos: Baden-

Baden, 2008, p. 87. 
70 Idem, p. 88. 
71 Idem, p. 91. 
72 Idem, p. 90. 
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admitem uma intervenção extensa, de modo a poder “identificar” o indivíduo 

numa fase em que ainda não praticou qualquer acto de perigo, nem está sob 

o estatuto processual de suspeito (num ponto de Prävention II)73.  

Denninger alude às “defesa e eliminação de perigos” (Gefahrenabwehr e 

Gefahrenbeiseitigunsrecht) que obrigam à utilização de “outra” dogmática 

para estudar em que termos podem ser avaliados os novos reptos74. A 

natureza destes obriga a novas conclusões, como a de o “perigo ser secreto” 

(Die Gefahr ist geheimnisvoll) e a de o potencial de perigo não ser calculável75. 

A impossibilidade de determinar o “momento” e a “qualidade” do perigo 

leva a que se actue “no antecampo do perigo, no antecampo do suspeito e 

do próprio ‘antecampo do antecampo”.76 Por outro lado, existem instrumentos 

– como a armazenagem de comunicações electrónicas – que não partem de 

qualquer suspeito ou juízo de suspeição77.  

Considera-se, contudo, que o desenvolvimento de estados “mais 

antecipados” de prevenção não pode ser acompanhado pela irrelevância 

dos direitos fundamentais (Verharmlosung der Grundrechtsrelevanz)78, 

devendo tomar-se em conta regras interpretativas de protecção de direitos 

fundamentais definidas em decisões do Tribunal Constitucional Federal, em 

especial a que criou, em 2008, o Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität 

und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. 

Destacamos a necessidade de determinar com clareza os elementos de 

restrição, o respeito pelo princípio da proporcionalidade nas suas 

manifestações mais exigentes, o respeito por uma “área cerne da vida 

privada” – valendo como uma ponte (Brücke) entre o direito clássico de 

defesa de perigos e o direito de carácter preventivo – e o direito de 

protecção da vida e da dignidade humana79.  

                                                           
73 Wolfgang Hoffman-Riem adverte para o perigo da abertura das “comportas da prevenção” 

em - Sicherheit braucht Freheit -, op. cit., p. 123. 
74 DENNINGER, Erhard – Prävention und Freheit. Von der Ordnung der Freheit - op. cit., p. 99. 
75 HOFFMAN-RIEM, Wolfgang – Sicherheit braucht Freheit - op. cit., p. 118. 
76 Idem, p. 123. Legislação desta natureza permite punir indivíduos que participem em 

actividades realizadas em campos de treino de organizações terroristas, independentemente 

de não se verificar a prática de actos que resultem numa violação de regras jurídicas. Os 

exemplos mais evidentes respeitam a cidadãos nacionais de Estados ocidentais que participam 

em actividades de cultura física e endoutrinamento, organizadas por grupos terroristas, no 

Afeganistão ou no Paquistão. A participação nessas actividades já é punida, não se carecendo 

de posteriores desenvolvimentos para considerar o indivíduo como inimigo. 
77 Idem, p. 122. 
78 DENNINGER, Erhard – Prävention und Freheit. Von der Ordnung der Freheit -, op. cit., p. 99. 
79 Idem, pp. 100-101.  
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Na dicotomia liberdade-segurança, a função arbitral tem competido ao 

referido princípio, porém a ausência de um “risco concreto” amputa um dos 

membros do binómio80. Assim, torna-se dogmaticamente credível a 

possibilidade de a garantia de segurança revestir a natureza de conceito em 

aberto (Blankettbegriff)81.  

Atravessando o princípio do Estado de Direito pelas necessidades de 

garantia de segurança, corre-se o risco de transferir a política de segurança 

para o campo preliminar da formação de opiniões pelos membros da 

comunidade política82. Ou seja, o verdadeiro dilema está em evitar que o 

“Direito Penal” caia na “rua”, deixando que o “medo do outro” apague 

séculos de evolução histórica no sentido da racionalização do recurso aos 

instrumentos de coacção e na criação de garantias individuais na relação 

com o Estado em processos criminais. As soluções draconianas reclamadas 

pelas populações afectadas (ou as que temem sê-lo), quer na punição, quer 

nos processos de investigação e dissuasão, constituem uma ameaça aos 

pilares civilizacionais em que assentam as actuais regras de direitos 

fundamentais, em especial de carácter penal. 

Muitos dos equívocos que contaminam a ponderação entre liberdade (nas 

suas várias acepções) e segurança partem do princípio de esta se resumir à 

“exclusão limitada da liberdade numa área determinada”. A “segurança” 

deve, portanto, ser interpretada de uma forma mais rica e integrada no 

contexto do Estado de Direito83: 

 

El bien público de la seguridad se corresponde con la necessidad de ser 

o de sentirse seguros y garantizados en el ejercicio de todos los 

derechos propios: derecho a la vida, al libre desarollo de la 

personalidad y de las propias capacidades, derechos de expresión y de 

comunicación, derecho a la calidad de vida, así como el derecho a 

controlar e influir realmente sobre las condiciones de las que depende, 

en concreto, la existencia de cada uno. 

 

Este conceito de “segurança funcionalizada” encontra um eco perfeito no 

“Sicherheit braucht Freheit” de Hoffman-Riem. Como valor desapegado de 

                                                           
80 HUSTER, Stefan e RUDOLPH, Karsten – Vom Rechtsstat zum Präventionsstaat? -, op. cit., p. 18. 
81 Idem, p. 19. 
82 Idem, p. 17. 
83 MOCCIA, Sergio – Seguridad y Sistema Penal - in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA 

DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. II, pp. 300-301. 
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outros, a segurança transmuta-se rapidamente em “repressão” e desrespeito 

por direitos e liberdades fundamentais84. Como “segurança de direitos”, o 

valor jurídico em causa dificilmente se compatibiliza com objectos vagos, 

sumários e abstractos, que facilmente acomodam fórmulas gerais de restrição, 

como “segurança nacional” ou “segurança pública”. 

 

2.3. O recurso ao princípio da proporcionalidade levanta, porém, problemas 

conceptuais sérios. A jurisprudência constitucional alemã – decisão 

Telekommunikationsüberwachung de 199985 – admitiu o “princípio da 

proporcionalidade reversa”, segundo o qual, em circunstâncias determinadas, 

“quanto menos se sabe, maior deve ser a capacidade de intervir na esfera 

privada dos cidadãos”. O ponto de partida assenta num bem jurídico 

especialmente valioso, relativamente ao qual um “certo” dano podia ter 

consequências extremas para a comunidade. Só depois são consideradas as 

possibilidades de violação do bem e a eventual prática de actos que 

contribuam para a referida infracção.   

A doutrina extraída da decisão cabe no quadro preventivo do Direito Penal 

do inimigo, embora, quanto a nós, tenha um alcance mais vasto. Se a 

construção de Jakobs se baseia na recolha prévia de informações sobre 

indivíduos, para apurar da existência de “inimigos”, a “proporcionalidade 

reversa” baseia-se num perigo “cru” alheio a tarefas de investigação prévia. 

Quanto mais relevância adquire o bem jurídico e a possibilidade de ser 

afectado, tanto maior a possibilidade de intervenção a montante, 

independentemente do fraco conhecimento que exista relativamente a 

indivíduos – artificialmente concebidos como “suspeitos” – ou aos seus actos.   

     

2.4. Um sector da doutrina penalista diagnostica a extensão da vertente penal 

a novos domínios e a existência moderna de um Direito Penal a várias 

velocidades86.  

                                                           
84  Chega-se a uma situação de “injustiça legal” (gesetzlichem Unrecht). ALBRECHT, Peter-Alexis 

– Das nach-präventive Strafrecht: Abschied vom Recht - in INSTITUT FÜR KRIMINALWISSENSCHAFTEN 

UND RECHTSPHILOSOPHIE FRANKFURT A. M. (org.) – Jenseits des rechtsstaatlichen Strafrechts. 

Francoforte: Peter Lang, 2007, p. 11. 
85 BVerfGE 100, 313 disponível em: <http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv100313.html> 

(20.11.2011). 
86 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María – La Expansión del Derecho Penal -. Montevideu e Buenos Aires 

Julio Cesar Faira, 2008. 
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Relativamente ao primeiro caso, questiona-se o princípio da intervenção 

mínima 87, fazendo-se menção à criação de novos tipos criminais resultantes 

de bens jurídicos de recente criação ou de uma criminalidade mais 

especializada 88. Trata-se, por exemplo, da incriminação da lavagem do 

dinero negro provindo de actividades ilícitas como o tráfico de droga (que 

impõe a criação de um novo complexo normativo de carácter criminal).89 

Releva, igualmente, o aparecimento de novos riscos como a 

ciberdelinquência ou uma criminalidade cada vez mais organizada e 

sofisticada, carente, portanto, de diferentes tipos penais incriminadores.90  

No que respeita ao Direito Penal a três velocidades, o autor distingue entre 

uma primeira velocidade, que qualifica como Derecho penal de la cárcel de 

tipo clássico (com as regras de imputação tradicionais, além da aplicação 

dos princípios processuais liberais típicos). Uma segunda velocidade refere-se a 

modelos sancionatórios de menor intensidade do que a prisão, expressa por 

exemplo em multas ou na privação de direitos a título acessório. A terceira 

velocidade (a mais recente) implica que a primeira velocidade seja 

acompanhada por uma ampla relativização das garantias político-criminais, 

regras processuais de imputação e critérios processuais.91 Aqui, entramos no 

território do Direito Penal do inimigo. 

Silva Sanchéz aceita a criação de Jakobs, na medida em que constitui um 

“mal menor” na realidade penal contemporânea. Afirma, no entanto, que o 

recurso que os Estados estão a fazer dos meios proporcionados pelo Direito 

Penal do inimigo excede, em muito, a natureza excepcional que lhes deve ser 

própria.92  

O autor aceita a aplicação de regras penais diferenciadas a indivíduos que 

se encontrem frontalmente contra princípios políticos ou socioeconómicos das 

sociedades em que se inserem, desde que a utilização dessas figuras 

represente uma situação de emergência, exprimindo uma “espécie de Direito 

de Guerra”93 e não já uma “debilidade anómica”94. 

                                                           
87 Idem, p. 2. 
88 Idem, p. 5. 
89 Idem, pp. 12-13. 
90 Idem, pp. 14 e ss. 
91 Idem, p. 113. 
92 Idem, p. 188. 
93 Idem, p. 187. 
94 CORNACCHIA, Luiggi – La Moderna Hostis Iudicatio entre Norma e Estado de Excepción -, op. 

cit., vol. I, p. 418. 
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2.5. Partindo de uma “ideologia da segurança”, Nuria Pastor Muñoz apresenta 

um quadro legitimador da acção do poder público antes da prática de actos 

anteriores à situação perigosa. Trata-se da conversão em “risco” de elementos 

“imprevisíveis ou incontroláveis”95. A intervenção do Direito deve ocorrer antes 

da prática de actos que afectem bens jurídicos protegidos96.  

Actua-se a montante do acto, com a função de combater o “perigo da 

prática de perigos”, assegurando uma necessária estabilidade social97. 

A acção do Direito Penal deve, porém, restringir-se a casos de 

“manifestação séria de perigosidade subjectiva”, sendo que a perigosidade 

deve ser exteriormente manifestada através de um “acto de comunicação”, 

como por exemplo fazer parte de uma organização terrorista98. 

A autora procura na “criação de tipos autónomos contra a segurança” o 

recurso a um “bem jurídico supraindividual” que se define pela forma 

negativa, afastando-se a sua relação com tipificações afastadas da realidade 

concreta de uma sociedade determinada99. A construção em análise termina 

com a aceitação de uma função preventiva do Estado que, quando 

excedida, reveste a natureza de “medida de segurança”100. 

Sem aludir ao Direito Penal do inimigo, esta tese procura conservar dentro 

das ameias do Direito Penal – com a aplicação de causas de justificação, e 

não de uma tipologia criminal específica – eventuais comportamentos que se 

repercutam para lá dos pressupostos acima assinalados. Reciclar os excessos 

com vista a evitar a intervenção jurídico-sancionatória sobre responsáveis de 

investigações criminais pode não ser o desiderato da autora, mas é um dos 

possíveis resultados da tese avançada.  

A tentativa de introduzir elementos “objectivos” na proposta “medida de 

segurança” procura assentar a sua força na limitação dos requisitos da 

intervenção preventiva, mas encontra a sua fraqueza na aplicação da 

medida de segurança apenas a “excessos de reacção”101. 

                                                           
95 PASTOR MUÑOZ, Nuria – El Hecho: ¿Ocasión o fundamento de la Intervención Penal? 

Reflexiones sobre el Fenómeno de la Criminalización del ‘Peligro de Peligro - in CANCIO MELIÁ, 

Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. II, p. 527. 
96 Idem, p. 528. 
97 Idem, p. 531. 
98 Idem, p. 534. 
99 Idem, p. 543. 
100 Idem, p. 544. 
101 Ibidem. 
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2.6. A apreciação feita por Miguel Polaino Navarrete e Miguel Polaino-Orts 

propõe um Jakobs como mero “ilustrador” da realidade que já inclui, 

capeada por outras designações, regras próprias do Direito Penal do 

inimigo102: 

 

Jakobs no inventa el Derecho Penal del enimigo “de la nada”, sino que 

analiza casos de la realidad positiva en países democráticos, figuras ya 

existentes; el les llama supuestos de Derecho Penal del enemigo, lo cual 

no significa que dichos casos deban su existencia al observador, sino 

que preexisten a él, al haber sido creados por el legislador, por el 

Estado. Las consideraciones de Jakobs son descripción de la realidad, 

que Jakobs no crea, no propone, no modifica, únicamente valora, 

describe y designa con con un nombre. 

 

Os autores entendem que já existem figuras tradicionais que podem integrar 

“elementos subjectivos do ilícito”, como a punição da tentativa e de actos 

preparatórios103. A pena acessória de afastamento do agressor da vítima nos 

crimes de maus-tratos familiares fornece outro exemplo, na medida em que se 

considera que o primeiro não dispõe de condições pessoais mínimas para 

pautar o seu comportamento com o Direito104.  

Com base no exemplo do crime de maus-tratos, afigura-se claro aos 

autores que está em causa a perigosidade do indivíduo e a sua capacidade 

de se autodeterminar de acordo com o Direito105. 

Distinguem-se as situações em que predomina a “convicção” na prática do 

acto criminoso, e as próprias da “criminalidade cidadã”. Nesta, regista-se uma 

“comunicação defeituosa”, seguida de uma “irritação social” ou seja um 

“deslize (erro) reparável”106. 

A leitura dos textos de Jakobs não permite acompanhar Miguel Polaino 

Navarrete e Miguel Polaino-Orts. O que está em causa para o autor alemão 

centra-se no ser antes de qualquer acção praticada. Mesmo que a palavra 

inimigo fosse substituída por especial perigosidade107, nenhum problema 

                                                           
102 POLAINO NAVARRETE, Miguel e POLAINO-ORTS, Miguel – Derecho Penal de Enemigo: 

Algunos Falsos Mitos - , op. cit., p. 632. 
103 Idem, p. 631. 
104 Idem, p. 625. 
105 Idem, p. 627. 
106 Idem, p. 626. 
107 Idem, p. 656. 
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substancial seria resolvido. No que à protecção de dados respeita, os 

principais problemas colocados por esta tese respeitam aos momentos prévios 

sem quaisquer actos praticados, e já com um conjunto substancial de 

medidas intrusivas adoptadas pelas entidades de investigação. 

Tomando a guerra como pólo comparativo, o “inimigo é uma arma” que 

importa neutralizar através dos mecanismos da “despersonalização” e da 

perda de “direitos da personalidade”, bem como de direitos fundamentais de 

carácter comunicacional.      

  

2.7. Apesar de se apresentar como uma importante corrente da doutrina 

contemporânea, o Direito Penal do inimigo está longe de ser aceite pela 

maioria dos especialistas, e sofre uma contestação muito ampla na literatura 

jurídica. O objecto deste estudo não se compadece com um estudo 

especializado sobre o tema. Afigura-se, porém, importante oferecer um 

quadro panorâmico mínimo, porque as informações fornecidas nesta sede 

adquirem uma indiscutível importância na avaliação do princípio da 

dignidade e da matéria relativa à protecção de dados.  

Cancio Meliá considera que o direito penal do cidadão é um pleonasmo, 

enquanto o direito penal do inimigo é uma contradição nos próprios termos108. 

Ao introduzir diferenças na classificação jurídico-penal das normas a aplicar, o 

Direito Penal do inimigo traduz-se numa opção politicamente errada e 

juridicamente inconstitucional.109 Relativamente a este último aspecto, está em 

causa o Direito Penal do inimigo, como reportado ao autor e não ao facto110.  

Outra frente argumentativa relativamente à construção em apreciação 

consiste na inadmissibilidade da manipulação do conceito de “cidadão”. Este 

encontra-se delimitado pela Constituição e pelas leis, não admitindo 

interpretações contrárias ou apostasias111.  

Em sentido idêntico, Kai Ambos considera que o Direito Penal do inimigo é 

uma contradição, e não um direito. Trata-se essencialmente de uma 

                                                           
108 CANCIO MELIÁ, Manuel – De nuevo: ¿‘Derecho Penal del Enemigo’? -, op. cit., p. 89. 
109 Idem, p. 124. 
110 Idem, p. 128 
111 Idem, p. 133.  
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“actividade de defesa perante perigos” e não de um direito penal, ainda que 

repressivo112.  

 

2.8. Alejandro Aponte relaciona o Direito Penal do inimigo com as metas de 

“eficiência” impostas pelas políticas criminais113. Atendendo ao seu 

aligeiramento processual e a uma ideia subjacente de racionalidade 

administrativa, a “eficiência” passou a medir-se por resultados que são, não 

julgamentos realizados, mas condenações114. Os efeitos da perversão desta 

política da eficácia penal são evidentes115:  

 

En virtud incluso de este nuevo paradigma de la eficacia, cuando el 

sistema penal produce una sentencia absolutoria, se dice que se trata 

de impunidad. Es decir, si un fiscal no encuentra méritos para proseguir 

la investigación o si un declara una persona inocente, entonces se dice 

que no funciona el sistema penal, que se ha producido una situación de 

ineficácia es decir, de impunidad. Así entonces, de manera general se 

puede decir que el eficientismo penal es un modelo de Derecho penal 

de emergencia.   

 

Trata-se de um Direito marcadamente influenciado por propósitos políticos, 

ou político-eleitorais, que se desprende das formas básicas de garantismo 

processual invertendo a regra da “administração da justiça” para “justiça 

administrativa”116. De um ponto de vista formal, continua a funcionar um 

sistema jurisdicional, com decisões adoptadas por tribunais independentes, 

mas a transformação da cultura judicial associada às transformações 

legislativas conduz o processo penal a uma réplica kafkiana, com criminosos 

presumidos. 

A concepção da política criminal como parcela da política de justiça 

coloca em crise o “princípio da intervenção mínima”. O Direito Penal deixa de 

                                                           
112 AMBOS, Kai – Derecho Penal del Enemigo - in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, 

Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 152. 
113 APONTE, Alejandro – Derecho Penal del Enemigo en Colombia: entre la Paz y la Guerra - in 

CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 211. 
114 Idem, p. 212.  
115 Idem, p. 212-213. 
116 Na doutrina portuguesa afirmou-se já que a bifurcação do Direito Penal proposta por 

Jakobs corresponde a um virar de costas àquela exigência de respeito pela dignidade da 

pessoa e a todo o quadro de valores que o impõe como exigência máxima de regulação 

jurídica, mesmo em situações de excepção constitucional. GARCIA MARQUES, Pedro – 

Comentário ao artigo 25.º - in MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui de (orgs.) – Constituição 

Portuguesa Anotada. Coimbra: Wolters Kluver e Coimbra Editora, 2010, Tomo I, p. 590. 
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ser concebido como ultima ratio, para passar a ser utilizado como prima 

ratio117, caminhando-se para uma sociedade dominada por comportamentos 

tipificados como crimes a que correspondem “evidentes” penas118. 

A limitação das garantias de processo penal, nos termos expressos por 

Günther Jakobs, favorece a “prevenção geral positiva” que, do ponto de vista 

político, pode “explorar a ignorância do homem comum” oferecendo uma 

falsa garantia de segurança119.   

 

2.9. A discussão do Direito Penal do inimigo é acompanhada pelo 

consequente debate sobre o Direito Processual Penal do inimigo120. 

A jurisprudência alemã do BGHSt já considerou que a assunção da culpa 

pelo agente numa conversa gravada, embora forjada pela polícia, não põe 

em causa a proibição da auto-incriminação (decorrente do princípio geral 

nemo tenetur), numa clara concessão à doutrina do Direito Penal do inimigo 

na sua tradução processual121. 

Na decisão Hörfalle (1996)122, o Tribunal analisou uma situação em que um 

sujeito – agent provocateur – foi instado pelas autoridades policiais a manter 

uma conversa telefónica – ouvida pela polícia – com um suspeito da prática 

de um crime, de modo a obter deste uma declaração sobre o seu 

envolvimento no ilícito. 

O suspeito desconhecia quer a investigação criminal, quer a presença 

fiscalizadora da polícia, no momento do telefonema. A decisão foi no sentido 

de, pelo menos no caso concreto, dever ser aceite o conteúdo da conversa 

como meio de prova invocável em juízo, dadas a natureza violenta do crime 

(violação de domicílio e roubo com utilização de armas de fogo) e as perdas 

                                                           
117 APONTE, Alejandro – Derecho Penal del Enemigo en Colombia: entre la Paz y la Guerra -, op. 

cit., p. 215. 
118 Sobre as diferenças quanto à teoria da pena, ver SILVA DIAS, Augusto – “Delicta in Se” e 

“Delicta Mere Prohibitia”. Uma Análise das Descontinuidades do Ilícito Penal Moderno à Luz da 

Reconstrução de uma Distinção Clássica , Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 425. 
119 GOMES, Luís Flávio e BIANCHINI, Alice – Derecho Penal del Enemigo y los Enemigos del 

Derecho Penal - in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) –  op. cit., vol. I, p. 

953. 
120 Utilizando a expressão de MUÑOZ CONDE, Francisco – De la prohibición de la 

autoincriminación al Derecho del enemigo - in SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón e DEMETRIO 

CRESPO, Eduardo (orgs.) – Terrorismo y Estado de Derecho, op. cit., p. 116. 
121 Ver crítica da decisão em MUÑOZ CONDE, Francisco – De la prohibición de la 

autoincriminación al Derecho del enemigo -, op. cit., pp. 117 e ss. 
122 Disponível em <http://www.servat.unibe.ch/dfr/bs042139.html> (21.11.2011). 
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de eficácia que resultariam para a investigação com a utilização de outros 

métodos. 

Na argumentação utilizada pelo Tribunal esteve essencialmente em causa 

a demonstração de que o comportamento da polícia não violava o princípio 

nemo tenetur se ipsum accusare ou da proibição da auto-incriminação. 

Considerou-se que as autoridades não violaram o citado princípio porque não 

existiu coacção. O acusado falou livremente contra si. A co-audição num 

auscultador não conhecido pelo sujeito não penetra na área privada 

protegida.  

O princípio nemo tenetur não protege o sujeito da “liberdade para induzir o 

suspeito em erro” (Die Freheit von Irrtum). O Tribunal considera a situação 

análoga à do “agente infiltrado” (Verdeckte Ermittler). 

O Tribunal considerou, ainda, que não se verificou a violação do princípio 

da autodeterminação informacional. Um terceiro ouvir declarações do 

acusado não vai contra a informationelle Selbstbestimmung porque, segundo 

o Tribunal, actualmente todos os que comunicam através de redes móveis 

devem admitir que podem ser ouvidos.  

Apesar de não existir uma referência ao Direito Penal do inimigo, o Tribunal 

afirma claramente que, perante certos crimes, as regras de processo penal 

devem ser interpretadas, de acordo com o princípio da proporcionalidade, de 

forma a limitar a sua “intensidade garantística”.  

Nas suas considerações sobre a autodeterminação informacional, há a 

notar que a doutrina gizada pelo Tribunal se traduz numa inversão total das 

regras comunicacionais num Estado de Direito. A presunção de que se está 

sob vigilância atenta contra os princípios básicos num sistema de direitos 

fundamentais assente no princípio da dignidade da pessoa humana. Para 

uma sociedade liberal, a comunicação sem limites é uma condição prévia 

fundamental123.   

 

 

 

 

 

                                                           
123 SCHARR, Peter – Der Rüstungswettlauf in der Informationstechnologie in HUSTER, Stefan e 

RUDOLPH, Karsten (orgs.) – Vom Rechtsstat zum Präventionsstaat, op. cit., p. 56.  
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3. Günther Jakobs e Carl Schmitt: a verdade das aparências 

 

La sombra de Carl Schmitt se proyecta en todo este tema. Nadie como 

él ha indagado y legitimado los estados de exceptión y la reducción de 

la lucha política a uma forma de guerra. Nadie más que él ha tenido la 

suerte de legar sus reflexiones tanto a un régimen totalitario como el 

nacionalsocialista, como al destino de la historia de las doctrinas 

políticas y del derecho público de todo el siglo XX. No cometeremos 

portanto la ingenuidad de fingir que no haya nexos entre algumas 

doctrinas y el pensamiento autoritario o la misma realidad política nazi, 

ni el error de reconducir su discurso a una reflexión sin más valor que el 

de un anticuario, pero tampoco la injusticia de ignorarlo por una 

cuestión de no “expeditor” constitucional124. 

 

[T]anto Jakobs como algunos de sus discipulos han pretendido ofrecer 

legitimación al violento reingreso de la teoría del estado de exceptión 

schmittiana, del concepto de enemigo injusto y de la guerra justa como 

manifestación primigenia de un Derecho penal que, de ese modo, se 

militariza125. 

 

Die Begriffe Freund und Feind sind in ihrem konkreten, existenziellen Sinn 

zu nehmen, nicht als Metaphern oder Symbole126 .  

 

 

Apesar de rechaçar a filiação em qualquer escol que remonte a Carl Schmitt, 

parece-nos inegável a influência deste no pensamento de Jakobs. Desde logo 

na designação da doutrina do Direito Penal, dado que o “inimigo” faz parte 

de uma contraposição essencial no pensamento de Schmitt127. 

Ao contrário de Hobbes, também defensor de uma sociedade regida por 

um poder singular, eficaz no combate ao medo na relação entre os homens, 

Carl Schmitt nega soluções de origem pactícia. O povo reconhecido como 

                                                           
124 DONINI, Massimo – El Derecho Penal Frente al ‘Enemigo - in CANCIO MELIÁ, Manuel e 

GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 609. 
125 PORTILLA CONTRERAS, Guillermo – La Legitimación Doctrinal de la Dicotomía Schmittiana en 

el Derecho Penal y Procesal Penal del ‘Enimigo - in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, 

Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 686. 
126 SCHMITT, Carl – Der Begriff des Politischen - Berlim: Duncker & Humblot, 1963 (1.ª ed. 1932), p. 

28. 
127 KINDHÄUSER, Urs – Retribuición de la Culpabilidad y Prevención en el Estado Democrático de 

Derecho - in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 159. 

Bernd Müssig afirma peremptoriamente que existe uma associação entre o conceito de Direito 

Penal do inimigo e a declaração estatal do inimigo - Derecho Penal del Enemigo: Concepto y 

Fatídico Presagio. Algunas Tesis - op. cit. , vol. II, p. 383. 
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“massa indistinta” (ungebildeten Masse) não disporia de capacidade para 

participar num “contrato originário” reconhecendo o titular da potestas128.  

Para o autor inglês, é na guerra dos homens entre si – bellum omnium contra 

omnes – que se encontram as bases da futura contratualização. Schmitt 

introduz à partida o conceito de “inimigo” das relações entre os homens 

(Jeder ist daher jedes andern Feind und Konkurrent)129 no estado primitivo ou 

de natureza (Naturzustandes)130.  

Enquanto o modelo de Hobbes assenta no medo, a doutrina da 

excepcionalidade de Schmitt repousa no perigo.  

 

3.1. A distinção radical “amigo/inimigo” (Freund und Feind)131 domina a 

dinâmica do pensamento de Schmitt, fornecendo o elemento subjectivo ao 

Estado como “monopólio do político” (Staat das Monopol des Politischen)132.  

Ao contrário das relações de antinomia valorativas noutras áreas do viver 

humano, como a moral (bem/mal), a estética (bonito/feio) e a economia 

(rentável/não rentável), a cissão política dual demarca um absoluto e um 

foco possível, provável (e até, por vezes, necessário) de guerra externa 

(Kriege) ou civil (Bürgerkrieg). A demarcação expõe o “sentido de designar o 

grau extremo de intensidade de uma ligação ou separação, de uma 

associação ou dissociação”133.  

O inimigo político é o “outro” (der andere), o “estranho” (der Fremde)134, 

logo a manutenção do “ser” implica a necessidade do conflito, quando esteja 

em causa uma “forma de existência” (Art Existenz)135. Porque do reduto do 

“político” se trata, o inimigo é-o sempre e, necessariamente, público. A área 

social é a única que consente a fricção amor/ódio136. Para Schmitt, o inimigo 

não se odeia, combate-se, na guerra, pagando com a vida. A relação 

                                                           
128 SCHMITT, Carl – Die Diktatur - Berlim: Duncker & Humbolt, 2006 (1.ª ed. 1921), p. 9. 
129 SCHMITT, Carl – Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes - Hamburgo: 

Hanseatische Verlagsanstalt, 1938, p. 3. 
130 Ibidem. 
131 SCHMITT, Carl – Der Begriff des Politischen - op. cit., p. 29. 
132 Idem, p. 23. O Estado total resulta de uma absorção da sociedade: total Staat der Identität 

von Staat und Gesellschaft (p. 24). 
133 Idem, p. 27. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
136 O “ama o teu inimigo” bíblico tem de ser compreendido pela raiz latina. O livro sagrado 

encerra diligite inimicos vestros e não diligite hostes vestros. Assim, conclui Carl Schmitt, Feind ist 

hostis, nicht inimicus. In Idem, p. 29. 
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“amigo/inimigo” baseia-se numa “totalidade” (Gesamheit) e não no puro 

plano interpessoal137.  

O “inimigo-outro” não está contaminado por nuvens psicológicas de 

natureza afectiva. O “inimigo não se escolhe: é”. A “inimizade” é acima de 

tudo uma relação de diferença e preservação da integridade de um grupo 

humano, de uma “totalidade de sentido”. Explica-se, desta forma, que o 

inimigo não tenha os qualificativos de “feio” ou “mau”, podendo, quando as 

condições da vida o permitam ou imponham, ser parceiro comercial ou 

intervir noutro tipo de relações vantajosas. Mas estas eventuais trocas e 

relações não iludem o essencial: é permanente a possibilidade e o perigo do 

conflito138. 

Os conceitos de amigo, inimigo e guerra adquirem o seu sentido real na 

relação com o “matar físico”. A guerra resulta da inimizade, porque só esta é a 

negação do “outro”139.  

Ao contrário da estrutura de Hobbes, em Schmitt não há lugar para o 

medo; este é um “sentimento privado”, logo desfalcado de natureza política.  

 

3.2. A teoria normativa de Schmitt assenta, tal como o Direito Penal do inimigo, 

num lastro de excepcionalidade. Numa das suas obras fundamentais, Schmitt 

distingue as duas constituições de Weimar, fixando a distinção entre o Estado 

regido pelas “leis parlamentares aprovadas pela assembleia legislativa”140 e a 

normação aprovada ratione tempore ac situationis [ratione necessitatis] pelo 

titular do poder executivo através de “medidas legislativas” 

(gesetzegeberischen Maβnahmen des Aktionskommisars) previstas no artigo 

48º, nº 2, da Constituição141. Qualifica a “democracia parlamentar” como 

simples procedimento funcional de cálculo aritmético (rein arithmetisch-

quantitativen Berechnung)142 e neutro relativamente a valores 

                                                           
137 Idem, p. 33. 
138 Ibidem. 
139 For Schmitt, a friend is a fellow member of a homogeneous nation or people, and the criteria 

for homogeneity are determined existentially – by a genuine decision as to the existence of such 

a unit within the parameters of a particular situation. Conversely, an enemy is just that individual 

or group is excluded by the criteria of substantive homogeneity which are given in the decision. 

DYZENHAUS, David – Legality and Legitimacy. Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in 

Weimar -. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 41. 
140 SCHMITT, Carl – Legalität und Legimität, Berlim: Duncker & Humbolt, 2005 (1.ª ed. 1932), pp. 38 

e ss. 
141 Idem, p. 66. 
142 Idem, p. 42. 
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(Wertneutralität)143. O desenvolvimento mais prejudicial para a comunidade 

traduz-se na “neutralidade como ausência de valores”, permitindo-se a 

aceitação de “inimigos políticos”. Com este contexto teórico, a neutralidade 

absoluta pode representar o “fim da legalidade” e, no limite, o “suicídio” da 

regulação comunitária: Neutralität bis zum Selbstmord. Esta progressão formal 

do Estado liberal leva a que se conclua pela ausência de “objectivos 

inconstitucionais”144. A Constituição ao serviço desse Estado (Schmitt trabalha 

no quadro da Constituição de Weimar) pode ser manobrada como puro 

meio145-146. 

 

3.3. A acção parlamentar em Carl Schmitt é suprimida pelas medidas do 

Estado administrativo (die Maβnahme des Verwaltungsstates), encontrando 

como fundamento o artigo 48º, nº 2, da Constituição de Weimar (que atribuía 

competências excepcionais ao Presidente do executivo perante 

circunstâncias relacionadas com o perigo para a segurança e a ordem 

públicas147. Atendendo às condições para que foram idealizadas, as “medidas 

administrativas” superam a legislação parlamentar148: a normalidade 

constitucional é, assim, interrompida, tal como o Direito Penal é sucedido pelo 

Direito Penal do inimigo. A “situação excepcional” permite a suspensão, não 

só de direitos fundamentais (enraizados na liberdade e na propriedade), mas 

também da reserva legislativa parlamentar constitucionalmente traçada149.  

A superioridade do poder executivo relativamente ao Parlamento decorre 

da competência para a aplicação das “medidas administrativas”, 

inclusivamente sobre a “lei”. A sequência lógica está na dupla composição do 

executivo empossado para agir em circunstâncias excepcionais: er ist beides 

in einer Person150, não se distinguindo o legislativo do administrativo. Por esta 

razão, o legislador, para quem os direitos fundamentais valem, como limite 

normativo, deixa de existir (Gezetzgeber gibt, für welchen diese Grundrechte 

                                                           
143 Idem, p. 44. 
144 Idem, p. 47. 
145 Idem, p. 49. 
146 Schmitt refere-se, ainda, ao legislador ratione supremitatis, concretizado na legitimidade 

plebiscitária popular que estabelece uma ruptura (Riβ), op. cit., p. 57. O povo coloca-se acima 

do legislador ordinário através do Volksgesetzgebungsverfharen, op. cit., p. 58. 
147 Idem, p. 67. 
148 Ibidem. 
149 Idem, p. 70. 
150 Idem, p. 68. 
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nicht vorhanden sind)151. Em consequência, cria-se um “espaço livre” (freien 

Aktionsraum) – não sindicável judicialmente – de aplicação das medidas 

efectivas necessárias para a prossecução das “finalidades administrativas”152. 

Abre-se, assim, o espaço da “ditadura” a ser exercida pelo ditador como 

homem mais poderoso, como “comandante do exército”153. 

Baseado na duplicidade da Constituição de Weimar, dividida entre o 

Parlamento e o poder executivo, o ditador “decide”154 por este na tentativa 

de obter uma ordem substancialmente vinculada e não neutral155-156.  

Para Schmitt, com o direito de excepção, a “verdade vinga-se”157. Ou seja, 

em situação de emergência (Notfal), compete ao ditador assumir todas as 

medidas necessárias para controlar a situação adversa e “vencer o 

inimigo”158. Em ditadura, o propósito necessário respeita à “finalidade” 

(Zweckmäβigkeit) prosseguida pela “mera acção executiva” e não à 

“obediência a regras jurídicas”159. O direito de excepção, aplicado pelo poder 

executivo, obriga à “suspensão temporária da Constituição” (eine zeitwelige 

Suspension der Verfassung)160. 

 

3.4. O pensamento de Schmitt não se consubstancia numa construção sem 

fontes. A ditadura romana, tomada em sentido técnico, tem uma influência 

importante na obra: o ditador (i) cria uma resposta constitucional à 

necessidade de um poder unipessoal forte161; (ii) elimina temporariamente o 

princípio da colegialidade162 ; (iii) desenha – através de um órgão singular – a 

estrutura institucional para as excepcionalidades constitucionais: dictador est 

qui dictat163 e, apesar de não dispor de competência legislativa, pode fazer 

“silenciar as leis”164. 

                                                           
151 Idem, p. 69. 
152 Idem, p. 70. 
153 Schmitt, Carl – Die Diktatur -, op. cit., p. 3. 
154 Para uma análise completa, ver AGAMBEN, Giorgio – Stato di Eccezione, Turim: Bollati 

Boringhieri, 2010, p. 24. 
155 SCHMITT, Carl – Legalität und Legimität -, op. cit., p. 91. 
156 Para uma apreciação na doutrina portuguesa, ver GOUVEIA, Jorge Bacelar de – O Estado 

de Excepção no Direito Constitucional -. Vol. II. Coimbra: Almedina, 1998, pp. 1589-1590. 
157 SCHMITT, Carl – Legalität und Legimität -, op. cit., p. 91. 
158 SCHMITT, Carl – Die Diktatur - , op. cit., p. 11 
159 Ibidem. 
160 Idem, p. 133. 
161 Idem, p. 1. 
162 Ibidem. 
163 Idem, p. 2. 
164 Ibidem. 
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Estes elementos são fundamentais para a teorização geral de Carl Shmitt: 

estruturar o Estado-poder a partir do executivo e do acto, fazendo recuar as 

assembleias jacobinas e a lei, tal implicando uma larga margem de 

apreciação discricionária na aplicação do Direito. A verdadeira natureza do 

poder observa-se no estado de excepção165 – não de normalidade – 

constitucional, em que a comunidade está ameaçada pelo “inimigo”. E essa é 

a permanente realidade política. 

 

3.4. A proximidade discursiva entre Jakobs e Schmitt afigura-se demasiado 

óbvia para poder ser ignorada. Em ambos existe um direito de excepção 

aplicável a uma categoria específica de (não-)pessoas, a excepção torna-se 

regra e a Constituição associada aos aspectos garantísticos de defesa são 

suspensos.  

Apesar de uma métrica idêntica, Schmitt não confina a sua doutrina a um 

ramo do Direito (Direito Penal como em Jakobs), antes procurando nela as 

bases para uma teoria geral do Estado. O contraponto “amigo-inimigo” torna-

se o ponto de partida para desenvolvimentos que conduzem a uma 

“dicotomia permanente” nas sociedades humanas que obriga à decisão 

básica de vencer ou ser vencido; de confiar o poder a uma estrutura 

executiva forte e sem limitações metapositivas ou de claudicar seguindo a 

procedimentalização burocrática das democracias parlamentares animadas 

pelos primados da lei e da representação.  

Schmitt apeia o Estado constitucional-liberal em favor da superior sujeição à 

legitimidade administrativa do acto de poder.  

 

 

4. Direito Penal do inimigo e o princípio da dignidade humana 

  

Puesto que el Derecho Penal es un arma, en tanto en cuanto gestiona 

la fuerza del Estado, corre el peligro siempre de transformarse en un 

instrumento de guerra y de violencia incluso en los casos más normales 

que dan lugar a su intervención166.  

 

                                                           
165 Para uma análise das origens do “estado de excepção”, ver AGAMBEN, Giorgio – Stato di 

Eccezione -, op. cit., pp. 13 e ss. 
166 DONINI, Massimo – El Derecho Penal Frente al ‘Enemigo -, op. cit., p. 604. 
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A relação entre o Direito Penal do inimigo e o princípio da dignidade humana 

tem repercussões importantes, nomeadamente no que respeita à aquisição 

do estatuto de pessoa e, consequentemente, à “despersonalização”. 

Respeitando o princípio da dignidade humana, a atribuição das qualidades 

de “pessoa” e “cidadão” não depende do comportamento do sujeito, pelo 

que existe uma incompatibilidade de raiz entre o citado princípio e a 

construção de Jakobs167.  

A juridificação da “dignidade” encontra-se no pólo oposto ao 

Feindstrafrecht. A seu tempo observaremos que a “dignidade humana” foi 

trazida para o Direito, especialmente para o Direito Constitucional, com o 

propósito de evitar a gradação dos indivíduos. Os registos públicos utilizados 

para identificar a população alemã judaica168  visavam a sua subsequente 

degradação em seres “sub-humanos”. 

Rigorosamente, o “inimigo” de Jakobs está sujeito a um Direito Penal 

especial – com forte pendor processual –, mas não é colocado “fora do 

Direito” ou “fora da apreciação pelas instituições do Estado”. Esta asserção 

tem consequências importantes: (i) o “inimigo” não é entregue a qualquer 

espécie de “justiça popular”, sendo o seu comportamento apreciado por 

tribunais do Estado; (ii) as medidas especiais aplicáveis ao “inimigo” não estão 

subtraídas ao princípio da legalidade; (iii) o Feindstrafrecht está sujeito a um 

“princípio da proporcionalidade específico”, o que significa que o 

afastamento relativamente ao Direito Penal dos cidadãos deve desenvolver-se 

tendo em atenção a “perigosidade” do potencial inimigo ou do seu 

comportamento; (iv) o resultado dos enunciados apresentados leva a que 

consideremos que, com o Direito Penal do inimigo, este é expulso da 

“comunidade das pessoas dignas”, afastando-se o princípio da igualdade. 

Em poucas palavras, a doutrina alemã do pós-guerra talhou o princípio da 

dignidade humana, como princípio basilar e conformador dos direitos 

fundamentais, com o exacto propósito de afastar construções com os 

contornos dogmáticos da tese do Direito Penal do inimigo. 

                                                           
167 NEUMANN, Ulfried – Derecho Penal del Enemigo - in CANCIO MELIÁ, Manuel e GÓMEZ-JARA 

DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. II, pp. 408-409. 
168 Não esquecemos que entre as vítimas colectivas do nazismo estão, também, as 

populações rom e eslava, os homossexuais e muitos portadores de deficiência. Porém, a 

procura destas categorias de cidadãos não teve uma base acentuadamente documental, 

como ocorreu com a população judaica alemã.   
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Em contextos político-sociais em que o medo impera e o terrorismo é uma 

ameaça, torna-se difícil aceitar limitações às políticas de segurança impostas 

por regras e princípios de protecção de dados. A crítica mais vulgar afirma 

que a “protecção de dados é a protecção do criminoso” (Datenschutz ist 

Täterschutz)169. 

As concepções que advogam a existência de um Direito Penal do inimigo 

repercutem-se, de forma clara, na privacidade e protecção de dados. A 

acção preventiva exige um conhecimento prévio do sujeito, construindo uma 

especial segurança cognitiva de modo a antecipar riscos170.  

Michael Pawlik, discípulo de Günther Jakobs, analisou as relações entre o 

Direito Penal e a esfera privada, começando por se referir ao primeiro como 

meio preventivo radical (radikal-spezialepräventive Zielsetzung) na luta contra 

o terrorismo171. O autor esclarece que a inexistência de uma esfera privada 

contribui para a despersonalização do indivíduo, e que a “privacidade” não 

só abarca o mundo dos sonhos e dos pensamentos, mas também é abrangida 

pelos actos praticados em concretização destes172. 

O reconhecimento da esfera privada estende a intervenção do Estado a 

uma área que ainda não comporta a prática de actos, referindo-se um 

verdadeiro “Direito Penal dos pensamentos” (Gesinnungsstrafrechts)173. Ao 

cabo e ao resto, basta que se verifique uma “intenção malévola” (böse 

Absicht), no domínio do Direito Penal do inimigo, para que um 

comportamento que, noutras situações, seria pura e exclusivamente privado 

passe para a área criminal174. Refere-se, também, que a aprendizagem de 

uma actividade para a prática de actos terroristas deve ser avaliada em sede 

penal (numa clara influência dos acontecimento do 11 de Setembro de 

2001)175. 

                                                           
169 DIX, Alexander – Hat der Persönlichkeitsrechts – und Datenschutz bei Politikern (noch) eine 

Chance – Datenschutz als leichte Beute? Zum Problembewusstsein von Politikern  in GRYKEN, 

Sandro e KURZ, Constance (orgs.) – 1984.exe: Gesellschaftliche, politische und juristische Aspekte 

modernerner Überwachungstechnologien. Bielfeld: Röckenhaus, 2007, p. 151. 
170 CANCIO MELIÁ, Manuel – De nuevo: ¿‘Derecho Penal del Enemigo’?-, op. cit., p. 129. 
171 PAWLICK, Michael – Der Terrorist und sein Recht. Zur rechtstheoretischen Einordung des 

modern Terrorismus -, op. cit., p. 26. 
172 Idem, pp. 26-27. 
173 Idem, p. 35. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
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Na relação entre o Direito Penal do cidadão e o Direito Penal do inimigo, 

observa Pawlik, na linha de Jakobs, que o terrorismo acabou por legitimar este 

último176. 

O indivíduo pode perder a condição de cidadão, através de 

comportamentos que lhe sejam imputáveis. Trata-se de um fenómeno de 

“exclusão” que numa sociedade liberal assume sempre a natureza de “auto-

exclusão” (Selbstexclusion)177. Essa exclusão leva à “despersonalização” e à 

qualificação do indivíduo em termos análogos aos que apreciámos em 

Jakobs178.  

O Direito Penal do inimigo também pode ser analisado relativamente à 

dosimetria das penas e aos métodos utilizados para o conhecimento das 

actividades dos inimigos ou suspeitos de o serem.  

 

4.1. A primeira pergunta que devemos fazer sobre o Direito Penal do inimigo 

respeita a saber “quem o é”179 , “quem o pode ser”180  e – hipótese extrema 

mas válida dentro do contexto doutrinário que temos analisado – “quem já o 

é, e ainda não integrou o facto na sua ‘auto-apresentação’”. Aos aparelhos 

estatais de acção judicial e de investigação cumpre (com especificidades 

ditadas por cada caso concreto) “prevenir” os atentados do inimigo, tendo 

para isso de o “conhecer”. Daí que seja competência do Estado definir o 

âmbito material do inimigo.  

Esta fase só se cumpre com uma intervenção muito ampla relativa ao 

“conhecimento da personalidade do inimigo ou potencial inimigo”. Legitima-

se, desta forma, uma interferência extrema sobre a privacy e os dados 

pessoais do “inimigo” ou do “suspeito de inimizade”, essencialmente por via 

administrativa, de modo a evitar o controlo judicial. A definição de perfis, a 

                                                           
176 Das Bürgerstrafrecht habe in seinem Umgang mit dem Phänomen des Terrorismus das Korsett 

seiner herkömmlichen Legitimationsprinzipien gesprengt und sich zum Feindenstrafrecht 

gewandelt. In Idem, p. 36. 
177 Idem, p. 38. 
178 Idem, pp. 40-41. 
179 Já à pergunta “o que é?”, é possível afirmar que se trata de “objectos de neutralização” e 

não de “sujeitos reconhecidos pelo Direito”. Ver CORNACCHIA, Luiggi – La Moderna Hostis 

Iudicatio entre Norma e Estado de Excepción -, op. cit., p. 415. 
180 Como nota José Luis Diez Ripollés, estes métodos podem contribuir para a consolidação de 

desigualdades sociais e de fomento da exclusão de certas parcelas da população - De la 

Sociedad de Riesgo a la Seguridad Ciudadana: Un Debate Desenfocado - in CANCIO MELIÁ, 

Manuel e GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (orgs.) – op. cit., vol. I, p. 592. Atribuindo ao Direito Penal do 

inimigo um carácter estigmatizante, ver DONINI, Massimo – El Derecho Penal Frente al Enemigo -, 

op. cit., p. 616. 
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“história de cada criminoso” ou “potencial criminoso” são o objecto de estudo 

preferencial dos serviços que têm por função aplacar previamente a acção 

do inimigo.  

Um Direito Penal do inimigo só é concebível como Direito Penal da “atitude 

interna” ao qual está subjacente um “prognóstico de falta de fidelidade” ao 

ordenamento jurídico. Em suma, o Direito Penal do inimigo entra, por natureza, 

em ruptura com o respeito pelo forum internum do indivíduo. Neste sentido, as 

consequências do Direito Penal do inimigo para o processo penal são 

imprevisíveis181.  

Para Pawlik, os sacrifícios em causa têm um peso muito menor do que os 

perigos que carecem de protecção182. A repercussão social do crime justifica 

uma metodologia baseada na redução do “inimigo” ou do “suspeito de 

inimizade” a mero “objecto” portador de informações, cujo conhecimento é 

fulcral para evitar o dano social resultante da prática de um crime 

extraordinariamente lesivo para a comunidade ou de crimes que, embora não 

adquiram essa dimensão, revistam natureza instrumental (por exemplo, furtos 

ou roubos com a intenção de adquirir fundos para a prática de actos 

terroristas)183. 

O perfil pessoal e de “comportamentos” – muitas vezes criado através da 

recolha de dados pessoais sem o respeito pelos princípios da finalidade – 

permite com base ora em elementos fiáveis, ora em puras casualidades, definir 

“inimigos” e “suspeitos” de o serem. É pensável o caso do “suspeito de ser 

suspeito” detectado mesmo antes da sua “auto-apresentação” como tal. A 

doutrina do Direito Penal do inimigo permite a acção prévia de prognose de 

“inimizade” mesmo que nunca se verifiquem actos materiais que justifiquem a 

“inscrição inicial”.  

O esquema social de garantia da segurança permite reforçar os elos 

internos dentro da comunidade, de uma forma contrária aos princípios e 

direitos constitucionalmente previstos (desde logo o princípio da igualdade).  

                                                           
181 MÜSSIG, Bernd – Derecho Penal del Enemigo: Concepto y Fatídico Presagio. Algunas Tesis - 

op. cit., vol. II, p. 388. 
182 Idem, p. 389. 
183 PAWLICK, Michael – Der Terrorist und sein Recht. Zur rechtstheoretischen Einordung des 

modern Terrorismus - op. cit., p. 49. 
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Através de um processo artificial, a comunidade encontra na “exclusão” 

uma forma de se tornar mais “inclusiva”184.  

 

 

5. Conclusão 

 

No contexto do Direito Penal do inimigo, o direito à privacidade e à protecção 

de dados pessoais conhece uma ablação muito próxima da supressão. 

O Direito Penal do inimigo aplica-se não só ao “inimigo”, mas também, e de 

uma forma extrema, ao “suspeito de ser inimigo”. Assim, esse Direito Penal do 

inimigo consubstancia um Direito essencialmente processual, fornecendo ao 

poder público os instrumentos necessários para superar as regras de 

protecção de dados, com o objectivo de “detectar o inimigo”.  

Recusando a construção da dicotomia liberdade-segurança como conflito 

de valores, mas, outrossim, como conflito de direitos, interpretamos as 

dogmáticas securitárias como um desfavor ao contrato social – dado que este 

implica como contraentes pessoas, com as subjectividades inerentes – 

concretizando um factor de rescisão contratual. 

 

 

Resumo: Este artigo tem por objecto a análise da doutrina do “Direito Penal do 

Inimigo” e estudar as consequências da mesma sempre que aplicada aos 

direitos fundamentais, nomeadamente à privacidade e à protecção de 

dados. É possível concluir que, quando aplicada se restrições, pode levar à 

aniquilação dos direitos à privacidade e à protecção de dados. 

 

Palavras-chave: Direito Penal do Inimigo; direitos fundamentais; privacidade; 

protecção de dados 

 

Abstract: This paper aims to analyse the doctrine of Enemy Criminal Law and 

study the consequences of this theory when applied to fundamental rights, 

mainly privacy and data protection. It is possible to conclude that the doctrine 

                                                           
184 Estas questões adquiriram uma especial acuidade e relevância no USA Patriot Act de 2001, 

aprovado como reacção aos ataques terroristas de 11 de Setembro. 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS 

 80 

 

analysed, when applied without restrictions, can mean the end of privacy and 

data protection 

 

Key Words: Enemy criminal law, fundamental rights, privacy, data protection 
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1. Introdução; 2. O problema; 3. Que soluções?; 4. O “Pacto Orçamental” 

como solução? 

 

 

1. Introdução 

 

O tema “A crise e a regulação internacional e europeia” poderia ser pretexto 

para abordar uma variedade de assuntos que estão, desde o início da crise 

em 2007, na “berlinda” 1. No entanto, parece-me que há um tema, no âmbito 

da regulamentação internacional e europeia, cuja abordagem é de uma 

urgência muito particular e que se liga muito especialmente ao nosso país. O 

mesmo tem que ver com a segunda crise que, aliada estreitamente à crise 

bancária iniciada em 2007, se desenvolveu a partir de 2009: a designada crise 

das dívidas soberanas.  

Entre as medidas adotadas para fazer face a esta crise, num apesar de 

tudo longo processo de ensaios e erros, destaca-se o Tratado sobre 

Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária, 

que acaba de entrar em vigor a 1 de janeiro de 2013. Consiste o mesmo numa 

convenção internacional, que acabou por ficar conhecida como “pacto 

orçamental” (“fiscal compact”), na qual se consagram um conjunto de regras 

                                                           
1 Assim, e desde logo, a questão da regulamentação internacional e europeia do 

funcionamento do sistema financeiro em geral e bancário em especial. Poder-se-ia ainda falar 

da resposta que tem sido dada pelas instituições europeias, no sentido de garantirem que as 

medidas anticrise (como auxílios de Estado) adotadas pelos Estados membros da União não 

põem em causa a concorrência no mercado comum. 
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visando, essencialmente, a disciplina das finanças públicas dos Estados 

membros da União. 

Ora, a disciplina das finanças públicas é um tema que nos é (ao Estado 

português) particularmente caro. Caro em diversos sentidos do termo. No 

sentido de que temos a tendência, já desde o século XIX, para transformar 

esse tema numa obsessão de discussão nacional 2. Caro ainda no sentido de 

que a ausência de disciplina das finanças já foi por diversas vezes muito 

custosa para o nosso país. No entanto, há um sentido em que este tema não 

nos é caro: o sentido da adoção de medidas que garantam efetiva e 

duradouramente umas finanças públicas equilibradas em democracia. 

Em quase 40 anos de democracia, Portugal recorreu três vezes à ajuda do 

FMI – 1978, 1983 e 2011. Se as duas primeiras intervenções ainda podiam ser 

desculpadas com a precocidade do regime democrático, a última sucede 

num momento de maturidade da nossa democracia e demonstra a existência 

de uma falha estrutural na sua constituição. Da história económica dos últimos 

dois séculos parece resultar a conclusão deprimente de que Portugal apenas 

se consegue governar financeiramente em ditadura – seja a mesma hard e 

interna (o Estado Novo), seja ela soft e externa (as já referidas intervenções do 

FMI). 

Conciliar o regime democrático com a disciplina financeira é um imperativo 

moral, político, económico e jurídico. O objetivo deve ser o de evitar que 

Portugal volte a cair numa crise de financiamento externo que gere a 

necessidade de recorrer, novamente, à ajuda internacional. Para o efeito, 

exige-se uma investigação apurada e exigente, que não é ainda visível, 

quanto aos remédios que o Direito, nacional ou supranacional, poderá 

                                                           
2 Ainda que nos concentremos na segunda metade do século XIX – já que os 

circunstancialismos históricos extremos da primeira metade (guerra com Espanha, invasões 

francesas, revolução liberal, guerra civil, revoltas populares) tornam compreensível a 

desvalorização da disciplina financeira pública –, a verdade é que se trata de um período de 

«crónica persistência de défices» que levaram a um «igualmente crónico e persistente 

endividamento por parte do Estado» – JOSÉ LUÍS CARDOSO/PEDRO LAINS (2010: 268, tradução nossa). 

Muito curiosa é a explicação dada pelos autores para essa indisciplina financeira, que evoca 

poderosas reminiscências de tempos mais próximos: «o recurso contínuo à dívida interna e 

externa era sempre visto de modo otimista; isto é, os empréstimos eram vistos como contribuindo 

para a criação de riqueza e, consequentemente, como conduzindo a um aumento nos 

montantes taxáveis e nas futuras receitas tributárias do Estado. […No entanto, os] resultados 

práticos do endividamento não confirmam que os efeitos desejados tivessem sido alcançados» 

– JOSÉ LUÍS CARDOSO/PEDRO LAINS (2010: 267-268, tradução nossa). O incumprimento parcial de 1892, 

de que resultou a exclusão de Portugal dos mercados da dívida internacionais até 1902, é um 

resultado natural dessa indisciplina, associada a défices elevados da balança de transações 

correntes – cf. PEDRO LAINS (2008). 
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oferecer. Exige-se um esforço interdisciplinar de investigação, juntando o 

Direito à Ciência Política e à Economia (e, designadamente, à confluência 

das duas disciplinas, a Economia da Política). Esta minha intervenção não é, 

fique desde já feita a advertência, fruto de uma investigação aprofundada: é 

apenas um muito pequeno contributo para essa investigação ou até, melhor, 

um apelo a que essa investigação se faça.  

Antes de mais, é necessário compreender porque é que o Estado português 

teve de recorrer à ajuda externa. Identificado o problema, há que encontrar a 

solução que permita evitar que o mesmo volte a verificar-se no futuro. Essa 

solução deverá com certeza ser também de Direito interno. Mas, visto que o 

tema da presente intervenção é “A crise e a regulação económica 

internacional e europeia”, procuraremos descobrir se a solução ou parte da 

solução se encontra já no referido Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e 

Governação na União Económica e Monetária. 

 

2. O problema 

 

O recurso por parte do Estado português à ajuda externa resulta da 

circunstância de o mesmo ter perdido o acesso ao financiamento, a taxas de 

juro sustentáveis, nos mercados internacionais. Como o Estado estava 

dependente desse financiamento para realizar as despesas orçamentadas, 

resultaria dessa perda de acesso a necessidade de um corte abrupto e 

repentino das despesas do Estado 3.  

Mas porque é que o Estado português perde progressivamente o acesso 

aos mercados internacionais? A perda é progressiva e reflete-se no sucessivo 

aumento das taxas de juro exigidas pelos mercados internacionais para 

financiarem a dívida portuguesa. O aumento das taxas de juro, por sua vez, 

reflete o juízo dos operadores internacionais quanto ao aumento do risco da 

dívida – o risco de a mesma não vir a ser paga ou de o vir a ser em condições 

menos favoráveis. 

                                                           
3 É neste contexto que o Ministro das Finanças refere, em 2011, que o pagamento dos salários 

dos funcionários públicos e das pensões dos reformados estaria em risco se não se recorresse ao 

resgate internacional do FMI e da União Europeia. 
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O que levou a este deteriorar do risco da dívida portuguesa? A resposta é 

complexa e parte da explicação está na deficiente arquitetura do Euro 4 e nas 

expetativas erradas por parte dos agentes económicos quanto ao que 

significava a participação de um Estado na moeda única. Como se sabe, 

gerou-se a expetativa de que a participação na Zona Euro impedia, de facto, 

que qualquer dos seus Estado entrasse em bancarrota, apesar de os Tratados 

europeus serem muito claros na proibição de uma intervenção do BCE de 

aquisição direta da dívida dos Estados 5. Por aquele motivo, as taxas de juro 

dos Estados da Eurozona convergiram rapidamente para o nível das taxas 

alemãs.  

A crise económica de 2008 teve consequências sérias nas finanças dos 

Estados a nível mundial e, em especial, na Europa. As consequências 

orçamentais da crise de 2008, que se prolongaram para 2009, 2010, 2011 e 

2012, provocaram a erosão da convicção dos agentes nos mercados 

internacionais de que era impossível a falência de um Estado da Zona Euro. 

Desencadeou-se, a partir daí, um ciclo vicioso em que os receios dos 

mercados (potenciados pelas agências de rating) se tornaram profecias 

autorrealizáveis, forçando sucessivamente a Grécia, a Irlanda e Portugal a 

requererem resgates internacionais para evitarem a temida falência 6. 

A questão que se pode colocar é: porque é que apenas os três referidos 

países acabaram por ter de ser resgatados 7? A resposta poderá encontrar-se 

na análise dos défices orçamentais e das dívidas públicas desses países nos 

anos que precederam os resgates. Na verdade, em 2009 e 2010, os referidos 

três Estados foram, em conjunto com a Espanha, os únicos cujos défices, na 

zona euro, ultrapassaram ou encostaram ao valor de 10% do PIB. Ainda em 

2009 e 2010, os referidos três Estados caracterizavam-se por uma trajetória de 

crescimento acelerado da dívida que levaria a que, em 2011, fossem os únicos 

Estados da Zona Euro, a par da Itália, cuja dívida ultrapassou os 100% do PIB. 

                                                           
4 A este propósito, cf. PAUL DE GRAWE (2012). 
5 Essa proibição teve de ser, depois, interpretada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a 

propósito da criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade – cf. NUNO CUNHA RODRIGUES (2013). 
6 Sobre as profecias autorrealizáveis nos mercados da dívida soberana, cf. PAUL DE GRAWE 

(2011). 
7 Após a comunicação que agora se publica, verificou-se ainda o resgate de Chipre, que 

poderá explicar-se, em grande medida, pela circunstância de se tratar de um pequeno país 

cujo sistema bancário estava estreitamente ligado ao da Grécia, tendo sido uma baixa 

colateral da crise grega. 
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Assim, apesar de as deficiências na arquitetura da Zona Euro serem 

corresponsáveis pela crise nas dívidas soberanas de diversos países do Euro 8, a 

verdade é que nem todos os Estados acabaram por entrar em crise: aqueles 

Estados cuja dívida soberana se tornou arriscada foram aqueles em que, pela 

trajetória orçamental e da dívida, se tornou credível a previsão de que não 

seriam capazes, nalgum momento no futuro, de pagar o que deviam 9.  

É claro que, a estes aspetos comuns aos três Estados se juntam fatores muito 

diferenciados na explicação do recurso ao resgate internacional 10. Assim, no 

caso de Portugal, junta-se a circunstância de ser um país que, ao longo da 

década de 2000, teve um crescimento económico muito lento – facto que, a 

continuar inalterado, não lhe permitiria gerar os recursos necessários para 

pagar a sua crescente dívida. Também os défices permanentes da balança 

de transações correntes, sempre à volta dos 10% do PIB anuais na referida 

década, haviam conduzido à existência de uma dívida externa consolidada 

superando os 100% do PIB. Também a dívida dos particulares, pessoas 

singulares ou empresas, se situava e situa em níveis elevadíssimos. 

De qualquer forma, e concluindo, a trajetória insustentável das contas 

públicas parece ter sido o fator principal que levou a que Portugal, em 

conjunto com outros Estados, tivesse tido a necessidade de recorrer ao resgate 

internacional 11. Curiosamente, o mesmo fator, em conjunto com outros, 

designadamente um acentuado défice da balança de transações correntes, 

                                                           
8 Nesse ponto, concordamos com a análise de NUNO CUNHA RODRIGUES (2011). 
9 A previsão, no que respeita à Grécia, foi tão credível que, efetivamente, mesmo o resgate 

internacional não impediu que a maior parte dos credores privados internacionais daquele país 

acabassem por se ver privados da maior parte dos créditos. 
10 Na Irlanda, foi sobretudo a crise do sistema bancário que, em virtude da intervenção estatal 

de garantia ilimitada dos depósitos nos bancos irlandeses, acabou por contaminar as finanças 

públicas irlandesas, que até aí haviam sido disciplinadas. O mesmo sucedeu, em grande 

medida, em Espanha que, apesar de não ter sido objeto de um resgate formal, recebeu ajuda 

europeia para resgatar o seu sistema bancário. A Grécia parece ser, de todos, o caso em que a 

indisciplina financeira (associada à sua ocultação fraudulenta) é o fator mais claramente 

causador da crise da dívida soberana. 
11 Registe-se que, entre 1995 e 2011, «Portugal foi dos Estados-membros da área do euro que, 

apesar do aumento pouco significativo do PIB per capita, registou uma das maiores subidas da 

despesa pública em percentagem do PIB» – cf. JORGE CORREIA DA CUNHA/CLÁUDIA BRAZ (2012: 28). A 

irresponsabilidade financeira do passado não justifica, no entanto, irresponsabilidade no 

presente e no futuro: do princípio da responsabilidade coletiva decorre que «a geração 

presente pode ser chamada a responder juridicamente pelos abusos do passado, em termos de 

lhe serem impostas restrições de direitos, restrições essas colectivamente imputadas embora em 

momento posterior individualmente disseminadas» – JOAQUIM FREITAS DA ROCHA (2012b: 135-137). 
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parece ter estado em causa nas crises que levaram Portugal a requerer a 

intervenção do FMI em 1978 e 1983 12.  

Há que encontrar, portanto, soluções para este problema, em que Portugal 

se tornou reincidente, justificando plenamente a invocação do provérbio 

medieval errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Cabe também 

aqui invocar a já clássica definição de insanidade, que consiste em repetir 

sistematicamente os mesmos erros na esperança de obter, de cada vez, 

resultados diferentes. Repare-se que as soluções para o problema da 

indisciplina das finanças públicas não se confundem com as soluções para a 

corrente crise de dívida (e económica) em que Portugal se encontra 

envolvido. Este escrito não se pronuncia sobre as últimas e procura apenas 

analisar uma das primeiras.  

 

3. Que soluções? 

 

Uma possível abordagem do problema é a resultante da Economia da 

Política13, que explica a tendência de muitos Estados em manterem défices 

orçamentais persistentemente elevados e em conduzirem políticas 

orçamentais pró-cíclicas com base no conjunto de incentivos que conforma o 

comportamento dos agentes políticos14. Não procuraremos aqui analisar essa 

literatura, mas a mesma, ao explicar os incentivos que levam os agentes 

políticos a descurar as exigências de médio/longo-prazo de equilíbrio das 

finanças públicas em detrimento de exigências de política económica de 

curto prazo (como sabemos bem, os cortes na despesa e os aumentos de 

impostos são, quase por definição, impopulares), permite ao mesmo tempo 

suscitar vias possíveis de alteração dos esquemas de incentivos vigentes, 

acrescentando esquemas de incentivos corretivos 15-16. 

                                                           
12 Para uma descrição sintética dos problemas económicos que conduziram aos programas 

de estabilização negociados com o FMI em 1978 e em 1983, cf. ANA BELA NUNES (2011: 9-10 e 13-

14). 
13 Sobre a Economia da Política, cf. MANUEL FONTAINE CAMPOS (2011: 164-170 e 174-175). 
14 Cf. XAVIER DEBRUN ET AL. (2008: 299) e PERSSON/TABELLINI (2000: 345 e ss.) e (2002: 1552 e ss.).  
15 Que os incentivos não são os mesmos com que os agentes políticos são confrontados na sua 

vida privada é notado por RICHARD WAGNER (2012: 261, 269), que refere como os mesmos não são 

conhecidos por terem níveis de crédito inferiores ou taxas de insolvência superiores ao cidadão 

comum e, no entanto, acabarem por adotar políticas das quais resultam, em democracia, 

défices orçamentais permanentes e acumulação crescente de dívida pública. O autor explica-

o com a circunstância de a decisão política orçamental versar sobre uma «propriedade 

comum», o que conduz à separação entre o ato de escolha e a responsabilização pelo ato, 
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Passemos, desde já, por algumas soluções que foram ou que estão sendo 

experimentadas. As soluções possíveis são diversas, de índole política, 

económica ou jurídica. No que respeita a este último ponto, temos o exemplo 

recente da Alemanha que, a partir de 2009, incluiu na sua Lei Fundamental um 

“travão” constitucional à assunção de dívida, impondo um princípio de 

equilíbrio orçamental entre despesas e receitas, sem contar com empréstimos. 

Já antes, no entanto, a Lei Fundamental alemã impunha a chamada “regra 

de ouro” na elaboração do orçamento, impedindo que os empréstimos anuais 

líquidos excedessem as despesas de investimento 17. 

Mas existem também exemplos de soluções de Direito europeu: os famosos 

critérios de Maastricht, que impunham aos Estados que quisessem adotar o 

Euro como moeda comum, entre outras exigências, a descida do défice 

orçamental para um valor inferior a 3% e da dívida pública para um valor 

inferior a 60%. Estes critérios foram depois assumidos no chamado Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e continuaram a constituir exigências aplicáveis 

aos Estados membros da Zona Euro.  

Como se torna desde logo evidente no caso português, e como resulta da 

história da sua aplicação, o Pacto de Estabilidade e Crescimento fracassou no 

seu intuito de disciplinar as finanças públicas dos Estados da Zona Euro ou, pelo 

menos, não foi suficientemente bem-sucedido. Entretanto, como referido, 

entrou em vigor, a 1 de janeiro de 2013, o novo Tratado sobre Estabilidade, 

Coordenação e Governação na União Económica e Monetária, na qual se 

consagram um conjunto de regras visando o mesmo objetivo do malogrado 

Pacto de Estabilidade e Crescimento: a disciplina das finanças públicas. 

O novo Tratado impõe que a «situação orçamental das administrações 

públicas de uma Parte Contratante [seja] equilibrada ou excedentária». Para 

                                                                                                                                                                          
separação essa que não existe quando as decisões versam sobre uma propriedade privada. 

Aplicar-se-ia aqui a teoria económica da “tragédia dos comuns”, sem parecer haver regras 

muito claras a permitirem uma superação institucional dessa tragédia. 
16 Outro tipo de literatura económico-política das finanças públicas foca-se na análise das 

preferências dos eleitores, assumindo que as mesmas são refletidas nas políticas adotadas. Para 

uma abordagem sintética nesse sentido, cf. GEOFFREY BRENNAN (2012). 
17 Estas soluções coincidem, aliás, com as tendências internacionais contemporâneas em 

matéria de regulamentação da orçamentação pública. Sobre estas tendências e, 

designadamente, as que se referem à adoção de regras que procuram condicionar os 

resultados orçamentais através da fixação de metas quantitativas, cf. NAZARÉ DA COSTA CABRAL 

(2012: 790-792). Trata-se de regras que procuram concretizar, no dizer de JOAQUIM FREITAS DA ROCHA 

(2012b: 135-137), um princípio de «salvaguarda das gerações futuras». 
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o efeito, o indicador escolhido, o défice público estrutural anual 18, não pode 

exceder 0,5% do PIB. No entanto, em situações excecionais, designadamente 

em períodos de recessão económica grave, os Estados podem desviar-se 

temporariamente daquele objetivo – artigo 3.º, n.º 1, al. a), b) e c) e n.º 3, al. 

b). 

Se for constatado «um desvio significativo do objetivo de médio prazo ou da 

respetiva trajetória de ajustamento, é automaticamente acionado um 

mecanismo de correção», que implicará a obrigação de o Estado em «causa 

aplicar medidas para corrigir o desvio dentro de um determinado prazo» – 

artigo 3.º, n.º 1, al. e).   

 No prazo de um ano, o requisito de disciplina orçamental e o mecanismo 

de correção automática terão de ser incorporados pelos Estados nos 

respetivos sistemas jurídicos nacionais, de preferência a nível constitucional – 

artigo 3.º, n.º 2 19. 

Por outro lado, e no que respeita à dívida pública, o Tratado prescreve que 

«quando a relação entre a dívida pública e o produto interno bruto de uma 

Parte Contratante exceder o valor de referência de 60 %» esse Estado deve 

reduzi-la a uma taxa média de 1/20 por ano (artigo 4.º). 

No caso de incumprimento, por um Estado membro, das regras de disciplina 

financeira, sendo iniciado um procedimento por défice excessivo, será 

elaborado um «programa de parceria orçamental e económica», onde 

deverão estar especificadas as reformas estruturais a adotar, de modo a 

garantir que o défice excessivo seja corrigido de forma sustentável (artigo 5.º, 

n.º 1). 

Uma mudança crucial introduzida pelo Tratado diz respeito à tomada de 

decisões pela União no processo em matéria de défices excessivos: os Estados 

da zona euro comprometem-se a apoiar as recomendações e propostas de 

atos do Conselho que a Comissão fizer e apresentar, a não ser que uma 

maioria qualificada (não contando com o Estado infrator) se oponha à 

medida (artigo 7.º). 

                                                           
18 Trata-se do «saldo anual corrigido das variações cíclicas e líquido de medidas extraordinárias 

e temporárias» – artigo 3.º, n.º 3, al. a) (itálico nosso). É importante acentuar que este indicador 

não coincide com aquele utilizado no Tratado de Maastricht e no Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, que impunham que o défice orçamental não excedesse os 3% do PIB. 
19 Os Estados que não transpuserem a tempo estas regras poderão ser processados junto do 

Tribunal de Justiça da UE. A decisão do Tribunal será vinculativa e, em caso de incumprimento, 

será seguida de uma multa que pode ir até 0,1% do PIB (artigo 8.º). 
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Uma vinculação que, curiosamente, aparece apenas no preâmbulo do 

Tratado e não é repetida no seu articulado é que a concessão de assistência 

financeira no quadro de novos programas do Mecanismo Europeu de 

Estabilidade ficará condicionada, a partir de 1 de março de 2013, à 

ratificação do Tratado pela Parte Contratante em questão e, a partir de 1 de 

Janeiro de 2014, ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3.º. Isto 

é, apenas os Estados que cumpram a “regra de equilíbrio orçamental” ou, em 

caso negativo, respeitem as obrigações resultantes do mecanismo de 

correção automática é que serão assistidos financeiramente, em caso de 

dificuldades no acesso aos mercados de capitais. 

 

4. O “Pacto Orçamental” como solução? 

 

Apresentadas as principais novidades do novo tratado europeu, e passando 

ao lado das muitas questões de interpretação que se podem colocar20, cabe 

perguntar se essas novidades são suficientes para evitar o destino do anterior 

Pacto de Estabilidade e Crescimento21. Neste ponto, vamos procurar aplicar 

ao Tratado o teste de credibilidade formulado por dois autores alemães, 

KARSTEN MAUSE e FRIEDRICH GROETKE (2012), e aplicado pelos mesmos às 

disposições constitucionais alemãs, antigas e novas, e ao Pacto de 

Estabilidade e Crescimento. 

O referido “teste de credibilidade” passa pela resposta a questões de tipo 

diverso. Desde logo, questões relativas ao próprio mecanismo de “travão 

orçamental” adotado. Assim, pergunta-se se (1) as normas que impõem o 

equilíbrio orçamental são inderrogáveis ou se existem normas excecionais, 

permitindo em circunstâncias definidas por conceitos vagos ou 

indeterminados derrogar a referida regra de equilíbrio. Pergunta-se também se 

(2) o controlo do cumprimento da regra é garantido por órgãos 

independentes, bem como se (3) a infração à regra sujeita o Estado infrator a 

sanções determinadas 22. 

                                                           
20 Por exemplo, a de saber o que significa «disposições vinculativas e de caráter permanente, 

de preferência a nível constitucional, ou cujos respeito e cumprimento possam ser de outro 

modo plenamente assegurados ao longo dos processos orçamentais nacionais» ou a de saber 

em que medida o Tratado se articula com o Direito da União Europeia. 
21 Para uma apresentação crítica do Tratado, cf. STEVE PEERS (2012). 
22 Cf. KARSTEN MAUSE/FRIEDRICH GROETKE (2012: 281). 
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Ora bem, no que respeita ao Pacto de Estabilidade, apenas a resposta à 

última questão era positiva – estavam previstas sanções para os infratores. Mas 

como a regra de equilíbrio estava sujeita a exceções e o órgão que decidia (o 

Conselho da União) não era independente, incluindo representantes dos 

próprios Estados infratores, essas sanções nunca chegaram a ser aplicadas, 

apesar de diversos Estados (incluindo a Alemanha) terem violado por diversas 

ocasiões a regra de equilíbrio. 

Como avaliar o Tratado, à luz destes critérios? Registe-se que o mesmo se 

aplicará em conjunto com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, pelo que 

as sanções neste previstas continuam a ser aplicáveis. No entanto, e 

compreensivelmente, a regra de equilíbrio orçamental continua a ser 

derrogável, designadamente em caso de «ocorrência excecional não 

controlável pela Parte Contratante em causa e que tenha um impacto 

significativo na situação das finanças públicas» ou em «períodos de recessão 

económica grave»23. Por outro lado, e agora de modo mais contestável, a 

verificação da violação e a aprovação de sanções continuam a estar nas 

mãos do Conselho da União Europeia, isto é, dos próprios Estados membros. É 

certo que essas decisões, quando propostas pela Comissão, que é um órgão 

independente, são agora aprovadas pelo referido Conselho, desde que não 

se verifique a oposição de uma maioria qualificada dos Estados membros 

(excluindo o Estado incumpridor). Basta, portanto, que uma minoria 

qualificada de Estados vote a favor para que as medidas sejam consideradas 

aprovadas.  

Por outro lado, os Estados passam a estar obrigados a consagrar a regra do 

equilíbrio orçamental no seu Direito nacional, em regras de estatuto 

constitucional ou equivalente, podendo ser sujeitos a multas até 0,1% do PIB se 

não o fizerem. É difícil perceber, neste momento, se essa transposição de 

regras europeias para o Direito nacional vai ter algum efeito na credibilização 

do travão orçamental, dependendo muito da questão de saber se, tal como 

a nível europeu, existe algum órgão nacional independente que ateste e 

sancione a infração a essas regras 24. 

                                                           
23 Há quem considere que as exceções admitidas e o uso de conceitos indeterminados retiram 

caráter impositivo à regra de equilíbrio orçamental – cf. STEVE PEERS (2012). 
24 A opção portuguesa pela introdução dessas regras (apenas) na Lei de Enquadramento 

Orçamental (LEO) parece-nos, prima facie e no que respeita à credibilidade das suas 
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Apenas a prática política demonstrará se isto é suficiente para garantir a 

aplicação efetiva dos mecanismos sancionatórios. A este propósito, o travão 

orçamental contido no Tratado, e a questão da sua “credibilidade”, não pode 

ser analisado de forma isolada do contexto social, económico e institucional 

que rodeia a sua aplicação. 

 Por exemplo, a circunstância de a maior parte do povo de um Estado ser 

conservadora do ponto de vista fiscal pode levar a que medidas de retorno 

ao equilíbrio orçamental sejam populares e, portanto, sejam implementadas 

por governos que desejam ser reeleitos. Mas se a maior parte da população 

não partilha desse conservadorismo fiscal (como parece ser o caso 

português), o resultado pode ser exatamente o oposto – as eleições 

constituem “aceleradores orçamentais”25. 

Quanto ao contexto económico, é preciso ter em conta o papel 

redescoberto dos mercados de capitais, que deixaram de tratar todos os 

Estados da Zona Euro por igual e passaram a penalizar, através dos juros, os 

Estados menos disciplinados do ponto de vista orçamental. Essa penalização 

esteve associada, de forma mais ou menos estreita, às notações de crédito 

atribuídas por agências de rating internacionais. Se um Estado pretende 

facilitar o respetivo acesso aos mercados de capitais, em termos de 

quantidade de crédito e da taxa de juro a que se pode financiar, terá de 

adotar uma política orçamental disciplinada 26. 

No que respeita ao contexto institucional, a possibilidade credível de 

resgate dos Estados, em caso de necessidade, através da intervenção do FMI 

ou da União Europeia, constitui um desincentivo à disciplina fiscal. No caso do 

FMI, esses mecanismos já existiam há muito tempo. No caso da União 

Europeia, vão tornar-se permanentes, através do Mecanismo Europeu de 

Estabilidade, a partir de 2013 27. Para evitar o moral hazard ou risco moral que 

constitui a existência desses mecanismos de resgate, o acesso aos mesmos 

                                                                                                                                                                          
vinculações, uma opção menos adequada do que a da sua introdução na Constituição. De 

facto, apesar de se tratar de uma lei de valor reforçado, que é parâmetro de validade da Lei 

do Orçamento do Estado (cf. MARIA D’OLIVEIRA MARTINS: 2006), a verdade é que a sua alteração 

exige exatamente a mesma maioria parlamentar que a necessária para aprovar esta última – a 

maioria relativa. No futuro, uma qualquer maioria parlamentar identificada com o Governo 

poderá, portanto, alterar a LEO quando pretender, na Lei do Orçamento, desrespeitar a regra 

do equilíbrio orçamental. 
25 Cf. KARSTEN MAUSE/FRIEDRICH GROETKE (2012: 293) 
26 Cf. KARSTEN MAUSE/FRIEDRICH GROETKE (2012: 291-292). 
27 Cf. KARSTEN MAUSE/FRIEDRICH GROETKE (2012: 294-295). 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS 

 92 

 

costuma estar associado à necessidade da adoção de duras medidas de 

austeridade e de reforma dos mercados. Esta condicionalidade visa ainda 

recolocar o Estado resgatado em condições de aceder novamente ao 

financiamento dos mercados internacionais. 

Um outro fator a ter em conta é o da nova política do Banco Central 

Europeu de aquisição ilimitada de títulos da dívida dos Estados nos mercados 

secundários. A mesma implica um resgate indireto desses Estados pelo Banco 

Central Europeu. Pelas mesmas razões indicadas acima, a entrada em ação 

destes programas OMT (Outright Monetary Transactions – Transações 

Monetárias Ilimitadas) de compra de dívida dos Estados está dependente do 

cumprimento pelos países visados do mesmo tipo de condicionalismos – 

medidas de austeridade e de reforma dos mercados. 

 

Assim, concluindo: 

- O novo Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na UEM 

melhora um pouco a credibilidade dos travões orçamentais, no que é 

coadjuvado pelos mercados de capitais.  

- Em sentido contrário funciona a falta de conservadorismo fiscal dos 

portugueses e os resultantes incentivos de aceleração orçamental transmitidos 

para os agentes políticos. Também a circunstância de estarem 

institucionalizados mecanismos de resgate pelo FMI, União Europeia e Banco 

Central Europeu desincentiva a adoção de políticas orçamentais equilibradas, 

embora os pesados condicionalismos que possam estar por detrás desses 

mecanismos tenham o efeito contrário.  

 

Ultrapassada que esteja a crise atual, e mantendo-se em vigor os 

mecanismos institucionais analisados neste texto, não podemos estar 

razoavelmente confiantes de que Portugal não voltará, a médio e longo 

prazo, a necessitar de um resgate internacional. O quadro de incentivos que 

condiciona a atuação dos agentes políticos com poder decisório em matéria 

financeira não parece estar suficientemente alterado para garantir um 

resultado diferente. 
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A alternativa que se parece perspetivar para o futuro é a seguinte: ou o 

Estado português adota as medidas, designadamente de Direito interno 

(constitucional 28), necessárias para equilibrar autónoma e duradouramente as 

suas finanças públicas, recuperando a partir daí uma boa parte dos poderes 

soberanos que, agora, são exercidos condicionalmente, ou não o consegue 

fazer de modo duradouro e acaba por condenar-se a uma “tutoria” europeia, 

através da intervenção periódica da Comissão e do Banco Central Europeu29, 

eventualmente auxiliados pelo FMI. 

 

Resumo: A crise da dívida pública portuguesa constitui a reprodução de um 

padrão persistente no Portugal liberal e democrático. Evitar a repetição desse 

padrão e do consequente resgate internacional constitui um imperativo. A 

crise portuguesa resulta da conjugação de diversos fatores, entre os quais a 

indisciplina financeira assume papel importante. A investigação das soluções 

mais adequadas também deve passar pela Economia da Política e, 

designadamente pela análise dos esquemas de incentivos resultantes, para os 

políticos nacionais, das normas vigentes, nacionais e europeias, bem como do 

contexto social, económico e institucional. O recente Tratado sobre 

Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária 

é analisado para se perceber se altera de modo significativo esse quadro de 

incentivos. 

Palavras-chave: crise da dívida pública; disciplina das finanças públicas; 

défice orçamental, dívida pública; pacto orçamental; teste de credibilidade 

 

 

 

                                                           
28 Já propondo a introdução no texto constitucional de cláusulas limitativas da despesa ou da 

dívida pública, designadamente os resultantes do Pacto de Estabilidade e Crescimento, cf. 

JOAQUIM FREITAS DA ROCHA (2012a: 629-633).  
29 Uma versão desta segunda hipótese seria a do aprofundamento da integração federal 

europeia, agora no domínio financeiro, através da concessão à União Europeia de poderes 

tributários acrescidos, bem como da possibilidade de se financiar através da emissão de títulos 

de dívida europeia, e do reconhecimento de responsabilidades acrescidas de financiamento 

de programas sociais (subsídios de desemprego, pensões), a exemplo do que sucede nos 

Estados Unidos da América. Os impulsos federalizantes ocorrem, frequentemente, como resposta 

a crises políticas, económicas ou financeiras – foi o que sucedeu no caso americano, em 1790, 

quando o Secretário do Tesouro, Alexander Hamilton propôs a assunção da dívida de guerra 

dos Estados federados pelo Estado federal – cf. AART LOUBERT (2012). 
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Abstract: The Portuguese sovereign debt crisis reproduces a pattern which is 

persistent in Portugal’s liberal and democratic ages. In the future, that pattern 

and the ensuing foreign interventions should be imperatively avoided. There 

are several explanations regarding what caused the Portuguese crisis, but fiscal 

indiscipline is a certain and important cause. Researching the most adequate 

solutions should involve Political Economics and, namely, examining the 

Portuguese politicians’ structure of incentives which results from domestic and 

European norms and from the social, economic and institutional context. The 

recent Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and 

Monetary Union is examined from the point of view of that structure of 

incentives. 

Key words: sovereign debt crisis; public finances discipline; budgetary deficit; 

budgetary pact; credibility test 
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“Regulators are human 

beings, and therefore should not 

be expected to be omniscient 

any more than people whom 

they regulate”1. 

 

 

1. Introdução; 2. A crise e o Direito Administrativo: breves considerações; 3. O 

sentido da regulação económica num contexto de crise: 3.1. A alteração da 

forma mentis da regulação económica?; 3.2. Modelo de regulação: rumo a 

uma «descentração regulatória»?; 3.3.Os poderes reguladores; 3.3.1. 

Avaliação de riscos, persuasão e sanção; 3.3.2. Ética regulatória e flexibilidade; 

3.3.3. Discricionariedade regulatória; 3.4. Os poderes reguladores no quadro 

do Estado de direito, da democracia e da good governance; 4. 

Considerações finais 

 

 

1. Introdução 

 

Reza a história que Sólon partiu em viagem durante dez anos, e, embora sob 

pretexto de ir conhecer o mundo, pretendia, na verdade, evitar a alteração 

das leis que elaborara, já que os Atenienses se haviam vinculado, por 

juramento, a viver segundo aquelas normas durante uma década2. A 

contingência característica do tempo hodierno – que a crise confirmou de 

                                                           
1 FRIEDMAN, «A Crisis of Politics, not Economics: Complexity, Ignorance and Policy Failure», in: 

Critical Review, n.os 2-3, vol. 21, 2009, p. 152. 
2 Cf. HERODOTUS, The Histories, tradução por Robin WATERFIELD, reimp., Oxford University Press, 

Oxford, 2008, p. 13 (Livro I, Capítulo I, §29). A versão de Aristóteles, a quem é atribuída a redação 

da Constituição de Atenas, não coincide com o testemunho de Hérodoto, pois que aquela 

obra parece apontar para a inalterabilidade das leis durante cem anos; dando nota do respeito 

dos atenienses por aquelas normas, o Autor relata que aqueles inscreveram as leis em colunas 

giratórias de madeira, colocaram-nas no Pórtico e juraram respeitá-las, comprometendo-se, em 

caso de transgressão, a oferecer uma estátua de ouro. Cf. ARISTÓTELES, La Constitución de Atenas, 

ed. bilingue e tradução por Antonio TOVAR, 3.ª ed., Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, 2000, pp. 56 e s. (Capítulo 7, §§1 e 2). 
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uma forma avassaladora e irreversível – veio demonstrar que nos encontramos 

nos antípodas desta realidade e perante uma crescente «aceleração do 

tempo jurídico»3. Todavia, a mesma crise, com as dificuldades e as exigências 

que lhe são inerentes, está a criar também o perigo de uma desorientação 

(afinal, uma das feições da violência que a mudança, em si, transporta), 

determinando que os cidadãos se abandonem, sem projetos próprios, ao 

relativismo de um destino que lhes parece ininteligível e inexorável4. 

Se a crise bancária que marcou o ponto de partida da crise económica 

global não foi a primeira (mas, pelo contrário, estará perto da centésima5), a 

especificidade, a raridade e as consequências (devastadoras?) do período 

que atravessamos residem nas proporções quase mundiais desta depressão6. 

Consequências essas que tocam, naturalmente, o direito em geral – que tem 

como “notas irremissivelmente caracterizadoras” a humanidade, a 

historicidade e a positividade7 – e o Direito Público, em especial.  

Na verdade, quando a reação à crise passa pela criação de programas de 

ajuda financeira externa, começa a pôr-se em cheque a própria realização 

do interesse público, porquanto uma parte significativa dos recursos 

financeiros do Estado deixa de estar ao serviço da realização de tarefas 

públicas8, para passar a constituir o meio de pagamento dos juros dos 

empréstimos contraídos. Trata-se de uma situação que se afigura inalterável, 

ainda que se realizem eleições e se renovem o Parlamento e o Governo – com 

todas as repercussões nefastas que essa tendencial inalterabilidade implica 

para a legitimação democrática do poder e para a responsabilidade dos 

                                                           
3 Reportamo-nos ao título da obra coletiva, dirigida por GERARD/OST/KERCHOVE, L’Accélération 

du Temps Juridique, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2000.  
4 Seguimos muito de perto STEXHE, «La Modernité como Accélération du Temps: Temps 

Manquant, Temps Manqué?», in: GERARD/OST/KERCHOVE, L’Accélération du Temps Juridique, 

Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2000, pp. 39, 40 e 41.  
5 BRUNNERMEIER/CROCKET/GOODHART/HELLWIG/PERSAUD/SHIN, The Fundamental Principles of Financial 

Regulation, ICMB/CIMB, London, 2009, p. xi. 
6 GJERSTAD/SMITH, «Monetary Policy, Credit Extension, and Housing Bubbles: 2008 and 1929», in: 

Critical Review, n.os 2-3, vol. 21, 2009, pp. 269 e ss.. Para se compreender o alcance desta 

depressão (ou recessão), cf. também as considerações de Hans-Werner SINN, Casino Capitalism, 

Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 5 e ss.. 
7 V., por todos, Fernando José BRONZE, Lições de Introdução ao Direito, 2.ª ed., Coimbra Editora, 

Coimbra, 2006, pp. 263 e s.. 
8 Estamos diante do que já foi designado como o «paradoxo do Estado social em momentos 

de crise económica» – cf. FERNÁNDEZ-VALMAYOR/MIGUEZ MACHO, «Servicios Sociales y Crisis 

Económica: Los Límites del Estado Asistencial», in: BLANCO ESTEVE (coord.), El Derecho Público de la 

Crisis Económica. Transparencia y Sector Público. Hacia un Nuevo Derecho Administrativo, INAP, 

Madrid, 2011, p. 392. 
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governantes perante os cidadãos9. Estes perigos adensam-se quando se 

percepciona, por um lado, que o significado último da soberania nacional 

externa (assegurada pelo princípio da igualdade soberana dos Estados, 

constante do n.º 1 do artigo 2.º da Carta das Nações Unidas) consiste na 

circunstância de o Estado não se encontrar submetido a qualquer vontade 

estranha, no sentido de que a criação, a aplicação e a execução do direito 

não são determinados por terceiros10; e, por outro lado, quando se atenta em 

que o direito à autodeterminação interna implica que pertence ao Povo de 

um Estado a livre decisão sobre o modo como se efetua o seu 

desenvolvimento económico, social e cultural11. Pelo contrário, assiste-se hoje 

ao esvaziamento progressivo dos poderes do Estado e, com isso, do próprio 

Estado12.  

Por este motivo, ouvem-se já vozes críticas mais drásticas que defendem 

que o domínio dos mercados pelos operadores económicos mais influentes13 

deve conduzir à interrogação sobre a eventual ultrapassagem do modelo do 

Estado regulador, afinal, o correspetivo dos fenómenos da liberalização, da 

privatização e da introdução da concorrência em certas atividades 

económicas e, em especial, nos designados serviços públicos de interesse 

económico14. É neste sentido que aponta, entre outros15, o «princípio da 

                                                           
9 Cf. KIRCHOF, Deutschland im Schuldensog – Der Weg vom Bürgen zurück zum Bürger, Beck, 

München, 2012, pp. 35 e s., 106 e s. (por isso, o Autor conclui que a capacidade prestacional do 

Estado e a sua capacidade para inspirar confiança se encontram em perigo – cf. Op. cit., p. 

147). 
10 Assim, VITZTHUM, «Begriff, Geschichte und Rechtsquellen des Völkerrechts», in: VITZTHUM (org.), 

Völkerrecht, 5.ª ed., De Gruyter, Berlin/New York, 2010, pp. 22 e s., esclarecendo ainda que o 

Estado soberano apenas está subordinado ao Direito Internacional, subordinação esta que, 

contudo, não limita a soberania estadual. 
11 V. HAILBRONNER/KAU, «Der Staat und der Einzelne als Völkerrechtssubjekte», in: VITZTHUM (org.), 

Völkerrecht, 5.ª ed., De Gruyter, Berlin/New York, 2010, p. 199. 
12 Cf., a este propósito, a análise interdisciplinar efetuada em BACH (org.), Der Entmachtete 

Leviathan: Löst sich der Souveräne Staat auf?, Nomos, Baden-Baden, 2012. V. também KIRCHOF, 

Deutschland…, cit., pp. 150 e ss.. 
13 Cf. OJO, Responsive Regulation: Achieving the Right Balance Between Persuasion and 

Penalisation, MPRA Paper No. 14170, 2009, in: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14170 (dezembro 

2012). 
14 Na Europa, a primeira teorização do movimento no sentido da privatização dos serviços 

públicos (que se expandiu pelo continente e atingiu o ordenamento jurídico da União Europeia) 

partiu, compreensivelmente, do Reino Unido, devendo-se a LITTLECHILD, no contexto de uma 

conferência proferida em 1999 (Privatisation, Competition and Regulation, Institute of Economic 

Affairs, London, 2000). Partindo da experiência que tinha como responsável pelo Office of 

Electricity Regulation e dos ensinamentos de Schumpeter, Mises, Hayek e Friedman sobre os 

monopólios, o Autor defendeu a possibilidade de converter os monopólios (estaduais) de 

serviços públicos em atividades privadas concorrenciais reguladas (Op. cit., p. 18). Estando em 

causa serviços públicos associados a infraestruturas de rede, a solução passaria pela 

dissociação entre a rede e a gestão do serviço, e por uma intervenção do regulador público 

independente, que, liberto das opções políticas conjunturais, favorecesse a concorrência entre 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14170
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seleção» (selection principle), desenvolvido por Hans-Werner Sinn16. De acordo 

com esta posição, a intervenção pública nas atividades económicas ocorrida 

durante o Estado social havia sido impulsionada pelo facto de certas 

atividades não poderem ser satisfatoriamente desenvolvidas em mercados 

concorrenciais; assim, a sua ulterior privatização vem apenas revelar as 

mesmas falhas de mercado que, de início, determinaram a sua apropriação 

pelos Estados – falhas essas que a regulação não conseguirá suprir. Assim, as 

atividades suscetíveis de privatização configurariam exceções que confirmam 

uma regra, existindo uma seleção de atividades cujo funcionamento se mostra 

inadequado num mercado privado liberalizado17, mesmo perante a 

introdução de uma estratégia de “concorrência para o mercado”. 

Sem que acompanhemos esta perspetiva em toda a sua radicalidade, não 

podemos nem devemos ignorar que, na conjuntura atual, se impõe uma 

reavaliação do Estado regulador e do propósito e alcance dos poderes das 

agências reguladoras – sobretudo quando consideramos, por um lado, que o 

Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política 

Económica previa, desde a sua redação inicial, a necessidade da 

apresentação de uma proposta (elaborada tendo por base um relatório de 

peritos) destinada a implementar as melhores práticas internacionais, com o 

propósito de reforçar a independência dos reguladores dentro dos quadros 

normativos do direito da União Europeia (medida 7.21)18 e, por outro lado, que 

se encontra em preparação uma lei-quadro das autoridades reguladoras.  

                                                                                                                                                                          
os potenciais prestadores desse serviço. Para este desiderato confluiriam quer a criação (ainda 

que artificial) de uma concorrência no setor económico em causa (cf. o exemplo apontado a 

pp. 22 e s.), quer a previsão de direitos de acesso à rede. Repare-se, porém, que refletindo sobre 

perspetivas futuras, o Autor fixava como objetivo último ou como consequência da crescente 

concorrência que se desenvolveria nos setores em causa, a diminuição do papel (e, mesma da 

necessidade) da regulação (Op. cit., p. 41). 
15 Não se trata de exemplo único; questionando também a liberalização e a privatização dos 

serviços públicos, cf. Les Services Publics à l’Heure de la Concurrence, La Documentation 

Française n.º 306, Paris, 2004. 
16 Hans-Werner SINN, «The Selection Principle and Market Failure in Systems Competition», in: 

Journal of Public Economics, n.º 2, vol. 66, novembro 1997, pp. 247 e ss.. 
17 Como já salienta Vital MOREIRA (Auto-Regulação Profissional e Administração Pública, 

Almedina, Coimbra, 1997, p. 38), existe uma relação inversa entre a intervenção do Estado da 

economia e a atividade de regulação: quanto maior for a primeira, menor será a segunda – 

sem prejuízo, como também acentua o Autor (op. cit., p. 39), de a regulação pública incidir 

igualmente sobre a economia pública, i. e., sobre as atividades económicas desenvolvidas 

pelas empresas públicas. 
18 Após a sexta alteração ao Memorando, de 20.12.2012, a medida 7.9. reforça a obrigação 

de emanar legislação de enquadramento das autoridades reguladoras, que tem como 

objetivos precípuos a proteção do interesse público, a promoção da eficiência do mercado e o 

reforço da efetividade da legislação da concorrência (entretanto adotada), assegurando 
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2. A crise e o Direito Administrativo: breves considerações 

 

A associação entre a crise e a regulação económica não pode apartar-se da 

questão mais ampla das repercussões da crise sobre o direito e, mais 

especificamente, sobre o Direito Administrativo. A tradicional doutrina jus-

administrativa nem sempre se encontra preparada para dar respostas 

(correntes19) aos desafios inerentes às crises, na medida em que ainda se 

encontra, muitas vezes, arreigada a modelos burocráticos (weberianos) ou, 

mais recentemente, preocupada com a garantia da continuidade da ação 

do Estado, convivendo mal com uma certa maleabilidade ou «adhocracia» 

(adhocracy) pressuposta pelos momentos mais críticos, que acabam por 

atacar as próprias fundações da Administração Pública20. 

Também por este motivo, os efeitos da crise marcarão mais um estádio na 

evolução do Direito Administrativo, determinando a emergência de 

propensões de evolução, de tendências nem sempre homogéneas, 

porquanto, dependendo dos casos, complementam, mitigam ou mesmo 

contrariam os eixos que pautaram o desenvolvimento deste ramo jurídico-

dogmático nos finais do século XX e no dealbar do século XXI.  

Sem uma pretensão de exaustividade, podemos elencar algumas dessas 

tendências: 

 

i) Instabilidade da legalidade administrativa 

Esta coordenada encontra-se intimamente associada a um fenómeno mais 

geral, que consiste na alteração do «paradigma da pirâmide» para o 

«paradigma da rede»21: não só o modelo monista foi substituído pelo modelo 

pluralista (que convive com a existência de uma multiplicidade de 

ordenamentos distintos aplicáveis, em simultâneo, ao mesmo concreto 

problema jurídico), como também se assiste a uma progressiva 

                                                                                                                                                                          
àquelas entidades uma autonomia administrativa, financeira e de gestão, bem como uma 

independência face ao Governo. 
19 Não estamos aqui a reportar-nos a situações de excecionalidade, como as pressupostas 

pelos institutos do estado de necessidade administrativo ou mesmo dos estados de exceção 

constitucionais.  
20 Cf. ROSENTHAL, «September 11: Public Administration and the Study of Crisis and Crisis 

Management», in: Administration & Society, vol. 35, 2003, pp. 129 e s.. 
21 V., por excelência, OST/KERCHOVE, De la Pyramide au Réseau? Pour une Théorie Dialectique 

du Droit, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002.  
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desterritorialização do direito, cuja lógica de aplicação transcende o território 

dos Estados nacionais, revelando-se internamente fragmentária e 

desagregada, e externamente transnacional22. Contribui também para esta 

instabilidade a emergência de uma «(des)ordem jurídica europeia»23, que, 

louvando-se com frequência (ainda que nem sempre explicitamente) em 

fundamentos de caráter político e opções ideológicas, acaba por transformar 

o direito legal vigente em cada um dos Estados membros, mediante a 

convocação de princípios decantados pela jurisprudência do Tribunal de 

Justiça da União Europeia, e que, por força do princípio do primado, se 

pretende impor nos ordenamentos nacionais, uniformizando-os desta forma 

mais ou menos enviesada24; 

 

ii) Diluição do poder administrativo 

A proliferação de entidades administrativas dotadas de funções várias 

(especialmente, normativas e parajurisdicionais), o aumento exponencial de 

tarefas a cargo da Administração e a articulação entre autoridades 

administrativas nacionais e europeias constituem fatores que contribuem para 

o surgimento da confusão, da instabilidade e mesmo da irracionalidade no 

seio do poder administrativo. Fará sentido, neste contexto, observar (de forma 

irónica) – como o faz expressivamente Merusi – que a referência do princípio 

da separação de poderes e, em especial, do sentido do poder executivo 

deixou de ser Montesquieu, que agora se vê substituído pelo barão de 

Münchausen25; 

 

iii) Publicização de atividades  

Levantam-se hoje vozes26 no sentido da recuperação para a mão pública 

de tarefas que a evolução da Administração Pública e do Direito 

Administrativo havia devolvido a particulares, iniciando um movimento 

dogmático no sentido da publicização. Todavia, se o cenário de crise 

                                                           
22 Cf. OST/KERCHOVE, De la Pyramide au Réseau?..., cit., pp. 45 e ss., 130 e ss., e SORDI, «Il Principio 

di Legalità nel Diritto Amministrativo che Cambia. La Prospettiva Storica», in: Diritto 

Amministrativo, fasc. 1, 2008, p. 25, que seguimos de perto; . 
23 Parafraseamos LEVRAT/BESSON (org.), (Dés)ordres Juridiques Européennes/European Legal 

(Dis)orders, Schulthess, Zürich, 2012. 
24 Assim, MERUSI, La Legalità Amministrativa: Altri Sentieri Interrotti, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 51. 
25 MERUSI, La Legalità…, cit., pp. 9 e ss..  
26 Cf. KIRCHOF, Deutschland…, cit., p. 111.  
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potencia uma “redescoberta do papel económico fundamental do Estado”, 

também dificulta (em virtude da carência de recursos) a assunção dessa 

função de estímulo; de qualquer modo, esta tendência possui repercussões 

dogmáticas determinantes, na medida em que permite uma expansão 

significativa da área de influência do Direito Administrativo27; 

 

iv) Ampliação do conceito de Administração Pública 

Esta tendência põe a tónica na criação de um «setor público alargado»28, 

para efeitos de contabilidade pública. Trata-se de um aspeto claramente 

visível no designado Sistema de Contas Nacionais e Regionais da Comunidade 

(SEC)29 que adota um conceito muito amplo das «administrações públicas», no 

qual se incluem “todas as unidades institucionais que são outros produtores 

não mercantis (…) cuja produção se destina ao consumo individual e 

colectivo e principalmente financiadas por pagamentos obrigatórios feitos por 

unidades pertencentes a outros sectores e/ou todas as unidades institucionais 

principalmente ligadas à redistribuição do rendimento e da riqueza nacional” 

(cf. ponto 2.68). Divididas em quatro subsetores (administração central, 

administração estadual, administração local e fundos de segurança social), 

estão aqui compreendidas quer as pessoas coletivas públicas, quer outras 

entidades controladas ou financiadas pela Administração Pública; 

v) Politicização das decisões administrativas e a crise da separação de 

poderes 

                                                           
27 Assim, NAPOLITANO, «The Role of the State in (and after) the Financial Crisis: New Challenges for 

Administrative Law», in: Susan ROSE-ACKERMANN/LINDSETH (eds.), Comparative Administrative Law, 

Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2010, pp. 588 e s.. 
28 MERUSI, La Legalità…, cit., p. 52.  
29 Aprovado pelo Regulamento (CE) n.º 2223/96, do Conselho, de 25 de junho de 1996, in: JO, 

n.º L 310, 30.11.1996, pp. 1 e ss., alterado pelo Regulamento (CE) n.º 448/98, do Conselho de 16 

de fevereiro de 1998, in: JO n.º L 58, 27.02.1998, pp. 1 e ss., pelo Regulamento (CE) n.º 1500/2000 

da Comissão, de 10 de julho de 2000, in: JO n.º L 172, 12.07.2000, pp. 3 e ss., pelo Regulamento 

(CE) n.º 2516/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de novembro de 2000, in: JO n.º 

L 290, 17.11.2000, pp. 1 e ss., pelo Regulamento (CE) n.º 995/2001, da Comissão de 22 de maio de 

2001, in: JO n.º L 139, 23.05.2001, pp. 3 e ss., pelo Regulamento (CE) n.º 2558/2001 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 3 de Dezembro de 2001, in: JO n.º L 344, 28.12.2001, pp. 1 e ss., pelo 

Regulamento (CE) n.º 113/2002 da Comissão, de 23 de janeiro de 2002, in: JO n.º L 21, 24.01.2002, 

pp. 3 e ss., pelo Regulamento (CE) n.º 359/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

fevereiro de 2002, in: JO n.º L 58, 28.02.2002, pp. 1 e ss., pelo Regulamento (CE) n.º 1267/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de junho de 2003, in: JO n.º L 180, 18.07.2003, pp. 1 e 

ss., pelo Regulamento (CE) n.º 1392/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

novembro de 2007, in: JO n.º L 324, 10.12.2007, pp. 1 e ss., e pelo Regulamento (CE) n.º 400/2009 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, in: JO n.º L 126, 21.05.2009, pp. 11 

e ss., pelo Regulamento (UE) n.º 715/2010, da Comissão, de 10 de agosto de 2010, in: JO n.º L 

210, 11.8.2010, pp. 1 e ss.. 
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O equilíbrio assegurado pelo princípio da separação e interdependência 

de poderes permite estabelecer um continuum de articulação entre a função 

política e a função administrativa, cabendo a esta complementar ou pôr em 

prática, a jusante, as orientações gerais dos destinos da coletividade30 por 

aquela desenhadas a montante, sem perder de vista que, no fundo, a 

atividade política do Estado se assume como atividade de “alta 

administração”31. Todavia, e por um lado, o surgimento de novas entidades 

administrativas com novos poderes veio “desequilibrar” a tríade legislativo, 

executivo e judicial32, permitindo a alusão à emergência de uma “nova 

separação de poderes”33: estão agora em causa, desde logo, a progressiva 

penetração e apogeu dos reguladores, que esbatem significativamente a 

importância do Governo e da Administração central no exercício de (certas) 

tarefas públicas, a ponto de o transformarem no Gato Cheshire34, dificultando 

uma captação mais rigorosa do exercício das tarefas devolvidas à 

Administração e à função administrativa. Por outro lado, denota-se uma 

aproximação entre política e administração, nos casos em que certas 

decisões (maxime, do Governo) possuem consequências políticas ou postulam 

a realização de juízos prognose e/ou de natureza estratégica – como 

acontece, paradigmaticamente, quando, por motivo de escassez de recursos, 

o Governo decide encerrar serviços públicos35. 

vi) Inversão do sentido dos princípios da descentralização e da 

desconcentração – As exigências de controlo orçamental afetam o sistema 

plural e descentralizado de Administração Pública, acentuando as notas 

centralizadoras e, sobretudo, reforçando a posição do Ministro das Finanças. 

Repare-se que, a nível da Administração central, a potencial supremacia 
                                                           

30 Cf. Marcello CAETANO, Manual de Direito Administrativo, vol. I, 10.ª ed. (7.ª reimp.), Almedina, 

Coimbra, 2001, p. 9. 
31 V. Barbosa de MELO, Direito Administrativo II, polic., Coimbra, 1987, p. 58. Como também 

recorda Marcello CAETANO (Manual…, vol. I, cit., p. 9), muitas vezes, “a separação do domínio da 

Política e da administração é mera questão de graus: as opções primárias ou fundamentais 

pertencem à primeira, as secundárias ou derivadas já podem respeitar à segunda”. 
32 Cf., v. g., BARKOW, «The Ascent of the Administrative State and the Demise of Mercy», in: 

Harvard Law Review, vol. 121, 2008, pp. 1336 e s.. 
33 Cf. B. ACKERMAN, «The New Separation of Powers», in: Harvard Law Review, n.º 3, vol. 113, 

janeiro 2000, pp. 633 e ss.; o Autor ensaia uma nova teoria funcional de separação de poderes, 

identificando uma função de integridade (destinada a funcionar como “cães de guarda 

constitucionais”) e uma função regulatória. 
34 A metáfora foi colhida em STEWART, «Administrative Law in the Twenty-First Century», in: New 

York University Law Review, vol. 78, 2003, p. 451. 
35 Sobre esta questão, cf. as considerações que tecemos em «A Discricionariedade 

Administrativa: Reflexões a Partir da Pluridimensionalidade da Função Administrativa», in: O 

Direito, n.º III, ano 144.º, 2012, pp. 638 e ss..  
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deste último já decorria do artigo 24.º da Lei Orgânica do XIX Governo 

Constitucional36, de acordo com o qual “todos os atos do Governo que 

envolvam aumento de despesas ou diminuição de receitas são 

obrigatoriamente aprovados pelo Ministro de Estado e das Finanças”37. 

Todavia, a tendência centralizadora agora manifestada atinge todos os 

setores da Administração Pública, ainda que em áreas paulatinamente 

subtraídas à influência governamental.  

Na verdade, a crise financeira coloca muitas autarquias (endividadas) 

numa certa dependência do Ministério das Finanças (que pode controlar as 

contratações): passa-se com a autonomia administrativa autárquica algo 

semelhante ao que ocorre com a perda da soberania dos Estados 

endividados. Trata-se, aliás, de uma consequência já contemplada no nº 1.17 

da versão original do citado Memorando de Entendimento, no qual se 

determina uma redução de, pelo menos, cento e setenta e cinco milhões de 

euros, nas transferências para as Administrações regional e local, no âmbito do 

contributo que a estas se exige para a consolidação orçamental; 

 

vii) Importância da recuperação, na atuação dos poderes públicos, de 

uma racionalidade axiológica, de uma ética, ao invés de uma lógica 

exclusiva de maximização (imediata) de resultados 

 

A absolutização da nota da eficiência desta última não constitui senão a 

consequência da influência das empresas financeiras e de crédito sobre a 

ação do Estado, alcançada em virtude das sucessivas operações de 

endividamento público38. Começa hoje a sentir-se a necessidade de apelar 

                                                           
36 Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho. 
37 Cf., sobre as origens desta norma, Paulo OTERO, «A Intervenção do Ministro das Finanças 

sobre os Actos do Governo de Aumento de Despesas ou Diminuição de Receitas», in: Estudos 

em Homenagem ao Professor Doutor Pedro Soares Martínez, vol. II, Almedina, Coimbra, 2000, pp. 

166 e ss.. 

Observe-se, porém, a diferente redação do n.º 24.2 do Regimento do Conselho de Ministros do 

XIX Governo Constitucional (aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2011, de 

11 de julho), o qual prevê apenas que “o Ministro de Estado e das Finanças é obrigatoriamente 

consultado e deve pronunciar-se sobre todos os projetos de atos normativos que envolvam 

aumento de despesas ou diminuição de receitas”. Ainda que se equacionasse a possibilidade 

de, à luz deste preceito, a intervenção do Ministro das Finanças se reconduzir à emissão de um 

parecer, a necessária compatibilização entre o Regimento (aprovado por resolução do 

Conselho de Ministros) e a Lei Orgânica (aprovada por decreto-lei) impõe uma interpretação 

diversa, aproximando o sentido das disposições de ambos os diplomas a favor deste último ou, 

em alternativa (consonante com o reforço desta posição ministerial), pressupõe a intervenção 

do Ministro das Finanças em dois momentos: durante o procedimento (intervenção consultiva) e 

após a fase constitutiva (intervenção integrativa de eficácia). 
38 KIRCHOF, Deutschland…, cit., p. 38. 
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para a subordinação da atividade jurídico-público (em especial, da 

Administração) a valores públicos e para a conveniência em que as ações 

administrativas sejam, elas próprias, criadoras de valor público. Atente-se, 

porém, que a (re)valorização da ética não ocorre apenas quanto à atuação 

pública globalmente considerada, mas envolve e atinge os servidores 

públicos. 

 

3. O sentido da regulação económica num contexto de crise 

 

Sem prejuízo da especificidade e das dificuldades inerentes à identificação e 

à definição de uma missão administrativa de “regular” ou de “regulação”39, 

estão aqui envolvidas atividades muito diversas, que afetam relações jurídicas 

variadas (entre entidades privadas e entre estas e entidades públicas), todas 

elas dirigidas à supervisão do mercado (ou de setores do mercado), com o 

objetivo de promover o equilíbrio das atividades económicas num ambiente 

de concorrência livre e fair entre os operadores e de assegurar os bens e 

serviços essenciais (Grundversorgung)40-41. Em estreita conexão com esta 

                                                           
39 V., a este propósito, as observações muito pertinentes de Marta Nunes VICENTE, A Quebra da 

Legalidade Material na Actividade Normativa de Regulação Pública, Coimbra Editora, Coimbra, 

2012, pp. 35 e ss., 47 e ss., 178.  
40 Cf. BADURA, Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung, 2.ª ed., Mohr Siebeck, Tübingen, 

2005, pp. 106 e s., cuja noção – aglutinadora da dimensão de garantia 

(Gewährleistungsfunktion) com a dimensão da defesa da concorrência – seguimos de perto. V. 

ainda BLERSCH, Deregulierung und Wettbewerbsstrategie, Lit Verlag, Berlin, 2007, pp. 11 e ss.; 

DANWITZ, «Was ist eigentlich Regulierung?», in: Die Öffentliche Verwaltung, fasc. 23, ano 57.º, 

dezembro 2004, pp. 977 e ss., esp.te p. 984; SÄCKER, «Das Regulierungsrecht im Spannungsfeld von 

Öffentlichem und Privatem Recht», in: Archiv des Öffentlichen Rechts, vol. 130, 2005, pp. 187 e ss.; 

Vital MOREIRA, Auto-Regulação..., cit., p. 34. V. ainda a síntese de MUÑOZ MACHADO, «Hacia un 

Nuevo Derecho Administrativo», in: El Derecho Público de la Crisis Económica. Transparencia y 

Sector Público. Hacia un Nuevo Derecho Administrativo, Instituto Nacional de Administración 

Pública, Madrid, 2011, pp. 203 e ss..Também associando Estado de garantia e regulação, v. 

Pedro GONÇALVES, «Estado de Garantia e Mercado», in: Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto, ano VII (especial), 2010, pp. 97 e ss.. 
41 Como decorre do texto, estão afastadas do conceito de regulação os modos de regulação 

informal, designadamente, através das agências de rating, que funcionam como uma espécie 

de agências de supervisão informal (cf., v. g., FRIEDMAN, «A Crisis…», cit., p. 132, que se lhes refere 

como “agências quase-governamentais”). Trata-se, aliás, de um papel que lhes foi atribuído nos 

anos ’30 do século XX: a partir de 1936, e com o objetivo de assegurar que os bancos 

realizassem apenas investimentos seguros, os reguladores bancários proibiram-nos de investir em 

valores mobiliários especulativos (speculative investment securities), assim qualificados por 

“manuais de notação reconhecidos” (recognized rating manuals); quer dizer, neste momento, 

os bancos encontravam-se impedidos de efetuar as suas próprias avaliações de risco, devendo 

conformar-se com os juízos daqueles “manuais”, publicados unicamente pelas (então, quatro) 

Moody’s, Poor’s, Standard e Fitch, aos quais, na prática, foi reconhecida como que uma «força 

de lei». Quando, em 1975, a Securities and Exchange Commission (SEC) alterou a referência 

àqueles “manuais” (considerada demasiado vaga) para “national recognized statistical rating 

organization” (NRSRO), logo enquadrou nesta categoria a Moody’s, a (entretanto fundida) 

Standard & Poor’s e a Fitch, no que foi seguida pelos demais reguladores financeiros. As 
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missão, surge o «Direito Administrativo da Regulação» 

(Regulierungsverwaltungsrecht) enquanto novo marco de referência da 

construção dogmática do Direito Administrativo e com preocupações 

associadas à conceptualização das questões relacionadas com os fenómenos 

da privatização e da assunção de responsabilidades de garantia por parte do 

Estado42. 

Ao invés das concepções comummente veiculadas, o aparecimento dos 

reguladores – logo nos Estados Unidos – remonta ao dealbar do século XIX, em 

momento anterior à instituição da Interstate Commerce Commission (que data 

de 1887)43. Desde o início do seu funcionamento, o Congresso conferiu amplos 

poderes (decisórios e normativos) à Administração e criou organismos dotados 

                                                                                                                                                                          
sucessivas fusões e a circunstância de a SEC dificultar o acesso à atividade de notação de risco 

conduziram a que aquelas três entidades detivessem um oligopólio de facto neste domínio. 

Com o propósito de reagir contra a falta de transparência da SEC e de levantar as barreiras que 

esta coloca ao acesso à categoria de NRSRO, o Credit Agency Reform Act, de 2006, veio 

estabelecer critérios, prever procedimentos justos e transparentes nas decisões de concessão do 

título de NRSRO e conferir à SEC poderes limitados de supervisão sobre as agências de rating já 

reconhecidas. V. WHITE, «The Credit-Rating Agencies and the Subprime Debacle», in: Critical 

Review, n.os 2-3, vol. 21, 2009, pp. 390 e ss., e «The Credit Rating Agencies», in: Journal of 

Economic Perspectives, n.º 2, vol. 24, primavera 2010, pp. 213 e s.. Para compreender o alcance 

e a distribuição geográfica das agências de rating, cf., ainda que reportado a 2000, Credit 

Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information, Basel Committee on Baking 

Regulation Working Papers, n.º 3, agosto 2000, pp. 11 e ss. (disponível em 

http://www.bis.org/publ/bcbs_wp3.pdf, janeiro 2013). 

Considerando o impacto que a atividade desenvolvida por estas entidades tem nos mercados 

de valores mobiliários e da banca (uma vez que as notações de risco são utilizadas por 

investidores e pelos Estados para adotarem as decisões de investimento e de financiamento), 

bem como a responsabilidade que tiveram na emergência da crise económico-financeira, a 

União Europeia disciplina hoje esta matéria no Regulamento (CE) n.º 1060/2009, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009 (in: JOUE, n.º L 302, 17.11.2009, pp. 1 e ss.), 

alterado pelo Regulamento (UE) n.º 513/2011, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

maio de 2011 (in: JOUE, n.º L 145, 31.05.2011, pp. 30 e ss.), pela Diretiva 2011/61/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011 (in: JOUE, n.º L 174, 01.07.2011, pp. 1 

e ss.) e pelo Regulamento (UE) n.º 462/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

maio de 2013 (in: JOUE, n.º L 146, 31.05.2013, pp. 1 e ss.). Incidindo sobre as notações de risco 

emitidas por agências registadas na União Europeia (artigo 2.º), o diploma tem como 

preocupações essenciais assegurar a transparência e a independência (artigos 1.º, 6.º e 12.º), 

bem como o rigor e a qualidade das notações (artigos 7.º e seguintes). Por outro lado, sujeitam-

se as agências de rating a supervisão, exigindo o respetivo registo (artigos 14.º e seguintes) e 

cometendo o exercício dos poderes de supervisão à Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados (ESMA) (artigos 21.º e seguintes), sem prejuízo da necessidade de 

articulação e cooperação desta última com os reguladores dos Estados-membros e as 

autoridades sectoriais (artigos 26.º e seguintes). Regista-se ainda a preocupação de evitar a 

dependência excessiva das instituições financeiras, das autoridades de supervisão e da própria 

legislação europeia relativamente às notações de risco (cf. artigos 5.º-A, 5.º-B e 5.º-C). 
42 Assim, DANWITZ, «Was ist eigentlich Regulierung?», cit., p. 985, e WAHL, Herausforderung und 

Antworten: Das Öffentliche Recht der Letzten Fünf Jahrzehnte, De Gruyter, Berlin, 2006, pp. 83 e 

ss. 
43 Usualmente aponta-se esta agência como tendo sido a primeira – cf., v. g., RABIN, «Federal 

Regulation in Historical Perspective», in: Stanford Law Review, vol. 38, 1986, pp. 1189 e 1194 e ss.; 

BREGER/EDLES, «Established by Practice: The Theory and Operation of Independent Federal 

Agencies», in: Administrative Law Review, vol. 52, 2000, pp. 1117 e ss.. 

http://www.bis.org/publ/bcbs_wp3.pdf
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de vários graus de independência face ao Governo. Assim, a fundação da 

primeira agência – o Patent Office – ocorreu na sequência do Patent Act, de 

10 de abril de 1790, e a primeira grande «experiência regulatória» foi gerada 

pelo embargo de 1807-180944. Todavia, é indubitável que, só no último quartel 

do século XX, se reuniram as condições que permitiram a expansão dos 

reguladores – que acabam por configurar um “quarto poder” (fourth branch) – 

e o surgimento do modelo do Estado regulador, que o fenómeno da 

globalização tornou comuns aos sistemas administrativos norte-americano e 

europeu.  

A articulação entre regulação e crise tem recebido alguma atenção da 

doutrina, ainda que as posições se não mostrem unânimes. Uma linha de 

análise defende que a crise resultou de demasiada regulação e intervenção 

pública, tendo aquela sido encorajada por estas; embora, em certos pontos, a 

regulação consinta comportamentos alternativos no mercado, o seu objetivo 

(e, por conseguinte, a sua fraqueza) reside na tentativa de harmonizar 

(igualizar) todos os comportamentos dos operadores económicos de acordo 

com uma única visão: a do regulador45. Outras posições reclamam 

precisamente o contrário, propugnando que um reforço da regulação teria 

permitido evitar a crise: por um lado, os reguladores nem sempre dispunham 

dos poderes necessários para esse efeito; por outro lado, mesmo quando os 

tinham, ou permitiram a assunção de riscos excessivos46, ou demitiram-se de 

realizar as suas próprias avaliações de riscos, confiando nos juízos das agências 

de rating47 e, nessa medida, incentivando (ou, pelo menos, não 

                                                           
44 Cf. MASHAW, Creating the Administrative Constitution, Yale University Press, New 

Haven/London, 2012, pp. 4 e s., 91 e ss.. É ainda possível encontrar antecedentes da regulação 

no Reino Unido, durante o século XVII – v. FRIEDMAN, Regulation in the Reagan-Bush Era, University 

of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2009, p. 7. 
45 FRIEDMAN, «A Crisis…», cit., pp. 127 e ss., esp.te pp. 152 e ss..  
46 Assim NAPOLITANO, «The Role…», cit., p. 571; daí que o Autor identifique como dois dos desafios 

do Direito Administrativo pós-crise as técnicas e estruturas de regulação e a reconceptualização 

da regulação a nível global (Op. cit., pp. 589 e s.). 
47 Juízos não totalmente confiáveis, tendo em conta que, a partir dos anos ’70 do século 

passado, se substituiu o modelo “investor pays” pelo modelo “issuer pays” – o que determinou a 

insidiosa consequência, visível, sobretudo, na última década, de ficarem as agências de rating 

“reféns” das empresas financeiras que colocavam os respetivos produtos no mercado: caso 

estas ficassem descontentes com a notação atribuída por uma agência, dispunham sempre da 

ameaça de poderem passar a pagar a outra. Cf. WHITE, «The Credit-Rating Agencies…», cit., pp. 

392, 393 e s.. 
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desencorajando) certos comportamentos irresponsáveis dos operadores 

económicos48. 

Quanto à primeira observação, importa acentuar que, embora a regulação 

e a figura do Estado regulador andassem, de início, associadas ao recuo da 

esfera pública relativamente à sociedade, a verdade, porém, é que, mais 

tarde ou mais cedo, a proliferação de mecanismos regulatórios, demandados, 

com frequência, pela necessidade coletiva de evitar riscos, originou o que 

alguma doutrina apelida de “paradoxo da regulação”: raramente logrando 

circunscrever a sua ação interventora à supervisão, o Estado regressou como 

um Estado “ama-seca” (nanny state), caracterizado por uma sobrerregulação 

(over-regulation), porquanto, muitas das vezes, as tarefas de prevenção de 

riscos reclamam uma atuação mais interventiva do que os anteriores métodos 

de “command and control”. 

Relativamente à ideia de que a crise emergiu em consequência de 

regulação a menos, impõe-se sublinhar que, no auge daquela, não se torna 

difícil defender o alargamento dos poderes dos reguladores (sobretudo, de 

caráter repressivo), no sentido de que estes imponham limites à atuação dos 

operadores económicos; na verdade, em períodos de contração, aqueles são 

os primeiros a retrair-se e a demonstrar a sua timidez. O empenho no sentido 

do reforço da ação regulatória exige-se, sobretudo, nas épocas de otimismo e 

expansão económica, para refrear atuações temerárias dos operadores.  

 

Independentemente da perspetiva que se perfilhe, todas consideram que, 

num sentido ou noutro, a estrutura do sistema e da política de regulação foi 

um49 dos “coconspiradores” da crise50, pelo que, à semelhança de Marcellus, 

                                                           
48 STIGLITZ, «The Anatomy of a Murder: Who Killed America’s Economy», in: Critical Review, n.os 2-

3, vol. 21, 2009, pp. 332 e ss..  
49 Mas nunca o único, visto que as crises constituem o produto de um conjunto de causas, 

fenómenos que surgem como consequência de anos de (má) gestão e de conjunturas 

económicas e financeiras. Cf. também KIRCHOF, Deutschland…, cit., p. 137. De qualquer modo, a 

tendência generalizada aponta no sentido de que a crise contribuiu mais para a 

descredibilização dos governos que para a descredibilização dos operadores económicos – cf. 

SANDEL, What Money Can’t Buy – The Moral Limits of Markets, Farrar, Strauss and Giroux, New York, 

2012, p. 12. 
50 Em sentido próximo, DAVIS POLK & WARDWELL, Emergency Economic Stabilization Act 2008, 

outubro 2008, p. 43 (disponível em http://www.davispolk.com/files/Publication/6c055ccf-c8c6-

4873-be51-2b200051a1ad/Presentation/PublicationAttachment/c556ff06-2795-477f-b7ee-

2cf6970f809b/EESA.memo.pdf, novembro 2012). Por esse motivo, também a regulação (rectius, a 

introdução de mudanças na regulação) poderá constituir uma resposta para a crise – cf., v. g., 

NAPOLITANO, «The Role…», cit., p. 569. Veja-se, neste sentido, a opção seguida pelo legislador 

espanhol que, na Lei de Economia Sustentável (Ley 2/2011, de 4 de março, de Economía 

Sostenible), prevê um capítulo dedicado à “melhoria da qualidade da regulação” (artigos 4 a 

http://www.davispolk.com/files/Publication/6c055ccf-c8c6-4873-be51-2b200051a1ad/Presentation/PublicationAttachment/c556ff06-2795-477f-b7ee-2cf6970f809b/EESA.memo.pdf
http://www.davispolk.com/files/Publication/6c055ccf-c8c6-4873-be51-2b200051a1ad/Presentation/PublicationAttachment/c556ff06-2795-477f-b7ee-2cf6970f809b/EESA.memo.pdf
http://www.davispolk.com/files/Publication/6c055ccf-c8c6-4873-be51-2b200051a1ad/Presentation/PublicationAttachment/c556ff06-2795-477f-b7ee-2cf6970f809b/EESA.memo.pdf
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também poderemos afirmar something is rotten in the state of… regulation51. O 

desafio consiste, pois, na procura de uma “boa regulação” (good regulation)52 

ou de uma “regulação mais inteligente” (smarter regulation).  

 

3.1. A alteração da forma mentis da regulação económica? 

  

A partir do momento em que consideramos que existe um equilíbrio entre a 

opção por um mercado totalmente livre e a opção por uma intensa 

regulação governamental, a chave poderá consistir em alcançar o que, num 

estudo clássico, Ayres e Braithwaite designavam como “regulação responsiva” 

(responsive regulation), que balança a livre iniciativa, a autorregulação e a 

regulação pública53, articulando-a com a necessária ponderação dos riscos, 

como defende a risk-based regulation54. 

Considerando as raízes económicas e financeiras da crise que vivemos, a 

evolução pode apontar no sentido do reconhecimento de novas áreas de 

regulação. Assim acontece, v. g., com a necessidade de equacionar a 

supervisão das atividades e das entidades do sistema bancário paralelo 

(shadow banking), posta em evidência pela Comissão Europeia no Livro Verde 

sobre o Sistema Bancário Paralelo55. Recorde-se o papel relevante que, no 

contexto da crise de 2007/2008, assumiu a fuga de determinadas operações 

(empurradas para o sistema bancário paralelo) à supervisão bancária. Neste 

sentido, a União Europeia tem vindo a adotar (ou a preparar a adoção de) 

medidas que passam pela regulamentação indireta das atividades do sistema 

                                                                                                                                                                          
7) – para uma análise das respetivas disposições, cf. NÚÑEZ LOZANO, «Paradojas del Derecho 

Público de la Crisis Económica: La Mejora de la Calidad de la Regulación en el Proyecto de la 

Ley de Economía Sostenible», in: BLANCO ESTEVE (coord.), El Derecho Público de la Crisis 

Económica. Transparencia y Sector Público. Hacia un Nuevo Derecho Administrativo, INAP, 

Madrid, 2011, pp. 483 e ss..  
51 Estamos, evidentemente, a parafrasear, com a devida vénia, SHAKESPEARE, Hamlet, Prince of 

Denmark, 1600-1601, Ato II, Cena IV, in fine [ed. consultada: A. H. BULLEN (ed.), The Complete 

Works of William Shakespeare, CRW Publishing, London, 2009, p. 397]. 
52 V. HAINES, The Paradox of Regulation: What Regulation Can Achieve and What It Cannot, 

Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2011, pp. 1 e s., e, desenvolvidamente, 7 e 

ss..  
53 AYRES/BRAITHWAITE, Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, Oxford 

University Press, Oxford/New York, 1992. Cf. também BRAITHWAITE, Restorative Justice and 

Responsive Regulation, Oxford University Press, Oxford, 2002. 
54 BALDWIN/BLACK, «Really Responsive Regulation», in: The Modern Law Review, fasc. 1, vol. 71, 

2008, pp. 59 e ss. (65 e ss.); BLACK, «Risk-Based Regulation: Choices, Practices and Lessons Being 

Learned», in: Risk and Regulatory Policy, OCDE, Paris, 2010, pp. 185 e ss..   
55 COM(2012) 102 final, de 19.03.2012. Trata-se, aliás, de uma posição assumida em 

consonância com o Conselho de Estabilidade Financeira, que, já em 2011, havia publicado um 

relatório sobre o tema (cf. http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111027a.pdf, 

janeiro 2013). 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111027a.pdf
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bancário paralelo por via da regulamentação dos setores bancário e 

segurador, pelo alargamento do âmbito de aplicação da regulamentação 

prudencial em vigor às atividades do sistema bancário paralelo (por exemplo, 

às empresas de investimento) e pela regulamentação direta de determinadas 

atividades do sistema bancário paralelo (considere-se, v. g., a regulação dos 

fundos de investimento). 

O cenário de crise suscita também questões atinentes à submissão de novas 

matérias à regulação. Por exemplo, ressalta-se hoje a conveniência em 

supervisionar os salários dos executivos do setor financeiro, na medida em que 

o seu elevado montante contenda com a proteção dos 

investidores/acionistas e com a estabilidade sistémica. Estas hipóteses 

verificam-se quando as remunerações ascendem a montantes superiores 

àqueles que seriam devidos num “mercado livre de talento” (o que sucede 

nos casos em que a decisão salarial cabe aos próprios gestores, que se 

mostram mais generosos na atribuição da remuneração do que seriam os 

acionistas da empresa, com prejuízo para a estabilidade financeira desta 

última) e quando se efetua uma relação direta entre o quantum salarial e os 

proveitos decorrentes de investimentos, sem, todavia, fazer repercutir nos 

gestores as perdas eventualmente emergentes desses mesmos investimentos 

(a implicar, como consequência, que a estrutura remuneratória favorece a 

adoção de decisões financeiras de risco)56. 

Ainda na mesma área, denota-se a tendência para abraçar novos 

paradigmas de regulação. No caso específico da regulação financeira, 

assiste-se, por um lado, à passagem de um paradigma microprudencial para 

um modelo macroprudencial: neste sentido, a regulação financeira deve 

conceber-se como um mecanismo de salvaguarda do sistema financeiro 

considerado como um todo, o que implica não apenas uma atenção ao 

comportamento individual desta ou daquela instituição financeira, mas uma 

perspetivação global das falhas e riscos sistémicos57. Por outro lado, acentua-

se a artificialidade da distinção entre regulação prudencial e regulação 

comportamental e a necessidade de articulação de ambas numa mesma 

                                                           
56 Cf. BRUNNERMEIER/CROCKET/GOODHART/HELLWIG/PERSAUD/SHIN, The Fundamental Principles…, cit., 

pp. 49 e ss..  
57 Cf. HANSON/KASHYAP/STEIN, «A Macroprudential Approach to Financial Regulation», in: Journal 

of Economic Perspectives, n.º 1, vol. 25, inverno 2011, pp. 3 e ss., com propostas de instrumentos 

de regulação macroprudencial.  
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entidade (responsável pela regulação integral), promovendo a eficácia e a 

eficiência do sistema regulatório e aumentando a accountability58.  

O contexto atual favorece também novos espaços de regulação, 

apontando-se para o incremento da regulação internacional e, sobretudo, 

europeia. Já em 1997, Vital Moreira59 afirmava que a internacionalização e a 

globalização da economia originavam um “decréscimo da soberania 

regulatória dos Estados nacionais”. Hoje afirma-se, inclusivamente, que a 

previsão e a aplicação meramente estaduais de certos instrumentos 

regulatórios podem acabar por prejudicar os operadores económicos 

nacionais, criando externalidades positivas para os operadores económicos 

estrangeiros – percepção que terá como efeitos, no mínimo, uma 

«concorrência regulatória» entre os Estados60 ou, no máximo, a redução 

(nefasta) das exigências de regulação, já que, para além das dificuldades 

suscitadas pelas assimetrias de informação, nem sempre os investidores 

reconhecem as vantagens inerentes à adoção de uma política de regulação 

mais severa61. Daí a importância da harmonização regulatória que se verifica, 

desde logo, no espaço europeu e que tem por objetivo último a “tipicização 

do exercício do poder administrativo” pelas autoridades reguladoras 

nacionais, contribuindo para a realização a partir de baixo do ordenamento 

jurídico europeu62. 

A crise pode exigir ainda novos atores e novos níveis de regulação, como o 

demonstra o fenómeno designado como meta-regulação63. Ainda que a 

concepção subjacente à construção de um regime meta-regulatório tenha 

surgido já em meados dos anos ’90 do século XX – recordem-se quer o 

programa meta-regulatório erigido na Austrália, a partir de 1992, no contexto 

da National Competition Policy, quer o relatório da OCDE para promover a 

                                                           
58 Aspeto para o qual alerta já Calvão da SILVA, Banca, Bolsa e Seguros, 3.ª ed., Almedina, 

Coimbra, 2012, pp. 80 e ss.. 
59 Vital MOREIRA, Auto-Regulação…, cit., p. 45.  
60 Cf. BALTENSPERGER, «Competition of Bank Regulators: A More Optimistic View», in: Finanz Archiv, 

n.º 3, vol. 59, 2003, pp. 332 e s..  
61 Cf. Hans-Werner SINN, «Risktaking, Limited Liability, and the Competition of Bank Regulators», 

in: Finanz Archiv, n.º 3, vol. 59, 2003, p. 326, e «Asymmetric Information, Bank Failures and the 

Rationale for Harmonizing Banking Regulation», in: Finanz Archiv, n.º 3, vol. 59, 2003, pp. 340 e ss.. 
62 Assim, MERUSI, La Legalità…, cit., pp. 96, 116 e ss..  
63 V. Browen MORGAN, «Regulating the Regulators: Meta-Regulation as a Strategy for Reinventing 

Government in Australia», in: Public Management Review, vol. 1, n.º 1, 1999, pp. 49 e ss., e «The 

Economization of Politics: Meta-Regulation as a Form of Nonjudicial Legality», in: Social & Legal 

Studies, vol. 12, n.º 4, dezembro 2003, pp. 489 e ss..  
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qualidade da regulação de 199564 –, possui total atualidade (sobretudo, a 

partir do momento em que a crise é também imputável à atividade de 

regulação) a necessidade de estabelecer instituições e processos destinados a 

implantar mecanismos de revisão regulatória na rotina da elaboração das 

políticas públicas65. Assumindo uma dimensão quase-constitucional, a meta-

regulação pressupõe, pois, a criação de mecanismos destinados a regular – 

inclusivamente no nível legislativo ou, pelo menos, governamental – o 

estabelecimento e a utilização dos instrumentos regulatórios66. Este regime 

passa pela criação (ou reforço dos poderes) de organismos que controlam a 

criação e a implementação das políticas regulatórias (como o 

Commonwealth Office of Regulation Review ou o National Competition 

Council), pela definição de critérios para o exercício da atividade regulatória 

(de que é exemplo a análise custo-benefício, nos termos da qual a 

intervenção pública apenas se justifica quando constitui o único meio para 

satisfazer todos os interesses públicos em presença), e, articuladamente, pela 

introdução da ideia de ética, enquanto condição da legitimidade da ação 

                                                           
64 Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government 

Regulation – Including the OECD Reference Checklist for Regulatory Decision-Making and 

Background Note, Paris, 1995 [OCDE/GD(95)95], disponível em 

http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCD

E/GD(95)95 (dezembro 2012). 
65 Browen MORGAN, «Regulating…», cit., p. 50. 
66 Entre outras, esta nota distingue a meta-regulation da regulatory review presidencial 

existente nos Estados Unidos desde o Paperwork Reduction Act, de 1980 (cf., em especial, § 

3503, na redação de 1995), embora com antecedentes na Administração Nixon: na sequência 

de críticas quanto à qualidade da regulação e à emergência de um «quarto poder acéfalo» 

(na formulação da Comissão Brownlow), aquele ato legislativo criou, no interior do Office of 

Managemente and Budget (e, por conseguinte, integrado no gabinete do presidente), o Office 

of Information and Regulatory Affairs (OIRA) – um sistema que posteriores Executive Orders 

(sobretudo das eras Reagan, Clinton, Bush e Obama) vieram intensificar e aperfeiçoar. Embora 

se possa afirmar que, em ambos os casos está em causa a supervisão da atividade regulatória, 

a regulatory review constitui um mecanismo que, além de não ter (evidentemente, por força do 

princípio da separação de poderes) repercussões no plano legislativo (e, por conseguinte, se 

circunscrever à análise da atuação – sobretudo, normativa – dos reguladores), pretende 

estender os poderes de influência do Presidente sobre as agências reguladoras, contribuindo 

para a centralização presidencial, com particulares repercussões no que tange à coordenação 

e à unidade na execução ou implementação das políticas públicas. Os problemas emergem, 

como sublinha alguma doutrina, quando a intensidade do controlo presidencial é tão forte que 

compromete o próprio sistema de checks and balances (assim, BOGGART, «Presidential Control 

Over Agencies: When Does Enough Become Too Much?», in: Journal of Land, Resources & 

Environmental Law, vol. 29, 2009, pp. 399 e ss., esp.te pp. 409 e ss.). 

Para uma apreciação das origens, do sentido e do funcionamento da regulatory review, cf. 

DEMUTH/GINSBURG, «White House Review of Agency Rulemaking», in: Harvard Law Review, vol. 99, 

1986, pp. 1075 e ss.; FRIEDMAN, Regulatory…, cit., pp. 20 e ss.; BLUMSTEIN, «Regulatory Review by the 

Executive Office of the President: An Overview and Policy Analysis of Current Issues», in: Duke Law 

Journal, n.º 3, vol. 51, dezembro 2001, pp. 851 e ss.; WEST, «The Institutionalization of Regulatory 

Review: Organizational Stability and Responsive Competence of OIRA», in: Presidential Studies 

Quarterly, n.º 1, vol. 35, março 2005, pp. 76 e ss.. 

http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCDE/GD(95)95
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCDE/GD(95)95
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pública de regulação, que concebe as pessoas como parte de um 

procedimento mais transparente de delineação das medidas regulatórias e 

leva a ter em conta o impacto destas últimas nos interesses do cidadão-

contribuinte. Estes dois últimos aspetos cruzam-se com o conceito de 

substantive supermandate, desenvolvido por Cass Sunstein67, a propósito das 

transformações do regime regulatório subjacentes ao Contract with America, 

desenhado pelo Partido Republicano aquando das eleições para o Congresso 

em 1994, transformações essas que representavam como que uma espécie de 

emenda constitucional ao Estado regulatório. 

 

As propostas de análise da (re)configuração do modelo regulatório no 

cenário hodierno podem orientar-se em torno de quatro vetores fundamentais: 

a ideia segundo a qual a regulação não se pode conceber, em exclusivo, 

como regulação pública estadual, abrindo caminho para fenómenos de 

«descentração regulatória» (3.2.); a consideração de que os poderes 

reguladores e o respetivo exercício devem nortear-se pela satisfação de um 

equilíbrio entre a utilização de instrumentos de soft law e de poderes 

sancionatórios, no quadro de um juízo genérico de avaliação de riscos, 

articulando flexibilidade e ética regulatória (3.3.); e o sentido da 

discricionariedade regulatória (3.4.). 

 

3.2. Modelo de regulação: rumo a uma «descentração regulatória»? 

 

A referência a uma «regulação policêntrica» (polycentric regulation) ou a uma 

«descentração da regulação» (decentring regulation) pretende exprimir, em 

simultâneo, “a constatação de que os governos não têm e a proposição de 

que os governos não devem ter o monopólio da regulação e de que a 

regulação deve ocorrer no interior dos e entre os outros atores sociais” 68. 

                                                           
67 Cass SUNSTEIN, «Congress, Constitutional Moments and the Cost-Benefit State», in: Stanford Law 

Review, vol. 48, 1996, pp. 247 e ss., esp.te pp. 270 e 289 e ss.. O Autor alude, em simultâneo, a um 

substantive supermandate – que prevê critérios a seguir pelas agências na ação reguladora, 

onde se destaca a análise custo-benefício – e a um procedural supermandate – que 

estabelece a necessidade de as agências seguirem novos procedimentos, indo além do que se 

encontrava já consagrado nos respetivos estatutos orgânicos e no Administrative Procedure Act. 
68 BLACK, «Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a 

Post-Regulatory World», in: Current Legal Problems, n.º 1, vol. 54, 2001, p. 103. V. também BLACK, 

«The Decentred Regulatory State?», in: Regulatory Review – 10th Anniversary Edition, 2006/2007, 

pp. 249 e ss., Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in Polycentric 

Regulatory Regimes, LSE Law, Society and Economy Working Papers 2/2008, pp. 5 e ss., e 

Legitimacy and the Competition for Regulatory Share, LSE Law, Society and Economy Working 
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A defesa deste modelo de regulação passa por dois eixos de reflexão: a já 

acentuada articulação entre reguladores internacionais/europeus e 

reguladores nacionais e o incentivo à autorregulação. 

Relativamente ao primeiro aspeto salientado, importa reconduzi-lo ao 

fenómeno mais amplo da europeização do Direito Administrativo e da 

configuração das administrações nacionais também como administrações da 

União Europeia, que se articulam com as instituições e os organismos europeus, 

num modelo aproximado ao chamado «federalismo de execução», em plena 

consonância com a obrigação hoje constante do n.º 3 do artigo 4.º do TUE 

(segundo o qual os Estados se encontram adstritos à adoção de todas as 

medidas adequadas para assegurar as obrigações decorrentes dos Tratados 

ou resultantes dos atos das instituições da União). Aliás, é este preceito que 

fundamenta o princípio da cooperação ou lealdade, bem como a «cláusula 

de fidelidade», que constituem o arrimo da intervenção das Administrações 

nacionais na execução do direito europeu69. Um exemplo típico desta 

coordenação no domínio em que nos movemos consiste no Sistema Europeu 

de Supervisão Financeira, criado por um conjunto de regulamentos europeus70 

                                                                                                                                                                          
Papers 14/2009, pp. 4 e ss.,  ambos disponíveis em  www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm 

(dezembro 2012).  
69 Cf., v. g., MORENO MOLINA, La Ejecución..., cit., p. 45. Eis o que, com base no artigo 10.º do 

Tratado de Roma (correspondente ao atual n.º 4 do artigo 3.º do TUE), emergia já de 

jurisprudência do Tribunal de Justiça, que remonta ao Acórdão «Milchkontor» («Deutsche 

Milchkontor GmbH et alii/República Federal da Alemanha», de 21.09.1983, Ps. 205 a 215/82, in: 

Recueil de la Jurisprudence de la Cour, 1983, pp. 2633 e ss., esp.te ponto 17. Desta jurisprudência 

decorriam quer a competência das Administrações nacionais para a execução do direito 

comunitário, quer a subordinação, no exercício dessa tarefa, ao princípio genérico da 

aplicação uniforme do direito comunitário (a postular, v. g., a obediência ao cânone da 

interpretação em conformidade com o direito comunitário), numa conciliação entre o princípio 

da cooperação e o princípio da autonomia; uma vez mais, o que está em causa é a defesa, 

agora pelos órgãos administrativos nacionais, dos interesses subjacentes ao cumprimento dos 

objetivos inerentes aos Tratados. Neste sentido, cf. também já Acórdão «Schlüter & 

Maack/Hauptzollamt Hamburg-Jonas», de 06.06.1972, P. 94/71, in: Recueil de la Jurisprudence de 

la Cour, 1972, pp. 307 e ss., pontos 10 e 11. 
70 Cf. Regulamento (UE) n.º  1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

24 de novembro de 2010, relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União 

Europeia e que cria o Comité Europeu do Risco Sistémico; Regulamento (UE) n.º  1093/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade 

Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia); Regulamento (UE) n.º  1094/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade 

Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma); Regulamento (UE) n.º  1096/2010 do Conselho, de 17 de novembro de 2010, que 

confere ao Banco Central Europeu atribuições específicas no que se refere ao funcionamento 

do Comité Europeu do Risco Sistémico. Todos os diplomas estão publicados in JOUE, n.º L 331, 

15.12.2010, pp. 1 e ss.. Cf. ainda Diretiva 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão 

prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, in: JOUE, n.º L 176, 27.06.2013, 

pp. 338 e ss.. 

http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm
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na sequência do Relatório De Larosière71, que articula uma regulação 

macroprudencial desenvolvida no plano europeu (através de três autoridades 

de supervisão europeias – ESA – e do Comité Europeu do Risco Sistémico) com 

uma regulação microprudencial efetuada pelas autoridades reguladoras dos 

Estados membros72. 

Por outro lado, o policentrismo regulatório envolve também um incentivo à 

autorregulação, em coordenação com a regulação pública. As vantagens 

desta solução residem na maior adequação e adaptabilidade da estrutura 

regulatória quer às especificidades dos regulados (especificidades essas que, 

em regra, dificultam a adoção de instrumentos de regulação 

tendencialmente universais), quer à mutabilidade do interesse público. Longe 

de se conceber como um instrumento da satisfação de interesses privados 

com prejuízo para o interesse público73, a conjugação entre regulação 

pública e autorregulação (sobretudo, na modalidade de corregulação, i. e., 

em que a definição e a concretização da política regulatória são partilhadas 

pelo regulador e pelos regulados74) permite a convocação de melhores 

conhecimentos técnicos e favorece o seu cumprimento pelos regulados75. 

Quer os partidários da responsive regulation, quer os defensores da smarter 

regulation apontam precisamente no sentido da necessidade da intervenção 

de atores não públicos no sistema regulatório. 

  

3.3. Os poderes reguladores 

 

Uma reflexão sobre a possível evolução da regulação económica carece que 

nos debrucemos sobre os poderes reguladores, com o duplo intuito de 

determinar que competências conferir aos órgãos das agências e quais os 

                                                           
71 Jacques de LAROSIERE (pres.), The High-Level Group on Financial Supervision in the EU – Report,  

Bruxelas, 29.02.2009, disponível em 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf (janeiro 2013). 
72 Para uma apreciação deste sistema, cf., entre nós, Calvão da SILVA, Banca…, cit., pp. 69 e 

ss.. V. também José Manuel QUELHAS, «Sobre a Criação do Comité Europeu do Risco Sistémico», 

in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Aníbal de Almeida, Studia Iuridica – 107, Boletim da 

Faculdade de Direito/Coimbra Editora, Coimbra, 2013, pp. 877 e ss..  
73 Alertando para este perigo, v. BRATLE/VASS, «Self-Regulation within the Regulatory State: 

Towards a New Regulatory Paradigm?», in: Public Administration, n.º 4, vol. 85, 2007, pp. 886, 896 

e ss..  
74 Assim, Vital MOREIRA, Auto-Regulação…, cit., pp. 76 e 89. Cf. também Governança Europeia: 

Um Livro Branco, Comissão Europeia, COM(2001) 428 final, p. 23, a propósito da 

autorregulamentação. 
75 Cf. AYRES/BRAITHWAITE, Responsive Regulation…, cit., pp. 102 e s., 106, 116; Vital MOREIRA, Auto-

Regulação…, cit., pp. 91 e ss. (a propósito da regulação profissional). 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
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objetivos que lhes estão subjacentes, e de esclarecer sobre o quomodo e o 

sentido do exercício desses poderes. 

O desenho legislativo dos poderes dos reguladores – como sucede, em 

geral, com a atividade do legislador – é precipuamente orientado por uma 

racionalidade estratégica: em causa está conferir às autoridades reguladoras 

os poderes que se revelem ótimos para a satisfação das finalidades de política 

regulatória estabelecidas pela lei nacional ou, cada vez mais, pelo legislador 

europeu. Neste sentido, revela-se determinante dotar as agências reguladoras 

dos poderes adequados, não apenas no que respeita à sua tipologia, mas 

também no que concerne ao respetivo alcance76. 

Todavia, esta asserção não pode significar que o sentido da política 

regulatória se esgota no plano legislativo: por um lado, sob uma perspetiva 

prática, a (reconhecida) incapacidade de previsão do legislador acentua-se 

no cenário em que nos movemos; por outro lado, em termos dogmáticos, a 

afirmação da autonomia da função administrativa, e, dentro desta, das 

especificidades da missão de regular postulam uma atuação da 

Administração reguladora, simultaneamente co-constitutiva e reconstitutiva 

da normatividade vigente. 

 

3.3.1. Avaliação de riscos, persuasão e sanção 

  

A tipologia substancial das competências regulatórias deverá centrar-se em 

três aspetos fundamentais: avaliação de riscos, persuasão e sanção. 

A associação entre avaliação de riscos e regulação representa um 

contributo das tendências doutrinais que apontam para um modelo de risk-

based regulation77. Neste horizonte, exige-se que as autoridades reguladoras 

estabeleçam prioridades, i. e., definam quais os objetivos da política 

regulatória que intendem prosseguir e, em consonância com essa definição, 

desenvolvam as respetivas atuações, tendo por base uma avaliação, à luz de 

juízos de ponderação e de probabilidade, dos riscos que os comportamentos 

                                                           
76 Salientando a existência de deficiências quanto a este ponto, cf. já BLACK, «Risk-Based 

Regulation…», cit., p. 221.  
77 Em conjunto com o internal risk management, a risk-based regulation dá corpo a uma nova 

forma de administrar: o new public risk management. Cf., sobre esta matéria, BLACK, «The 

Emergence of Risk-Based Regulation and the New Public Risk Management in the United 

Kingdom», in: Public Law, outono 2005, pp. 512 e ss.. 
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dos regulados78 possam colocar relativamente à satisfação daqueles objetivos 

pré-fixados. Ao invés de o ponto de partida consistir na emanação de normas 

e na sua execução, o primeiro passo consiste agora no estabelecimento dos 

objetivos e na identificação dos riscos que a respetiva consecução importa 

(para a própria autoridade reguladora, para o funcionamento dos mercados, 

para a confiança dos cidadãos) e que devem ser geridos (tolerados ou não 

admitidos) pelo regulador79. Neste sentido, embora os reguladores 

desconheçam quando e como ocorrerá a próxima grande falha no mercado, 

devem atuar como se soubessem e, assim, estar preparados para a 

enfrentar80. 

Talqualmente a doutrina vem acentuando, a adoção deste tipo de juízos 

apresenta vantagens significativas sob a perspetiva do funcionamento da 

autoridade reguladora (viabilizando uma afetação de recursos mais eficiente 

e uma maior congruência no exercício das ações regulatórias), da 

capacidade de reação às modificações dos mercados e da legitimação da 

atuação das autoridades reguladoras, constituindo um instrumento 

considerado como fundamental para a obtenção de uma better regulation81.  

A intensidade e a utilização dos poderes reguladores variarão consoante os 

riscos que os regulados impliquem para o alcance das finalidades regulatórias, 

admitindo-se o recurso estratégias proativas (persuasivas) ou reativas 

(sancionatórias) em função daqueles riscos82. A questão agora consiste em 

saber quando persuadir ou quando punir83. Tal não implica, porém, a defesa 

                                                           
78 Exemplo típico de um mecanismo de avaliação de riscos é a realização de testes de stress 

no setor financeiro (cf. também BLACK, «Risk-Based Regulation…», cit., p. 218). Na verdade, a 

realização dos testes de stress visa avaliar a robustez/vulnerabilidade de uma instituição 

financeira ou de um portfolio de produtos financeiros em face de alterações no ambiente 

macroeconómico (em consequência de mudanças não só económicas, mas também políticas 

ou sociais) ou da emergência de acontecimentos excecionais, mas possíveis. Cf. 

BLASCHKE/JONES/MAJNONI/MARTINEZ PERIA, Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, 

Methodologies, and FSAP Experiences, International Monetary Fund, s. l., 2001, p. 4, e GUNDLACH, 

«Development of Stress Tests for Credit Portfolios», in: ENGELMANN/RAUHMEIER (eds.), The Basel II Risk 

Parameters, 2.ª ed., Springer, Berlin/Heidelberg, 2011, p. 349, que seguimos de perto. 
79 V. BLACK, «Risk-Based Regulation…», cit., pp. 187 e s., e 190.  
80 Em sentido próximo, BLACK, «Risk-Based Regulation…», cit., p. 222, e «The Emergence…», cit., 

p. 548. 
81 V. BLACK, «Risk-Based Regulation…», cit., p. 189. 
82 Cf. BALDWIN/BLACK, «Really Responsive Regulation», cit., p. 66. 
83 Cf. já BRAITHWAITE, To Punish or Persuade, State University of New York Press, Albany, 1985, pp. 

75 e ss., e Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford University Press, Oxford/New 

York, 2002, p. 29; AYRES/BRAITHWAITE, Responsive Regulation…, cit., pp. 21 e ss.. Mobilizando os 

ensinamentos da teoria dos jogos, os Autores concluem que a resolução da alternativa entre 

persuadir e punir passa pelo estabelecimento de uma sinergia entre ambas as opções, à 

maneira da racionalidade “olho por olho” (tit for tat – TFT), num crescendo de etapas 
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de uma redução ou atenuação dos poderes reguladores. Pelo contrário, a 

eficácia dos mecanismos de persuasão poderá revelar-se tanto maior, quanto 

mais fortes forem os poderes sancionatórios.  

Se quisermos perfilhar (como nos parece adequado) as posições 

desenvolvidas à luz da teoria da responsive regulation, então a persuasão 

deverá atuar como estratégia de primeira linha, pelo que, somente se esta 

não funcionar, se recorrerá ao exercício de poderes sancionatórios.  

Considerem-se, por exemplo, os operadores económicos que se 

apresentem como de baixo risco, e que, com facilidade, se podem 

transformar em “ofensores esquecidos” (forgotten offenders)84. Estamos numa 

área em que assume especial relevância o recurso a instrumentos de 

persuasão ou de soft law, os quais, recorrendo a alguma criatividade, podem 

envolver a realização de campanhas de informação (“atuações informais 

informativas”, como as recomendações, os esclarecimentos e as 

advertências85) ou de inspeções86. 

Não esqueçamos que, se considerarmos como uma regulação efetiva 

aquela que compele os operadores económicos a adotarem um 

comportamento ab initio por si não desejado, tais operadores serão sempre 

                                                                                                                                                                          
graficamente representadas numa pirâmide (enforcement pyramid) – cf. AYRES/BRAITHWAITE, 

Responsive Regulation…, cit., p. 35. Reconhecemos que, perante situações concretas, pode 

nem sempre revelar-se possível seguir a teorização em pirâmide proposta pelos Autores (como 

acentuam os respetivos críticos – cf. uma súmula em BALDWIN/BLACK, «Really Responsive 

Regulation», cit., pp. 62 e ss.); parece-nos, todavia, que, como solução de princípio, possui 

virtualidades que permitem indicar esquemas de solução para o legislador (na delineação dos 

poderes dos reguladores) e para as agências (no exercício das atuações regulatórias), e, como 

solução teórica (naturalmente, formulada em abstrato), a mesma apresentará sempre uma 

distância relativamente aos casos concretos que, apenas perante estes, se pode suprir. 
84 V. BLACK, «Risk-Based Regulation…», cit., pp. 201 e s.. A Autora exemplifica, nomeadamente, 

com a situação do Health and Safety Executive, uma agência reguladora independente 

britânica em matéria de saúde e segurança no trabalho, com recursos relativamente escassos, 

que impede inspeções periódicas regulares (em média, as empresas são fiscalizadas uma vez 

em catorze anos e meio). Recorrendo a uma risk-based regulation, aquela agência passou a 

desenvolver mecanismos alternativos de regulação, designadamente no que respeita a 

pequenas e médias empresas do setor agrícola, que passaram pela apresentação de 

informação em mercados e em feiras de agricultura, ou pela difusão de regras de segurança 

em programas da BBC, ilustrando com casos verídicos de acidentes que ocorreram por 

desrespeito daquelas regras  
85 Cf. Maria Fernanda MAÇÃS, «O Controlo Jurisdicional das Autoridades Reguladoras 

Independentes», in: Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 58, julho/agosto 2006, pp. 39 e ss.. 

Sobre os contornos de cada uma das figuras, v. Pedro GONÇALVES, «Advertências da 

Administração Pública», in: Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, Studia 

Iuridica 61, Boletim da Faculdade de Direito/Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp. 730 e ss., 742 e 

ss.. V. ainda alguns exemplos em Marta Nunes VICENTE, A Quebra…, cit., pp. 118 e s.. 
86 V. BLACK, «Risk-Based Regulation…», cit., p. 201. 
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tentados a subtrair-se ao âmbito da regulação87. Aliás, com frequência, os 

operadores (aparentemente cumpridores) podem estar a desenvolver 

estratégias de fuga às normas e a exercer as suas atividades num “mercado 

negro invisível”, cuja existência e funcionamento afetam negativamente a 

prossecução dos objetivos da política regulatória88. Portanto, numa lógica 

simultaneamente de eficiência, de satisfação do interesse público, segurança 

jurídica e tutela da confiança, será sempre preferível que os operadores 

económicos estejam “convencidos” da bondade da missão regulatória em 

causa e adotem as suas condutas em conformidade. 

A solução residirá num equilíbrio entre os poderes que as agências detêm e 

aqueles que utilizam: se devem ser atribuídos poderes fortes às agências, estas 

devem usá-los moderadamente, privilegiando o recurso a instrumentos de soft 

law. A simples ameaça – que paira sobre os regulados – de que o regulador 

pode adotar decisões devastadoras (desde logo, sob o ponto de vista 

sancionatório) funcionará como uma benign big gun89 e poderá, com 

frequência, inibir a prática de infrações, favorecendo que os comportamentos 

das empresas se conformem com os objetivos da política regulatória, 

talqualmente os mesmos se lhes apresentam através de instrumentos de 

persuasão. Neste horizonte aproximamo-nos da ideia de smarter regulation, no 

sentido em que desvaloriza uma regulação do tipo command-and-control 

(pelo menos, em exclusivo) e mostra-se favorável à utilização de mecanismos 

informais de persuasão dos operadores económicos90. 

                                                           
87 Neste sentido, BRUNNERMEIER/CROCKET/GOODHART/HELLWIG/PERSAUD/SHIN, The Fundamental 

Principles…, cit., p. 25.  
88 Cf. BALDWIN/BLACK, «Really Responsive Regulation», cit., p. 80. 
89 AYRES/BRAITHWAITE, Responsive Regulation…, cit., pp. 19 e ss., esp.te pp. 40 e ss.. 
90 Esta concepção do sentido e do alcance dos poderes reguladores encontra acolhimento 

na perspetiva defendida por alguma doutrina, segundo a qual a missão de regular se encontra 

na confluência das duas tendências que caracterizam a própria evolução do Direito 

Administrativo em geral: por um lado, e à semelhança de uma red light theory, a atribuição de 

poderes sancionatórios às agências implica que a sua atuação assuma uma feição restritiva, 

orientada para a tutela da legalidade e para a eliminação/repressão dos comportamentos 

(não da Administração, mas agora) dos operadores económicos que contrariem o direito 

vigente e a satisfação dos objetivos de política regulatória que lhe estão subjacentes; por outro 

lado, o reconhecimento de que a primeira linha de ação das entidades reguladoras se 

reconduz à persuasão sobre os regulados significa que o propósito do exercício dos poderes 

reguladores consiste em implementar uma certa política regulatória, talqualmente surge 

pressuposto pela green light theory. Cf. BALDWIN/CAVE/LODGE, Understanding Regulation, Oxford 

University Press, Oxford, 2012, p. 3. Sobre as red light, green light and amber light theories, v. 

HARLOW/RAWLINGS, Law and Administration, 3.ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2009, 

pp. 1 e ss.; cf. também a síntese de STOTT/FELIX, Principles of Administrative Law, Cavendish, 

London, 1997, pp. 29 e ss.. 
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Haverá, todavia, situações em que o regulador terá de utilizar os poderes 

sancionatórios. Neste contexto, e identificando-se a responsiveness com a 

“sintonia profunda da actuação dos poderes públicos com as aspirações dos 

cidadãos”91, poder-se-á afirmar que uma regulação mais responsiva apontará 

para a obtenção da cooperação do regulado na aplicação e na execução 

da sanção92. Corresponde a esta ideia, v. g., a possibilidade de transação no 

decurso do procedimento de inquérito relativo a práticas restritivas da 

concorrência: na sequência das conversações desenvolvidas com a 

Autoridade da Concorrência, a empresa visada pode apresentar uma 

proposta de transação que reflita aquelas conversações e onde reconheça a 

sua responsabilidade na infração em causa – o que, para o regulado, terá a 

vantagem de implicar uma redução da coima que lhe seria, em princípio, 

aplicável pela prática da infração (cf. artigo 22.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de 

maio)93. 

 

3.3.2. Ética regulatória e flexibilidade 

 

Outro dos eixos da compreensão do sentido dos poderes reguladores no 

contexto de uma crise que, para além das causas e repercussões económicas 

possui também causas e repercussões de índole axiológica consiste na 

valorização de uma «ética regulatória», sem prejuízo da flexibilidade. 

Recorde-se que a defesa da introdução da ética no âmbito da 

Administração Pública constitui uma das tendências atuais do 

desenvolvimento do Direito Administrativo, mas apresenta virtualidades não 

despiciendas quando aplicada no horizonte da regulação94. 

Desde logo, as relações entre regulador e regulados devem desenvolver-se 

à luz de critérios éticos no sentido de que a própria ação regulatória há-de 

                                                           
91 Gomes CANOTILHO, “Brancosos” e Interconstitucionalidade – Itinerários dos Discursos sobre a 

Historicidade Constitucional, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2008, p. 334.  
92 Assim, já AYRES/BRAITHWAITE, Responsive Regulation…, cit., pp. 43 e s.. 
93 Atente-se em que, consciente ou inconscientemente, esta possibilidade corresponde a uma 

aplicação prática do “dilema do prisioneiro” e da racionalidade cooperativa do tipo “tit for 

tat”: o regulado comete uma infração – o regulador reage, procedendo à abertura de um 

inquérito, mas permite que o regulado manifeste a sua intenção de iniciar conversações, tendo 

em vista a eventual apresentação da proposta de transação – o regulado manifesta a sua 

intenção de iniciar conversações – o regulador participa nas conversações – o regulado 

reconhece que cometeu uma infração – o regulador, com base legal, efetua uma diminuição 

da sanção. 
94 V. as considerações que tecemos em A Recusa de Aplicação de Regulamentos pela 

Administração com Fundamento em Invalidade – Contributo para a Teoria dos Regulamentos, 

Almedina, Coimbra, 2012, pp. 600 e ss..  
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propiciar a introdução de mecanismos típicos da justiça restaurativa95. Está em 

causa a defesa de uma certa concepção comportamental ou relativa à 

atitude do regulador, que, na senda do equilíbrio (já apontado) entre 

persuasão e sanção, deve procurar, em primeira linha, demonstrar-se fair e 

cooperativo, atuando na base do diálogo e adotando uma justiça 

procedimental (procedural justice)96, que visa, naturalmente, a satisfação do 

interesse público no quadro do direito, mas não perde de vista as 

preocupações dos operadores económicos e, com isso, ganha a respetiva 

aceitação e favorece o cumprimento das normas jurídicas; neste sentido, 

revela-se até mais eficaz apelar, em primeira linha, para um comportamento 

ético dos sujeitos e, apenas quando estes não (cor)respondam a este apelo, 

pôr em marcha instrumentos de natureza repressiva. 

Por outro lado, e de forma principal, a referência a uma ética regulatória 

está associada à introdução de mecanismos destinados a evitar a captura do 

regulador pelos regulados. Efetivamente, um dos problemas mais prementes 

da defesa de estratégias de cooperação e da utilização de instrumentos de 

persuasão consiste no facto de, em concreto, estas poderem originar a 

captura do regulador e, por consequência, fenómenos de corrupção97. A 

solução para evitar esta «tendência perversa»98 consiste em prever (ou 

continuar a prever) mecanismos que a previnam ou reajam quando a mesma 

se verifique. Enquadram-se no primeiro grupo as garantias de independência 

face aos interesses do setor em que as agências desenvolvem a sua atividade, 

traduzidas, por exemplo, na ausência de título representativo na designação 

dos membros dirigentes, na escolha de “personalidades independentes”99 e 

na rotatividade dos membros. Já a reação contra as situações de corrupção – 

que deve ocorrer mesmo nos casos em que a atuação seguida não se revele 

                                                           
95 Cf. BRAITHWAITE, Restorative Justice…, cit., pp. 29 e ss.. V. também uma apreciação crítica em 

NIELSEN/PARKER, «Testing Responsive Regulation in Regulatory Enforcement», in: Regulation & 

Governance, n.º 3, 2009, pp. 381 e ss..  
96 TYLER, Why People Obey the Law, Princeton University Press, Princeton, 2006, pp. 3 e ss., 104 e 

ss., 115 e ss.   
97 Sobre esta questão, cf. AYRES/BRAITHWAITE, Responsive Regulation…, cit., pp. 55 e ss., 

apontando, como solução fundamental, a participação de grupos de interesse na regulação.  
98 Saldanha SANCHES, «A Regulação: História Breve de um Conceito», in: Revista da Ordem dos 

Advogados, vol. I, ano 60, janeiro 2000, p. 7. 
99 Veja-se a tradução legislativa desta ideia, v. g., no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, 

relativo à Entidade Reguladora da Saúde, onde prevê, a par da independência face ao 

Governo, a independência “em relação às entidades titulares dos estabelecimentos sujeitos à 

sua jurisdição ou a qualquer outra entidade com intervenção no setor”, interditando a 

aceitação de quaisquer patrocínios, apoios ou subsídios por parte destas ou das suas 

associações representativas. 
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substancialmente ilegal ou contrária ao interesse público – implicará a 

existência de consequências a nível penal, quando estejam em causa 

condutas integradas nos tipos de ilícito de recebimento indevido de vantagem 

e de corrupção, ainda que para ato lícito100, e no plano administrativo, 

considerando-se nulos os atos praticados nessas circunstâncias101. 

Repare-se, porém, que a ética não implica uma rigidificação da regulação 

e dos poderes das autoridades reguladoras, os quais devem revelar-se 

suscetíveis de adaptação às alterações conjunturais, prosseguindo o que a 

doutrina da really responsive regulation designa como «responsividade à 

mudança» (responsiveness to change)102. Como o surgimento de crises 

demonstra, impõe-se alguma flexibilidade e dinamismo nas atuações 

regulatórias, tornando os reguladores sensíveis às mutações (ainda que 

imprevistas) dos setores económicos regulados – o que pode implicar a 

alteração dos objetivos da política regulatória pressupostos pela agência, a 

modificação da tipologia, a organização interna e da praxis administrativa da 

autoridade reguladora, ou a mudança na intensidade e alcance dos 

instrumentos regulatórios a mobilizar. 

 

3.3.3. Discricionariedade regulatória  

 

A dimensão e, sobretudo, e a exigência das tarefas postuladas pela regulação 

vão determinar a atribuição de significativos poderes de conformação às 

entidades administrativas que as desempenham, através de um 

instrumentarium que ultrapassa as formas de ação tradicionais. Este fenómeno 

anda associado à designada discricionariedade regulatória 

(Regulierungsermessen, regulatory discretion). Trata-se de um conceito – hoje 

                                                           
100 Cf. artigos 372.º, n.º 1, e 373.º, n.º 2, do Código Penal, e artigos 16.º, n.º 1, e 17.º, n.º 2, da Lei 

n.º 34/87, de 16 de julho (relativa a crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos; 

alterada pelas Leis n.os 108/2001, de 28 de novembro, 30/2008, de 10 de julho, 41/2010, de 3 de 

setembro, 4/2011, de 16 de fevereiro, e 4/2013, de 14 de janeiro). 
101 Parece-nos resultar que a interferência do princípio da boa fé (enquanto princípio aplicável 

ao “exercício da actividade administrativa e em todas as suas formas e fases” – cf. artigo 6.º-A, 

n.º 1, do CPA) e do princípio da racionalidade do agere da Administração exige que, quando o 

titular do órgão tenha sido dolosa ou ilicitamente induzido a praticar um ato administrativo, este 

padecerá de nulidade, aplicando-se analogicamente a alínea g) do n.º 2 do artigo 133.º do 

CPA, que comina com aquela sanção os atos praticados sob coação. Em qualquer das 

hipóteses, estamos diante de um vício que atinge as particulares condições em que teve lugar a 

«construção da vontade» (Willensbildung – WOLFF/BACHOF/STOBER, Verwaltungsrecht, vol. I, cit., p. 

100) do titular do órgão, e que determinaram que falecesse ao ato a natureza de uma 

verdadeira decisão 
102 BALDWIN/BLACK, «Really Responsive Regulation», cit., pp. 73 e ss., 89 e ss..  
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corrente nos ordenamentos jurídicos alemão e estadunidense – que nos lança 

no âmago das mais controversas questões relativas ao âmbito dos poderes 

das entidades reguladoras. 

Na Alemanha, a expressão «discricionariedade regulatória» 

(Regulierungsermessen) foi utilizada, pela primeira vez, numa decisão do 

Bundesverwaltungsgericht de 2007, que, a propósito dos poderes do regulador 

das telecomunicações (o Bundesnetzagentur) em matéria de acesso à rede, 

entendeu que o legislador confere um amplo espaço de escolha e de 

conformação àquela entidade, onde predomina a realização de 

ponderações complexas entre os interesses públicos e privados em presença – 

o que configura o reconhecimento de uma «discricionariedade regulatória»103. 

O conceito pretende, por conseguinte, reportar-se às decisões das entidades 

reguladoras, que, nos termos da lei (rectius, mercê da abertura propositada da 

habilitação legal104), são dotadas de uma liberdade de conformação e de 

prerrogativas de avaliação, em contextos de risco, caracterizados pela 

necessidade de realização de juízos técnicos, de prognose e de 

racionalização de recursos, polarizados em decisões estratégicas (hoc sensu, 

decisões que corporizam uma estratégia regulatória), cuja repetição se revela 

impossível em sede de controlo jurisdicional, o qual assumirá, por 

consequência, uma feição muito atenuada105. 

A discricionariedade regulatória manifesta-se quer na prática de atos 

administrativos, quer na emanação de regulamentos. 

A relação entre a discricionariedade regulatória e a prática de atos 

administrativos pelas entidades reguladoras projeta-se, simultaneamente, na 

forma como o legislador lhe confere poder decisório e no tipo de juízo àquelas 

exigido aquando da tomada de decisões. 

                                                           
103 Cf. «Zulässigkeit von Klage auf Weitergehende Regulierungsverpflichtungen – BVerwG, Urteil 

vom 28.11.2007», in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2008, pp. 575 e ss.. 
104 Acentuando as especificidades das normas habilitantes quando estão em causa atuações 

da Administração reguladora, cf. DANWITZ, «Was ist eigentlich Regulierung?», cit., p. 981. 
105  V. ATTENDORN, «Das “Regulierungsermessen” – Ein Deutscher “Sonderweg” bei der 

Gerichtlichen Kontrolle TK-rechtlicher Regulierungsentscheidungen?», in: Multimedia und Recht, 

2009, p. 238; SCHMIDT-ASSMANN, Das Allgemeine Verwaltungsrecht..., cit., p. 141. 

A amplitude desta discricionariedade regulatória e a deferência jurisdicional não deixam de se 

revelar preocupantes, podendo estar na base, segundo alguns, do aumento da corrupção e da 

economia paralela – assim, JOHNSON/KAUFMANN/ZOIDO-LOBATÓN, «Regulatory Discretion and the 

Unofficial Economy», in: The American Economic Review, fasc. 2, vol. 88, maio 1998, pp. 387 e ss.. 
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No que tange à primeira observação, reportamo-nos ao fenómeno da 

destipicização dos atos administrativos106. Nestas hipóteses, e afastando-se 

precisamente do princípio da tipicidade dos atos107 – o qual pressupõe a 

fixação, pelo legislador, dos respetivos efeitos em função do interesse público 

que se destinam a prosseguir –, a lei limita-se a fixar os objetivos ou os fins a 

atingir (ou, para alguns, os resultados a alcançar), assumindo-se como uma 

simples habilitação formal, remetendo a modelação dos efeitos dos atos para 

a Administração108- 109. 

Relativamente ao segundo aspeto, e para compreender o alcance das 

ponderações subjacentes a estas decisões discricionárias, considerem-se, por 

exemplo, as decisões proferidas pela Autoridade da Concorrência, no âmbito 

do controlo de operações de concentração. Estamos perante decisões que 

compreendem apreciações complexas de natureza económica, a 

interpretação de conceitos imprecisos, baseando-se ainda em prognoses, 

projeções e previsões quanto ao impacto que a operação de concentração 

em causa possa importar no mercado – razões pelas quais existe uma 

«deferência judicial» no que tange à apreciação da validade destas decisões, 

não se encontrando os tribunais habilitados para efetuar o respetivo reexame 

ou a substituir-se aos juízos da Administração110. 

Também no horizonte do exercício do poder regulamentar pelos 

reguladores avultam as disposições legais que conferem aos órgãos executivos 

                                                           
106 Sobre esta questão, v. Pedro GONÇALVES, «Direito Administrativo da Regulação», in: Estudos 

em Homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano no Centenário do Seu Nascimento, vol. 

II, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa/Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pp. 553 e s.. 
107 Relativamente ao princípio da tipicidade dos atos administrativos e a sua relação com a 

ideia de nominatividade, cf. SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo, 15.ª ed., vol. 1., Jovene 

Editore, Napoli, 1989, pp. 616 e s.; CASETTA, Compendio di Diritto Amministrativo, 5.ª ed., Giuffrè 

Editore, Milano, 2005, pp. 328 e s.. V. ainda GIANNINI, «Sulla Tipicità degli Atti Amministrativi», in: 

Scritti in Memoria di Aldo Piras, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 319 e ss.. 
108 Considere-se, v. g., o n.º 5 do artigo 34.º da Lei da Concorrência (Lei n.º 19/2012, de 8 de 

maio), nos termos do qual “em caso de urgência, a Autoridade da Concorrência pode 

determinar oficiosamente as medidas provisórias que se mostrem indispensáveis ao 

restabelecimento ou manutenção de uma concorrência efetiva, sendo os  interessados ouvidos 

após a decisão”. 
109 O fenómeno da destipicização dos atos administrativos pode ir mais longe, em resultado da 

possibilidade de celebração de contratos sobre o exercício de poderes públicos; i. e., a 

abertura legal permite agora não apenas a conformação, pela Administração, dos efeitos do 

ato, mas também a sua modelação por acordo entre entidades públicas e particulares – cf. 

PIERPAOLO, Gli Accordi della Pubblica Amministrazione con i Privati, Giuffrè, Milano, 2007, p. 52. 
110 Nestes termos, Pedro GONÇALVES, «Controlo de Concentrações no Direito Português (Uma 

Visão Jus-Administrativista)», in: Revista de Concorrência e Regulação, n.º 7/8, ano II, 

julho/dezembro 2011, pp. 294 e s., 297. 
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a competência para emanar os regulamentos necessários à prossecução das 

atribuições da pessoa coletiva pública respetiva111.  

De forma precursora, já em 1970, Sandulli112 acentuava que os 

regulamentos governamentais não consubstanciavam senão uma parte 

limitada do universo regulamentar, sugerindo que o poder normativo das 

regulatory commissions constituiria um contributo significativo para a mutação 

do sentido do poder regulamentar das administrações públicas. Neste 

domínio, a lei acaba, muitas vezes, por consubstanciar uma “fonte sobre a 

produção”, encontrando-se a função de regulação normativa cometida ao 

regulamento administrativo113. A alocação do poder normativo para estas 

entidades serve, sobretudo, finalidades relacionadas com a especificidade 

das funções às mesmas cometidas, caracterizadas pela elevada tecnicidade 

e/ou especialidade, cuja disciplina não se situa ao alcance do legislador, nem 

mesmo quando este se identifica com o Governo. Neste sentido, o exercício 

do poder regulamentar com tal alcance pelas entidades reguladoras 

corresponde ao desempenho de uma «função normativa», traduzindo o 

cumprimento da obrigação jurídica de regular (também através de normas) 

os setores económicos que lhes estão confiados114. 

 

3.4. Os poderes reguladores no quadro do Estado de direito, da democracia e 

da good governance 

 

O percurso encetado sobre o modelo regulatório e o sentido da tipologia e do 

exercício dos poderes reguladores no momento em que atravessamos carece, 

por fim, de um necessário confronto com os princípios estruturantes do Estado, 

                                                           
111 Nesse sentido parece apontar, v. g., a alínea a) do artigo 9.º dos Estatutos do ICP-ANACOM 

(aprovados pelo Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de dezembro), que confere a esta entidade 

poder para elaborar regulamentos quando estes se mostrem indispensáveis ao exercício das 

suas atribuições. V. também artigo 125.º, n.º 1, in fine, da Lei n.º 5/2004, de 20 de fevereiro (Lei 

das Comunicações Eletrónicas). Do mesmo modo, a alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-

Lei n.º 127/2009, de 27 de maio, comete ao conselho diretivo da Entidade Reguladora da 

Saúde, no âmbito da respetiva orientação e gestão, a competência para aprovar os 

regulamentos que sejam necessários ao desempenho das atribuições do organismo. Para outros 

exemplos, v. também João Nuno Calvão da SILVA, Mercado e Estado, Almedina, Coimbra, 2008, 

p. 158, ns. 414 a 419. 
112 SANDULLI, L’Attività Normativa della Pubblica Amministrazione, Casa Editrice Dott. Eugenio 

Jovene, Napoli, 1970, pp. 51 e s.. 
113 Cf. FOÀ, I Regolamenti delle Autorità Amministrative Indipendenti, Giapplichelli Editore, 

Torino, 2002, pp. 106 e s.; entre nós, Pedro GONÇALVES, «Direito…», cit., p. 555. V. também Luís 

Guilherme CATARINO, Regulação e Supervisão dos Mercados de Instrumentos Financeiros, 

Almedina, Coimbra, 2010, pp. 369 e ss.. 
114 Cf. POLITI, «Regolamenti delle Autorità Amministrative Indipendenti», in: Enciclopedia 

Giuridica, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2001, vol. XXVI, p. 4. 
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em especial, como as ideias de Estado de direito, democracia e good 

governance. 

O primeiro aspeto a considerar prende-se com o equilíbrio entre a 

necessária autonomia da função administrativa – e, dentro desta, o 

reconhecimento da especificidade da missão de regular – e as demais 

funções do Estado.  

Esta apreciação atinge, desde logo, a relação com a função legislativa, em 

especial no que toca aos problemas relacionados com a de 

discricionariedade regulatória, maxime, quando está em causa a concessão 

de uma ampla discricionariedade regulamentar. É que a forma como vêm 

sendo conferidos poderes às autoridades reguladoras induz uma 

«marginalização da legalidade»115 ou uma «legalidade ondulada ou 

imprecisa» (fuzzy legality)116, manifestada mediante a proliferação de normas-

fins (normas de atribuição) e a progressiva diminuição de normas-meios 

(normas de competência).  

Com efeito, e ao invés de a lei conter normas que estabelecem, 

relativamente a cada um dos órgãos, as competências materiais, os poderes 

públicos de atuação em cada situação típica, passa a abrigar normas de 

atribuição que habilitam genericamente uma entidade pública a agir para a 

prossecução dos interesses públicos a seu cargo. Deparamo-nos, pois, perante 

uma expressão da tendência para a substituição de uma legalidade material 

por uma legalidade formal117. 

Além dos óbices que esta situação coloca sob a perspetiva do princípio da 

reserva de lei e de uma certa diluição das fronteiras entre legalidade e 

ilegalidade, não podemos ignorar que, sobretudo quando está em causa a 

atribuição de poder normativo quase-independente às entidades reguladoras, 

tal coloca delicados problemas sob a perspetiva do princípio democrático, 

importando relevantes perplexidades constitucionais118. Efetivamente, mais do 

                                                           
115 CIMELLARO, «Il Principio di Legalità in Trasformazione», in: Diritto e Società, n.º 1, 2006, p. 130. 
116 COHN, «Fuzzy Legality in Regulation: The Legislative Mandate Revisited», in: Law & Policy, n.º 4, 

vol. 23, outubro 2001, pp. 469 e ss. (a Autora identifica seis tipos de fuzzy legality, que, isolada ou 

articuladamente, são frequentes nas práticas regulatórias – cf. pp. 475 e ss.). 
117 Pedro GONÇALVES, «Direito…», cit., p. 553. V. também Marta Nunes VICENTE, A Quebra…, cit., 

passim, esp.te a partir das pp. 69 e ss.. 
118 Cf. as perscrutadoras observações de Cerulli IRELLI, I Poteri Normativi delle Autorità 

Amministrative Indipendenti, in: http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-28/06-11-

2009/Cerulli_Irelli_20_07_09.pdf (junho 2010), pp. 9 e s., pondo a tónica na subtração ao indirizzo 
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que determinar o que pode ser conferido (que não abandonado) à 

normação administrativa, é perscrutar que decisões se devem manter na 

titularidade do legislador119, desde logo, por se revelarem funcionalmente 

incluídas no poder legislativo. Em qualquer das hipóteses, impõe-se que, 

independentemente da respetiva extensão, o alcance da discricionariedade 

regulatória se encontre pré-determinado de forma explícita pelo legislador, 

sob pena de a sua consagração se revelar, na prática contraproducente, i. e., 

para que, quando o seu exercício se revelar premente, os reguladores não 

demonstrem tibieza na sua atuação120. 

No que se refere à relação com a função jurisdicional, é evidente que 

qualquer sistema de regulação apenas funciona se as atuações regulatórias 

forem submetidas ao controlo jurisdicional da respetiva juridicidade, sem 

prejuízo das dificuldades que se suscitem quando em causa está a soft law e, 

em geral, a atividade informal das autoridades reguladoras121. Em resposta ao 

administrative turn que o reconhecimento de uma «discricionariedade 

regulatória» mais ou menos ampla representa, a doutrina vem defendendo a 

fiscalização como um «valor próprio» (Eigenwert), exigido pelo princípio do 

Estado de direito democrático e pelo sistema de checks and balances, 

enquanto pressuposto pelo princípio da separação de poderes. Em muitos 

contextos, importa apreciar se as aberturas deixadas pelo legislador se 

destinam a ser “preenchidas”, em última análise, pelos reguladores, ou 

proporcionam antes uma articulação das tarefas administrativa e judicial de 

aplicação de normas122 (ou, mais amplamente, de realização do direito no 

caso concreto). 

 Outra preocupação que as posições assumidas suscitam relaciona-se 

com o princípio do Estado de direito, especificamente, com a necessidade de 

evitar que o recurso a instrumentos de persuasão e soft law desvirtue o sentido 

                                                                                                                                                                          
político do Governo (e, como tal, ao controlo parlamentar) e nas relações entre política e 

Administração. 
119 WOOLHANDLER, «Delegation and Due Process: The Historical Connexion», in: The Supreme Court 

Review, 2008, p. 264, aludindo ao facto de “a delegation doctrine, geralmente pensada para 

limitar a extensão e as condições sob as quais os legislador podia transferir decisões para um 

delegante, pass[ar] afinal a limitar a esfera dentro da qual o legislador podia reter certas e 

determinadas decisões para a sua própria determinação”.  
120 Assim, BRUNNERMEIER/CROCKET/GOODHART/HELLWIG/PERSAUD/SHIN, The Fundamental Principles…, 

cit., pp. 36 e 57.  
121 Cf. as reflexões de Maria Fernanda MAÇÃS, «O Controlo…», cit., pp. 41 e ss., a propósito da 

tutela jurisdicional dos destinatários de atuações informais informativas. 
122 GÄRDITZ, «“Regulierungsermessen”…», cit., pp. 1009 e ss.. 
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da submissão da Administração Pública ao direito123. Ora, a conquista 

dogmática e garantística que representa o princípio da juridicidade da 

atuação administrativa infirma esta preocupação. Temos defendido que a 

finalidade última da ação administrativa consiste na satisfação do interesse 

público no quadro do direito124. Assim, se a função administrativa se reconduz 

à prossecução de fins heteronomamente definidos, tal não exclui que caiba 

igualmente à Administração uma tarefa de codeterminação, em certos 

termos, do interesse público que lhe cabe realizar, aí residindo a área típica da 

função administrativa. Ademais, a tendencial erosão do sentido tradicional do 

princípio da legalidade e para a afirmação da emergência de uma crise da 

legalidade não têm (não podem!) implicar uma desvinculação da atuação 

administrativa regulatória do respeito pelo direito, nem que seja pelo estrato 

menos denso do sistema jurídico corporizado nos princípios. Aliás, a vinculação 

administrativa ao direito constitui um arrimo para a tematização de uma 

concretização metodologicamente ativa da juridicidade também no Estado 

regulador: o exercício da função administrativa ao nível do caso concreto 

pressupõe responsabilidades acrescidas dos decisores administrativos, agora 

vinculados também ao controlo da juridicidade da própria atuação, ainda 

(rectius, sobretudo) quando esta revista natureza informal. 

A atuação do princípio democrático neste horizonte envolve, por sua vez, a 

ideia segundo a qual o exercício dos poderes reguladores se destina a 

viabilizar a implementação ou a concretização do sistema regulatório 

desenhado pelo legislador democraticamente designado. Mas a acutilância 

assumida por este princípio atinge, sobretudo, a coordenada da participação 

dos interessados, dos grupos de interesse e das associações de defesa de 

interesses difusos na atividade das agências reguladoras, privilegiando-se um 

pluralismo regulatório, feito de consensos (ou dos consensos possíveis) e 

correspetivo de uma democracia participativa e ativa125. Deste modo, abrem-

se alas para a compreensão de que “o Estado não é apenas uma máquina 

de governo ou uma pessoa jurídica, é uma comunidade pessoas, em que 

                                                           
123 Cf., por todos, WERHAN, «Delegalizing Administrative State», in: University of Illinois Law Review, 

vol. 58, 1996, pp. 423 e ss.. 
124 Cf. o nosso A Recusa…, cit., passim, esp.te pp. 10, 28, 224, 666 e 831.   
125 V. também AYRES/BRAITHWAITE, Responsive Regulation…, cit., pp. 54 e ss. (83). Note-se que o 

tripartism, que envolve na regulação, como terceiro player (além dos reguladores e dos 

regulados), os grupos de interesse público (public interest groups – PIG) constitui um dos eixos 

fundamentais da teoria da responsive regulation. 
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cidadãos e grupos constituem uma rede de relações e são sujeitos de uma 

complexa teia de fenómenos, a que chamamos o processo político”; sem que 

tal signifique uma diluição do Estado nos grupos (e vice-versa), a intervenção 

dos grupos de interesse na regulação propicia a colaboração dos interesses 

sociais na tarefa regulatória (em consonância com um “conceito positivo de 

liberdade”)126. 

A acentuação da relevância da participação relaciona-se ainda com a 

defesa da ideia de que a discricionariedade regulatória (por mais ampla que 

seja) não se encontra limitada tão-só pela emissão (unilateral) de normas 

jurídicas (legislativas ou administrativas), mas convive igualmente com uma 

limitação decorrente da negociação127. Compreende-se, aliás, a conexão 

íntima entre esta ideia e a percepção de que a resposta à crise passa 

também pelo estabelecimento de regras (de estruturas) que permitam 

antecipar, com alguma segurança, as futuras atuações administrativas, de 

molde a viabilizar que os cidadãos, em geral, e os operadores económicos, 

em especial, possam organizar as suas atividades com base nesse 

conhecimento128.  

No que tange especificamente à Administração reguladora, as 

considerações precedentes estão associadas ao fenómeno da regulação por 

                                                           
126 Vieira de ANDRADE, Grupos de Interesse, Pluralismo e Unidade Política, Separata do volume 

XX do Suplemento do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 

1977, pp. 134 e 138. 
127 Cf. VICENTE SOLA, «Rules Vs. Discretion: The Judicial Alternative», in: Contemporary Readings in 

Law and Social Justice, n.º 2, vol. 3, 2011, pp. 64 e ss.. 

Como resulta do texto, não nos reportamos neste âmbito à designada «regulação por 

contrato», efetuada através de um contrato regulatório, e consubstanciando, como tal, um 

instrumento de autorregulação. Inspirado na experiência norte-americana, o conceito de 

contrato regulatório reporta-se ao “contrato que tem como objecto a regulação administrativa, 

revelando-se portanto como um instrumento ou meio de efectuar toda ou uma parte da 

regulação pública administrativa que orienta as condutas das empresas reguladas de um 

determinado mercado”, cujas partes contratantes se identificam com os “players e autoridades 

públicas reguladoras ou responsáveis pela função de regulação de um determinado mercado” 

(Pedro GONÇALVES, «Regulação Administrativa e Contrato», in: Estudos em Homenagem ao Prof. 

Doutor Sérvulo Correia, vol. II, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa/Coimbra Editora, 

Coimbra, 2010, pp. 1017 e s.). V. também Suzana Tavares da SILVA, Um Novo Direito 

Administrativo?, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2010, pp. 66 e ss.. 
128 Cf. VICENTE SOLA, «Rules...», cit., pp. 49 e s., na senda de TAYLOR, Swings in the Rules-Discretion 

Balance, Conference on the Occasion of the 40th Anniversary of Microeconomic Foundations of 

Employment and Inflation Theory, polic., Columbia University, novembro 2010, pp. 5 e s., in: 

http://www.stanford.edu/~johntayl/Rules%20versus%20discretion.pdf (junho 2012). O último Autor 

entende, porém, que esta inversão de rota no sentido da redução da discricionariedade 

chegou a representar o modus agendi típico da Reserva Federal norte-americana e do Banco 

de Inglaterra, ainda que, em muitos dos casos, a vinculação consista, sobretudo, numa 

autovinculação pela via da auto-imposição de regras.  

http://www.stanford.edu/~johntayl/Rules%20versus%20discretion.pdf
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negociação (regulatory negotiation, em sentido amplo129), com todas as 

vantagens que tal pode implicar da ótica da redução da litigiosidade e da 

flexibilidade, da eficiência, da natureza inclusiva e do reforço da legitimidade 

das ações administrativas130. Cabem aqui, desde logo, novas formas de 

participação dos particulares na atuação administrativa das agências, como 

sucede, v. g., com a introdução de um procedimento de negociação no 

âmbito do poder normativo das agências reguladoras. Esta inovação deve-se, 

no essencial, ao Negotiated Rulemaking Act de 1990 (reelaborado em 1996), 

diploma que veio criar um negotiated rulemaking procedure (abreviada e 

informalmente reg-neg) por oposição a um adversial rulemaking procedure. 

Com o objetivo de promover uma participação qualificada dos cidadãos 

(que intensifique a troca de informações, de conhecimentos ou expertise), e 

contribuindo de igual forma para a redução da conflitualidade, os então 

introduzidos §§561 e seguintes do U.S. Code destinam-se a estabelecer uma 

forma alternativa de procedimento face ao que constava do já citado §553, 

com a preocupação correlativa de, através da sua previsão, não cercear a 

inovação e a experimentação dos procedimentos negociados ou impedir a 

adoção de quaisquer procedimentos de caráter inovador autorizados por lei 

(cf. §561)131-132.  

                                                           
129 V. COGLIANESE, «Assessing Consensus: The Promise and Performance of Negotiated 

Rulemaking», in: Duke Law Journal, vol. 46, 1997, p. 1256, n. 6. 
130 Cf. FREEMAN/LANGBEIN, «Regulatory Negotiation and the Legitimacy Benefit», in: New York 

University Environmental Law Journal, vol. 9, 2000, pp. 60 e ss.. 
131 A utilização do negotiated rulemaking procedure adequa-se às situações em que existe um 

número identificável de interesses em presença presumivelmente afetados pela atuação 

regulatória e se torna possível constituir um comité representativo desses interesses, sem que tal 

implique um atraso significativo nos trabalhos [§563, (a)]. Repare-se, porém, que a opção por 

este tipo de procedimento não poderá envolver o menosprezo de certos interesses, de forma a 

obviar a sua representação no comité: o §564 estabelece uma obrigação de publicitação, 

abrindo-se a oportunidade de outros interessados (cujos interesses entendam não se 

encontrarem devidamente representados) participarem no comité responsável pela 

elaboração das normas regulamentares. Sobre este procedimento, cf. COGLIANESE, «Assessing 

Consensus…», cit., pp. 1255 e ss. (com importantes notas de história legislativa e dados sobre a 

utilização do procedimento); HARTER, «Assessing the Assessors: The Actual Performance of 

Negotiated Rulemaking», in: New York University Environmental Law Journal, vol. 9, 2000, pp. 33 e 

ss.. 
132 Estamos diante de uma via de solução que, evidentemente, há ser levada com equilíbrio. 

Quando se defende a limitação da discricionariedade pela participação e, sobretudo, pela 

negociação, deve evitar-se que esta resvale perigosamente para a barganha do próprio 

interesse público (senão mesmo para a substituição da prossecução do interesse público por 

certos interesses privados), desresponsabilizando, concomitantemente, a entidade 

administrativa (pois que a atuação desta última constitui agora o resultado de um consenso), 

sem, na verdade, importar reais vantagens quer para o desenrolar da ação administrativa, quer 

para a diminuição da litigiosidade. Cf. FUNK, «Bargaining Toward the New Millennium: Regulatory 

Negotiation and the Subversion of the Public Interest», in: Duke Law Journal, vol. 46, 1997, pp. 

1366 e ss., 1374 e ss.. 
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O corolário das considerações tecidas aponta para a ideia de good 

governance, em particular, para o princípio da condução responsável dos 

assuntos do Estado. Tal significa que também a missão de regular, no contexto 

de um Estado de direito democrático aberto à internacionalização, há de ser 

desempenhada à luz da gestão responsável dos recursos públicos por 

instituições (in casu, autoridades reguladoras) dotadas de legitimação e 

accountability, através de procedimentos decisórios, normativos ou outros, 

participados e transparentes, que previnam a corrupção133. 

 

 

4. Considerações finais  

 

O Estado está (é?) doente – desde logo, porque tem uma predisposição 

crónica para o endividamento – mas há formas de tratamento134. Se o Estado 

omnipresente e engrandecido qual “polvo de mil tentáculos”135 explodiu, tal 

como a rã da fábula que, na sua soberba autofágica, pretendia igualar o 

boi136, o Estado-instituição poderá sobreviver, volvido num «Estado pós-

heróico» (postheorischer Staat)137, concebido como um «Estado inteligente de 

supervisão»138, que, sem prejuízo do seu enquadramento no contexto global 

cosmopolita, não perca a independência. 

Um dos caminhos para solucionar a crise poderá passar por movimentos 

harmoniosos e recíprocos de regulação pública, autorregulação e 

desregulação, que permitam restaurar o equilíbrio dos mercados e alcançar a 

satisfação da difícil tarefa de construir um sistema regulatório que, sem perder 

de vista as exigências axiológicas e materiais do princípio do Estado de direito, 

do princípio democrático e da good governance, se revele de tal forma 

eficiente que minimize (ou mesmo elimine) as fugas à regulação.  

                                                           
133 Seguimos muito de perto a concepção de good governance perfilhada por Gomes 

CANOTILHO, “Brancosos”…, cit., pp. 327 e ss.. 
134 KIRCHOF, Deutschland…, cit., p. 143. 
135 BOBBIO, Il Futuro della Democrazia, Einaudi, Torino, 1991, p. 141 (piovra dai mille tentacoli).  
136 Estamos, como é evidente, a apelar para a fábula de Fedro Rana Rupta et Bos (cf. PHÆDRUS, 

Fabulæ Æsopiæ, Livro I, XXIV). 
137 WILLKE, Supervision des Staates, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1997, pp. 347 e ss.. 
138 Gomes CANOTILHO, A Crise do Direito e o Direito da Crise nos 176 anos da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 05.12.2012, pp. 7 e s. (disponível em 

http://www.uc.pt/fduc/pdfs/dia_fduc/jjcanot_51212.pdf, janeiro 2013).  

http://www.uc.pt/fduc/pdfs/dia_fduc/jjcanot_51212.pdf


A CRISE E O DIREITO PÚBLICO 

 131 

 

Na verdade, uma regulação sensata e ponderada poderá evitar o 

surgimento de crises e os custos associados à respetiva gestão. Mais que uma 

opção entre o reforço ou o enfraquecimento dos poderes reguladores, o 

futuro da regulação estará no equilíbrio dos poderes reguladores e na sua 

compreensão como poderes dirigidos, em último termo, à realização dos 

interesses públicos primários no quadro do Direito. Parafraseando Kirchof139, se 

a crise se instalou porque o Direito não foi observado, então a resposta para a 

crise reside na restauração da confiança no Direito. 

 

 

 

Resumo: O presente artigo visa refletir sobre o alcance da regulação 

administrativa no atual contexto de crise e sobre as perspetivas de 

desenvolvimento futuro do modelo do Estado regulador. Partindo da 

localização da questão no quadro mais abrangente dos efeitos da crise sobre 

o Direito Administrativo, a Autora procura avaliar se e em que medida o 

sistema de regulação e as atuações das agências reguladoras contribuíram 

para o surgimento do cenário de crise e como são por este afetados. Neste 

sentido, enceta um percurso sobre a emergência de novos modelos de 

regulação (descentração regulatória, regulação responsiva, regulação 

baseada no risco) e sobre o sentido e as finalidades subjacentes ao exercício 

dos poderes reguladores, concluindo pela necessidade de articular persuasão, 

sanção, ética e good governance, sem perder de vista as exigências de 

sentido do princípio do Estado de direito e do princípio democrático. 

 

Palavras-chave: Regulação, crise económica e financeira, risco, 

responsividade, ética regulatória, governança, Estado de direito, democracia 

 

 

 

                                                           
139 KIRCHOF, Deutschland…, cit., p. 6. Aliás, como salienta o Autor (cf. Op. cit., pp. 70 e ss., 97), 

uma das causas da crise na Europa decorreu precisamente da inobservância do direito pelos 

Estados-membros, os quais desrespeitaram sucessivamente os limites pré-estabelecidos das 

dívidas públicas. Por outro lado, as dificuldades na superação da crise resultam do imperativo 

de conciliar a necessidade de receitas no contexto do mercado financeiro e a garantia dos 

fundamentos materiais do Direito, da Democracia e da tutela das liberdades interna e externa 

(Op. cit., p. 147). 
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Abstract: This article aims do reflect on the scope of administrative regulation 

within the present crisis context, and on the perspectives of future development 

of the paradigm of Regulatory State. Starting with effects of the crisis on 

Administrative Law, the Author evaluates whether the regulatory system and 

the agencies’ actions contributed to the appearance of the economic and 

financial crisis and how they are affected by it. Therefore, she initiates a tour 

around the emergence of new regulation models (decentring regulation, 

responsive regulation, risk-based regulation) and around the meaning and the 

purposes underlying the exercise of the regulatory powers, concluding that it is 

necessary to articulate persuasion, punishment, ethics and good governance 

and to respect the exigencies of Rule of law and democracy. 

 

Keywords: Regulation, economic and financial crisis, risk, responsiveness, 

regulatory ethics, good governance, Rule of law, democracy. 
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1. A importância da saúde para o direito 2. O surgimento do direito à saúde: 

generosidade em tempos difíceis 3. A generosidade responsável 4. Manter a 

dignidade na escassez 5. Alguns tópicos de evolução e reforma do sistema de 

saúde 5.1. Clarificação da noção de “saúde” para efeitos de protecção 5.2. 

Atenuação da relevância da distinção público-privado 5.3. O sistema de 

saúde como rede e a sua gestão como governança 5.3.1. 

Complementaridade entre elementos públicos e não públicos do sistema 5.3.2. 

Imposição de preocupações de ordem pública na actuação dos agentes 

privados do sistema: a) Reconfiguração da autonomia dos profissionais de 

saúde; b) Socialização forçada de benefícios auferidos pelos actores privados 

6. Em conclusão 

 

 

1. A importância da saúde para o direito 

 

1. A vida é importante para o direito. Para o direito, a vida é um dado, e um 

bem jurídico a proteger. E para a vida, o direito surge como “um dos 

encarregados de outorgar ao ciclo vital o ritmo necessário para o seu melhor 

transcorrer”1. O direito ajuda a vida a acontecer. Nessa tarefa, acolhendo 

tripartição alheia, o direito desempenha uma função de promoção, 

prevenção e protecção, de forma transversal, em três âmbitos da vida: na raiz 

da vida, no desenvolvimento “biológico” e “psicológico” (preferiríamos dizer: 

no desenvolvimento da pessoa), e na “cobertura de riscos”2.  

Com efeito, o direito não tem como deixar de atender às “condicionantes 

objectivas que possibilitam a sobrevivência e a saúde públicas”3. O binómio 

                                                           
1 EDUARDO MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/LUIS FRANCISCO GARCÍA PERULLES/ENRIQUE BARÓN CRESPO, Tratado del 

derecho a la protección de la salud, 2ª ed., Madrid: Servicio Publicaciones Facultad Derecho 

Universidad Complutense Madrid, 2004, 73. 
2 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 73. 
3 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 74. 
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saúde-doença é uma dessas condicionantes. Ele corresponde, de certo 

modo, ao binómio vida-morte: uma das coisas que torna a doença difícil de 

suportar é que ela, sobretudo quando grave, nos recorda e antecipa a morte4. 

A analogia entre ambos os fenómenos dá-se a partir da realidade da 

limitação. A primeira e surpreendente realidade de uma pessoa doente é a de 

se encontrar menos capaz de fazer as coisas que para si são valiosas; está por 

isso limitada, e constata essa limitação como uma interrupção ou um bloqueio 

no fluxo normal da sua vida. A analogia com a morte é, assim, fácil, uma vez 

que a morte é percepcionada como a limitação total, a paragem total, o fim 

completo da vida; mortos, nada faremos. 

Assim se compreende que na história humana desempenha um papel 

importante o aprender a lidar com a morte e com os seus representantes na 

vida: o sofrimento e a doença. Desde logo, reflectindo sobre ela: por isso 

alguns dos textos centrais da filosofia falam da arte de aprender a morrer 

(como esquecer esse enigmático desafio de Max Scheler, já no séc. XX, de 

que cada pessoa deve esforçar-se por morrer a sua própria morte?5). E, para 

alguns, acreditando, por meio da fé, que não só a morte não é um estado de 

limitação, mas também que a própria vida é capaz de dar, aqui e agora, a 

experiência da não limitação e da plenitude, mesmo (o que parece 

paradoxal) no sofrimento e na doença.  

 

2. Além da reflexão filosófica ou da fé, há uma outra forma de nos 

relacionarmos com a morte e com a doença, que tem uma relevância 

particular para este trabalho: a acção, e em concreto, a acção colectiva.  

A generalidade das pessoas gosta da vida, anseia por mantê-la. 

Consequentemente, também agimos sobre a morte e sobre a doença, isto é, 

mexemos nelas com as nossas próprias mãos, adiando a morte e mitigando a 

doença, ajudando-nos a nós próprios e aos outros a não morrer, ou a não 

morrer já.  

A medicina é precisamente o conjunto de práticas e normas 

especificamente dirigidos à manutenção e restauração da saúde, sendo na 
                                                           

4 O que surge, aliás, com grande clareza na terminologia científica, na qual se fala em 

“morbilidade” para designar qualquer estado de doença. A morbilidade (a doença) tem, como 

é bom de ver, a mesma raiz etimológica de morte (o latim mors, morte). 
5 MAX SCHELER, Morte e sobrevivência, Lisboa: Edições 70, 43 (a partir de versos de RAINER MARIA 

RILKE: “Senhor; dá a cada um a sua própria morte,/O morrer que resulta daquele viver/Em que 

houve amor, sentido e necessidade”). 
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sua essência, correctamente entendida, uma actividade na qual o médico 

(ou o profissional de saúde mais genericamente) procura contribuir para que a 

vida do paciente siga o seu curso e encontre o seu equilíbrio; o médico é um 

colaborador ou auxiliar do trabalho da natureza, um mero participante do 

“mistério da saúde”, como escreveu Gadamer6. 

 

3. A sociedade ocidental levou muito longe esta acção directa sobre a saúde, 

quer ao nível dos meios de acção, quer ao nível da criação de sistemas de 

regulação e provisão públicas de saúde.  

Ao nível dos meios de acção, verifica-se que a medicina cada vez 

consegue intervir mais longe no corpo de cada pessoa, afastando cada vez 

mais o momento da morte (o que é graficamente indicado pelo próprio 

aumento da esperança média de vida), ao ponto de se poder falar numa 

“medicalização da vida”7. A consciência mais clara de certos processos 

causais e da implicação que eles têm uns nos outros permite estabelecer 

relações antes insuspeitas (por exemplo, entre a poluição marinha e a saúde 

humana, por via dos efeitos prejudiciais da introdução de poluentes na cadeia 

alimentar humana, através do pescado), assim revelando novos factores de 

doença8, que passam a integrar as políticas (preventivas) de saúde. 

Ao nível dos sistemas de regulação e provisão, a maior parte das 

comunidades políticas da sociedade ocidental dotou-se de quadros jurídicos 

que não só regulam a relação médico-paciente a nível individual, baseada na 

autonomia recíproca desses dois sujeitos, como pôs em vigor esquemas pelos 

quais a prestação de cuidados de saúde ocorre de modo “automático” e 

sem possibilidade de recusa, independentemente de o paciente dispor de 

condições (mormente, financeiras) para estabelecer uma relação jurídica 

contratual com este ou aquele médico. Isto é, em muitos países – como 

Portugal – de algum modo, foi eliminada do horizonte dos pacientes a questão 

de como ter acesso aos cuidados de saúde, porque existe um sistema que 

garante esse acesso. Numa palavra: o acesso a cuidados de saúde foi 

                                                           
6 Cf. os magníficos textos recolhidos em HANS-GEORG GADAMER, O mistério da saúde. O cuidado 

da saúde e a arte da medicina, Lisboa: Edições 70, 2002, particularmente Apologia da arte de 

curar (pp. 39 ss.) e O mistério da saúde (pp. 101 ss.). 
7 JOÃO CARLOS LOUREIRO, Direito à (protecção da) saúde, separata de Estudos em Homenagem 

ao Professor Doutor Marcello Caetano, Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

2006, 662. 
8 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 662. 
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transformado num direito subjectivo, conferido directamente pela lei. Vale a 

pena perceber brevemente as linhas essenciais deste processo. 

 

2. O surgimento do direito à saúde: generosidade em tempos difíceis 

 

4. O direito civil e o direito penal sempre tutelaram a vida e a integridade física 

e, portanto, a saúde. O primeiro, por via dos contratos9 e da responsabilidade 

civil e mais recentemente dos direitos de personalidade, o segundo por meio 

do estabelecimento de tipos penais que sancionam a lesão do bem vida, que 

está ligado ao bem saúde. Porém, nem um nem outro tipo de protecção 

jurídica originaram a afirmação de um verdadeiro direito do indivíduo à sua 

própria saúde10.  

A referência a um direito à saúde surge mais recentemente, no contexto da 

evolução do constitucionalismo moderno. Nos estados liberais oitocentistas, o 

enfoque era sobretudo na protecção da saúde da colectividade enquanto 

tal, não considerando o Estado que fosse sua tarefa primordial a protecção da 

saúde a nível individual.  

Por isso, as autoridades sanitárias concentravam a sua acção nos factos 

que podiam fazer perigar a saúde colectiva, essencialmente por meio de três 

tipos de condutas: o isolamento dos doentes contagiosos, as vacinas 

obrigatórias e as actividades de inspecção e sanção11. Numa palavra, aquilo 

que designamos hoje como “saúde pública”12, que foi um dos domínios 

fundadores do próprio direito administrativo “tradicional”, já que actuava 

essencialmente por meio de instrumentos de autoridade13. O direito 

administrativo da polícia sanitária, tradicionalmente o eixo fundamental do 

direito da saúde14, reganha hoje, aliás, nova centralidade, sob a veste da 

                                                           
9 São abundantes, no direito romano e no direito português antigo, as referências ao contrato 

de prestação de serviços médicos, a propósito da querela sobre a sua eventual recondução à 

figura da locatio-conductio – cf. algumas indicações em PEDRO DE ALBUQUERQUE/MIGUEL ASSIS 

RAIMUNDO, Direito das Obrigações - Contratos em especial, Vol. II - Contrato de Empreitada, 

Coimbra: Almedina, 2012, 36 e ss. (e particularmente nota 79), 123. 
10 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 75-76. 
11 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 76. 
12 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 76. 
13 Sublinhando estes pontos e afirmando que, por isso, “nenhum direito público é mais público 

do que o direito da saúde pública”, NAN D. HUNTER, "'Public-Private' Health Law: Multiple Directions 

in Public Health", Journal of Health Care Law & Policy, 10, 2007, pp. 101 ss., disponível em SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=976279, 101.  
14 JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA, "Introdução ao Direito da Saúde", in AA/VV, Direito da Saúde e 

Bioética, Lisboa: Lex, 1991, pp. 39 ss., 43; J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 660, nota 19. 
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segurança alimentar e sanitária15, o que não é um acaso, no presente 

contexto histórico, como veremos mais adiante. 

Assim, o indivíduo apenas recebe uma “atenção personalizada”16 do 

Estado com o advento do Estado Social. Transformações importantes ocorrem 

aqui. Abandona-se a ideia de “beneficência” como fundamento da acção 

pública para chegar a uma “acção de protecção da saúde com cobertura 

para todos os indivíduos”17. Instituições seculares vêm o seu papel modificado, 

do que é bom exemplo o hospital: de estabelecimento dirigido ao exercício 

da caridade cristã aos desvalidos, entregue às ordens religiosas, passa a 

“centro público de diagnóstico e de prestação de cuidados médicos aberto a 

todos e financiado pelo Estado”18. 

 

5. Na Europa, este movimento foi fortemente potenciado pelo sentimento de 

solidariedade emergente das duas guerras mundiais19. O Relatório 

apresentado ao Parlamento britânico por Sir William Beveridge, no qual se 

defendeu a criação de um Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido, data 

de 1942, tendo o National Health Service Act sido aprovado em 1946 e o 

sistema implementado a partir de 1948. É nos textos constitucionais do 

imediato pós-guerra que ocorrem as primeiras consagrações expressas do 

direito à saúde, no preâmbulo da Constituição francesa de 1946 e no artigo 

32/1º da Constituição italiana de 1947. A nível internacional também se nota 

um movimento muito significativo: a Organização Mundial da Saúde é criada 

em 1946 e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, faz 

igualmente referência expressa, no seu artigo 25º/1, a um direito à saúde20-21-22.  

                                                           
15 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 663, nota 36. Cf. igualmente MARIA JOÃO ESTORNINHO, Segurança 

alimentar e protecção do consumidor de organismos geneticamente modificados, Coimbra: 

Almedina, 2009; SUZANA TAVARES DA SILVA, "Acto administrativo de «faca e garfo»", in FERNANDO ALVES 

CORREIA/JÓNATAS E. M. MACHADO/JOÃO CARLOS LOUREIRO (Orgs.), Estudos em Homenagem ao Prof. 

Doutor José Joaquim Gomes Canotilho, Vol. IV - Administração e Sustentabilidade: entre Risco(s) 

e Garantia(s), STUDIA IURIDICA, 105, Coimbra: Coimbra Editora, 2012, pp. 617 ss. 
16 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 76. 
17 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 77. 
18 J. M. SÉRVULO CORREIA, "Introdução...", cit., 44. Cf. neste sentido, a propósito das origens 

históricas dos hospitais em Portugal, normalmente associados às rainhas, que tinham a iniciativa 

da sua instituição, e com operação entregue às ordens religiosas, veja-se F. A. GONÇALVES FERREIRA, 

História da Saúde e dos Serviços de Saúde em Portugal, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1990, 61 ss. 
19 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 77; JOSÉ MIGUEL 

BOQUINHAS, Políticas e sistemas de saúde, Coimbra: Almedina, 2012, 10. 
20 Sobre a evolução histórica do direito à saúde: E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. 

BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 89 ss. 
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Toda esta evolução é suficientemente expressiva; fala por si. É como se 

para os europeus do pós-guerra, depois de passarem por um sofrimento 

daquela dimensão, fosse inconcebível que os povos não estivessem unidos 

entre si no apoio mútuo nas situações de dificuldade, como na doença.  

O ponto que aqui queremos salientar é precisamente o contexto muito 

específico no qual este consenso surgiu.  

Quando ocorreu a consagração do direito à saúde e a criação de sistemas 

de saúde públicos dotados de cobertura universal e gratuita, muitos países 

europeus, por força da destruição física e da perda de vidas, encontravam-se 

em situação de fortes dificuldades do ponto de vista financeiro; isto é, em 

situação de escassez.  

Tal não foi obstáculo a que os referidos sistemas públicos de saúde fossem 

criados, e isso tem uma explicação: os laços de solidariedade eram 

suficientemente fortes para, mesmo em situação de escassez, suportar o 

consenso social e político necessário à afectação, a esses sistemas, dos 

recursos necessários.  

É paradoxal – ou talvez não – que numa situação de grandes dificuldades 

do ponto de vista material, uma das prioridades de uma sociedade seja 

afectar enormes quantidades de recursos à criação e implementação de 

sistemas universais de assistência na doença dos seus cidadãos; mas foi 

exactamente isso que aconteceu.  

 

                                                                                                                                                                          
21 Sobre a protecção internacional: J. M. SÉRVULO CORREIA, "Introdução...", cit., 51 ss.; ELEANOR D. 

KINNEY/BRIAN A. CLARK, "Provisions for Health and Health Care in the Constitutions of the Countries of 

the World", Cornell International Law Journal, 37, 2004, pp. 285 ss., disponível em 

http://indylaw.indiana.edu/instructors/Kinney/Articles/kinney_Constitutions.pdf (de uma 

perspectiva de direito constitucional comparado, mas com análise que se projecta a nível 

supra-nacional); E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 121 ss; 

J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 666 ss; JENNIFER PRAH RUGER, "Normative Foundations of Global Health 

Law", Georgetown Law Journal, 96, 2008, pp. 423 ss., disponível em SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1024781.  
22 No âmbito do direito europeu: VASSILIS HATZOPOULOS, "Killing national health and insurance 

systems but healing patients? The european market for health care services after the judgments 

of the ECJ in Vanbraekel and Peerboms", Common Market Law Review, 39, 2002, pp. 683-729; E. 

MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 159 ss; ANTHONY DAWES, 

"'Bonjour Herr Doctor’: National Healthcare Systems, the Internal Market and Cross-border 

Medical Care within the European Union", Legal Issues of Economic Integration, 33, (2), 2006, pp. 

167-182; J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 670 ss; RUI MEDEIROS, "Anotação ao art. 64.º", in JORGE 

MIRANDA/RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra 

Editora, 2010; SARA VERA JARDIM, "A Europa dos consumidores de cuidados de saúde", in JORGE 

SIMÕES (COORD.), 30 anos do Serviço Nacional de Saúde - Um percurso comentado, Coimbra: 

Almedina, 2010, pp. 601 ss. 
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6. Esta evolução foi suportada, do ponto de vista normativo e técnico-jurídico, 

pela conceptualização de um direito à saúde. Ora, a consequência imediata 

da constitucionalização do direito à saúde é a imposição de que a lei crie 

condições para “tornar o Estado partícipe no tratamento adequado da saúde 

de todos os cidadãos”23.  

Entenda-se: o conteúdo do direito à saúde não pode ser a garantia da 

saúde a quem não a tem, pelo facto, indesmentível, de que a saúde em si 

não pode ser garantida (dada) a uma pessoa. Isto tem levado alguns a 

recusar-lhe natureza de direito subjectivo24. Este tipo de constatação não é de 

todo inútil: põe-nos de sobreaviso contra uma concepção paternalista do 

Estado, que faça esquecer a dimensão individual da saúde, da saúde como 

dever individual, se se quiser25. Esta última dimensão surge, aliás, bem 

plasmada no art. 64º/1 da Constituição portuguesa, segundo o qual “[t]odos 

têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover”.  

Porém, o facto de não poder falar-se, naquele sentido, num direito à 

garantia da saúde, não significa que não estejamos perante um direito. O 

direito à saúde deve ser entendido como um direito à protecção da saúde26, 

no sentido de que a saúde “além de estar presente nos ordenamentos, deve 

estar protegida”27. 

Deste modo, a garantia jurídica da saúde não diz respeito ao resultado, mas 

aos meios, a “poder conseguir que se utilizem os meios de que se dispõe aqui 

e agora para que se proteja a saúde das pessoas”28. O que o direito 

fundamental à protecção da saúde exige é acção concreta dirigida a 

implementar um programa, ou seja, o legislador e o administrador são 

obrigados a efectuar um real compromisso da saúde com os demais âmbitos 

da vida social29. Mas, sublinhe-se, esse compromisso tem de ser real, tem de 

                                                           
23 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 77. 
24 “Fazer da minha própria saúde um dever de outra pessoa não é só injusto: é impor um dever 

impossível de cumprir. Apesar de não me atrair particularmente a linguagem dos direitos e 

obrigações em relação com a saúde, eu apontaria muito mais na direcção, noutros tempos 

tradicional, de dizer que a saúde é um dever, que cada um tem o dever de proteger a sua 

própria saúde.” – cf. Léon Kass, apud E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, 

Tratado... cit., 80.  
25 Neste sentido, E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 80. 

Cf. igualmente J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 663. 
26 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 80; J. C. LOUREIRO, 

Direito... cit., 674. Vai nesse sentido o art. 64º/1 da CRP. 
27 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 80. 
28 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 81. 
29 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 79. 
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existir; “sem compromisso político de assistência e cuidados, não assistimos a 

um verdadeiro e efectivo direito do cidadão a que se proteja a sua saúde”30.  

O sentido do direito à protecção da saúde é, deste modo, o de que uma 

pessoa (que é uma vida, intrinsecamente digna e irrepetível) não deve ser 

abandonada à doença, porque isso é contra o dever de solidariedade (ou de 

fraternidade) que une as pessoas.  

Com efeito, não só do ponto de vista ético, como também do ponto de 

vista jurídico, não se deve abandonar um irmão. Se tudo falhar, o irmão é 

obrigado a manter o seu irmão: é assim para os irmãos unidos por uma relação 

de parentesco, que têm dever de prestar alimentos (artigo 2009º/1/d) do 

Código Civil), isto é, para os irmãos civis. Mas assim é, também, para aqueles 

irmãos que só o são por força da sua “comum humanidade”31, isto é, para os 

irmãos políticos. Não deve espantar esta coincidência entre as soluções 

jurídico-civis e jurídico-públicas: elas podem operar em planos distintos e de 

formas diferentes, mas ambas visam a justiça, que é una.  

 

7. A afirmação de um direito à saúde é, assim, uma afirmação forte dos pontos 

de vista ético, político e jurídico.  

A república portuguesa, modestamente, naquilo que lhe toca, faz essa 

afirmação forte. Este particular corpo político comprometeu-se a não deixar 

ao abandono as pessoas doentes, no artigo 64º do texto que procura 

estruturar a sua mundividência (a Constituição de 1976). 

Da mesma forma, este corpo político também tem dado a sua adesão a 

outras normas de produção supranacional que dizem, essencialmente, a 

mesma coisa: ao reconhecer-se vinculada à Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, cujo artigo 25º/1, como se disse, consagra o direito à saúde, e ao 

subscrever a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, cujo artigo 

35º também o faz.  

                                                           
30 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 79. 
31 Para o nosso gosto, não há síntese contemporânea mais perfeita e conseguida dos 

fundamentos e do conteúdo desse dever de solidariedade do que a conseguida por JOSEPH 

RATZINGER em A Europa de Bento na Crise de Culturas, (trad. port.), Braga: Aletheia, 2005 (que 

fala na igualdade fundamental de todas as pessoas na sua comum humanidade), como é a 

justo título sublinhado por LUÍS PEDRO PEREIRA COUTINHO, A Autoridade Moral da Constituição. Da 

Fundamentação da Validade do Direito Constitucional, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, v.g. pp. 

69-70. 
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Em consequência, pode dizer-se que a comunidade política de múltiplas 

pertenças que é a república portuguesa pôs e mantém em vigor uma norma 

jurídica de acordo com a qual essa comunidade política não abandona as 

pessoas à sua sorte quando estão doentes.  

Ao fazê-lo, não faz mais do que dar expressão a uma dimensão do Estado 

de Direito. Na origem, o Estado de Direito justificou-se pela violência (física) do 

poder, a que se respondeu com a ideia de direitos que se impõem ao poder. 

Mas depois de eliminadas ou controladas as formas mais graves e evidentes 

de arbítrio e violência do poder público sobre os cidadãos, se o Estado quer 

continuar a ser de Direito, tem agora de responder a uma outra forma de 

violência, que é a falta de condições materiais de vida32. Na necessidade de 

manutenção de uma certa capacidade pública de prestar, joga-se realmente 

um ponto fundamental do Estado de Direito; o Estado não deve ficar “incapaz 

de assegurar uma justiça material”, no sentido de proporcionar o acesso a 

bens essenciais como a saúde33.  

Neste sentido, de facto, não podemos perder de vista que, ainda com 

Gomes Canotilho, o Estado não perdeu a sua “força de integração”, não é 

destituído de qualidade ética (nem, como acrescenta, e como veremos 

adiante, de qualidades organizatórias e funcionais)34. E para que não haja 

equívocos, deve sublinhar-se que a afirmação é performativa e normativa, e 

não apenas descritiva: ela não significa só dizer “o Estado não perdeu a sua 

força de integração”, mas também: “não devemos deixar que o Estado perca 

a sua força de integração”. 

 

 

3. A generosidade responsável 

 

8. Muitas coisas já foram ditas e muitas análises já foram feitas sobre o “Estado 

Social”, essa obra colectiva na qual o direito à protecção da saúde teve e 

tem um papel importante.  

Neste momento e para este propósito, gostaríamos de sublinhar um aspecto 

particular: o tipo de pura generosidade sem limites que presidiu à criação do 
                                                           

32 JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, "Paradigmas de Estado e paradigmas de administração", in 

AA/VV, Moderna gestão pública - dos meios aos resultados. Acta Geral do 2.º encontro INA, 

Lisboa: INA – Instituto Nacional de Administração, s.d., pp. 21 ss., 23-24. 
33 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 659. 
34 J. J. GOMES CANOTILHO, "Paradigmas de Estado...", cit., 23. 
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Estado Social e, no seu seio, aos sistemas de saúde universais do tipo Serviço 

Nacional de Saúde, de matriz beveridgiana. 

Com efeito, as características típicas destes sistemas expressam uma 

assunção de responsabilidade colectiva pela prestação de cuidados de 

saúde que manifestamente pretendeu não ter limites, designadamente do 

ponto de vista financeiro.   

São três as características do sistema beveridgiano que denotam essa 

generosidade: a universalidade – ou seja, o facto de se dirigir a todos os 

sujeitos, sem exclusões baseadas, por exemplo, no facto de estar empregado 

ou ter rendimentos; a generalidade – ou seja, a cobertura de todas as 

necessidades de saúde, sem exclusão de tipos de cuidados de saúde; e a 

gratuitidade (total ou quase), no sentido de que ao utente dos cuidados de 

saúde não é exigido o pagamento directo dos cuidados de saúde, uma vez 

que o sistema é financiado por via de impostos35.   

Esta despreocupação com os limites financeiros da assistência na doença 

ressaltava em múltiplos aspectos, que hoje, ao passarmos por um momento de 

forte aperto financeiro, não conseguimos deixar de encarar com um sorriso.  

Um dos aspectos mais expressivos era o modo de financiamento dos 

hospitais públicos do SNS em Portugal. No início da implementação do SNS, o 

financiamento dos hospitais era feito através do chamado orçamento 

retrospectivo, ou seja, muito simplesmente, os hospitais prestavam às pessoas 

que os procuravam os cuidados que fossem necessários, e os custos que daí 

decorressem eram cobertos por um subsídio de exploração, proveniente do 

Orçamento do Estado36. É desnecessário notar que um tal sistema é 

                                                           
35 Sobre a distinção entre o modelo bismarckiano (que assenta num sistema de contribuição 

pelos beneficiários e empregadores, através de seguros de saúde, apresentando duas 

subespécies, o modelo de benefícios em espécie, no qual os cuidados de saúde são fornecidos 

pelas caixas de previdência, e o modelo de reembolso, no qual o sistema público financia os 

cuidados que os utentes obtêm perante os prestadores de cuidados), existente em alguns países 

europeus (Alemanha, Áustria, França, Holanda…) e o modelo de serviço nacional de saúde 

(modelo Beveridge ou beveridgiano), existente, por exemplo, no Reino Unido, Portugal, Espanha, 

Itália, Grécia e países escandinavos, veja-se, v.g., V. HATZOPOULOS, "Killing national health and 

insurance systems...", cit., 684 e nota; JORGE SIMÕES, Retrato Político da Saúde. Dependência do 

percurso e inovação em saúde: da ideologia ao desempenho, Coimbra: Almedina, 2004, 29 ss.; 

J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 680; JORGE SIMÕES/SOFIA NOGUEIRA DA SILVA, "O controlo de custos na 

saúde - uma perspectiva europeia", Lex Medicinae - Revista Portuguesa de Direito da Saúde, 

ano 5, (9), 2008, pp. 15 ss., 18 ss.; LICÍNIO LOPES, "Direito Administrativo da Saúde", in PAULO 

OTERO/PEDRO GONÇALVES (COORDS.), Tratado de Direito Administrativo Especial, Vol. III, Coimbra: 

Almedina, 2010, pp. 226 ss.; J. M. BOQUINHAS, Políticas... cit., 19 ss. 
36 J. SIMÕES, Retrato Político da Saúde…, cit., 201 ss.; BIANCA FERREIRA SANTANA, "A reforma da saúde 

em Portugal, notadamente por meio da empresarialização dos hospitais públicos portugueses", 

Lex Medicinae - Revista Portuguesa de Direito da Saúde, ano 1, (2), 2004, pp. 71 ss., 77; ARTUR 
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completamente moldado por uma ideia de que se a saúde tem de ser 

protegida e promovida, qualquer que seja o custo, não se justifica antecipar o 

custo: ele será o que as necessidades ditarem, nem mais nem menos, e tudo o 

que seja procurar limitar os custos com a saúde aproximar-se-á da recusa do 

Estado de cumprir a sua missão de proporcionar um SNS universal, geral e 

(naquela altura, totalmente) gratuito.  

Foi apenas no final da década de 80 do século XX que se iniciou um 

movimento que viria a dar origem ao actual modelo de financiamento dos 

hospitais públicos, que assenta no princípio da contratação de cuidados por 

parte do Estado aos hospitais, por meio de contratos programa37. A 

quantificação e estabelecimento de objectivos de produção por parte dos 

hospitais (por meio da fixação de custos médios por utente ou tipo de acto 

médico) teve início com um propósito bem específico, que foi o de permitir a 

facturação dos cuidados de saúde que os hospitais públicos prestassem aos 

beneficiários de subsistemas e companhias de seguros, e foi a expansão desse 

método aos próprios hospitais públicos que deu origem ao modelo actual38. 

 

9. O exemplo que acabámos de referir revela, a nosso ver, quer a maior 

virtualidade quer a maior insuficiência de um certo modo de pensar o Estado 

social.  

A maior virtualidade é o correcto direccionamento ético-valorativo do 

sistema. Há muito boas razões para se implementar um sistema no qual a 

                                                                                                                                                                          
MORAIS VAZ, "Hospitais públicos portugueses", in JORGE SIMÕES (COORD.), 30 anos do Serviço 

Nacional de Saúde - Um percurso comentado, Coimbra: Almedina, 2010, pp. 297 ss., 322. 
37 Sobre a contratação (ou “contratualização”) de cuidados de saúde como mecanismo de 

financiamento dos prestadores públicos, cf., entre nós, J. SIMÕES, Retrato Político da Saúde…, cit., 

70, 201 ss.; ANA SOFIA FERREIRA/ANA ESCOVAL/ALEXANDRE LOURENÇO/TÂNIA MATOS/RUTE RIBEIRO, "A 

contratualização de cuidados de saúde", in JORGE SIMÕES (COORD.), 30 anos do Serviço Nacional 

de Saúde - Um percurso comentado, Coimbra: Almedina, 2010, pp. 425 ss.. O recurso à 

contratualização como meio de financiamento reproduz desenvolvimentos ocorridos em 

ordenamentos que influenciaram bastante o português. Foi o caso do sistema britânico, sobre o 

qual pode ver-se PETER VINCENT-JONES, The New Public Contracting. Regulation, Responsiveness, 

Relationality, Oxford: Oxford University Press, 2006, 179 ss. Também o direito francês (embora não 

seja um sistema de SNS, o que justifica algumas diferenças importantes) recorreu intensamente à 

contratualização com os hospitais (públicos e privados), através dos contratos d’objectifs et de 

moyens, como instrumento de regulação do sector hospitalar – cf. BENÔIT APOLLIS, "L'evolution 

récente des contrats publics dans le domaine hospitalier (a propos de l'ordonnance nº 2003-850 

du 4 septembre 2003)", in GUYLAIN CLAMOUR/MARION UBAUD-BERGERON (ORGS.), Contrats Publics. 

Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Guibal, Vol. II, Montpellier: Presses de la Faculté de 

Droit de Montpellier, 2006, pp. 11 ss.; PAUL LIGNIÈRES/RUXANDRA LAZAR, "Les nouveaux contrats du 

secteur hospitalier", Contrats Publics. L’actualité de la commande et des contrats publics, (34), 

Juin 2004, pp. 67-68. 
38 A. MORAIS VAZ, "Hospitais...", cit., 322 ss. 
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colectividade apoia as pessoas em situação de doença; um sistema que não 

as deixe à sua sorte. Não parece haver dúvidas de que “em sociedades com 

um grau de desenvolvimento significativo, a medida principal do acesso a 

cuidados de saúde não deva ser a capacidade económica, especialmente 

para os serviços básicos e essenciais.”39  

Os sistemas públicos de saúde respondem a necessidades humanas reais, 

não a ficções. Não parece haver razões válidas para duvidar de que um 

sistema que evita que alguém seja confrontado, enquanto recupera de uma 

operação a que se submeteu, com uma conta que reflecte o preço 

astronómico dessa operação e do internamento respectivo, é um sistema 

melhor, de um ponto de vista de humanidade, do que um outro que permite 

que isso aconteça. A razão de ser disto não é uma abstracção, nem uma 

moda, que está aqui num dia e no outro já passou. Continua a ser verdade 

que à fragilidade envolvida na doença não deve ser acrescentada a 

fragilidade decorrente de ter de pagar uma conta avultada naquele 

momento. Está assim justificado um dos princípios habitualmente encontrados 

nos sistemas de SNS, a saber, o princípio segundo o qual não há pagamentos 

(leia-se, pagamentos significativos, relevantes) no ponto de acesso do utente 

aos cuidados de saúde40, sendo os pagamentos, tanto quanto possível, 

realizados através de mecanismos “longínquos” de financiamento, como os 

impostos, que permitem também a redistribuição de rendimentos. 

A qualidade ética da existência de uma garantia do direito à saúde, como 

pilar de sustentação do Estado de Direito, é aliás crescentemente 

reconhecida, mesmo em ordenamentos que sempre adoptaram um sistema 

antagónico, de entrega da prestação dos cuidados de saúde às puras regras 

da concorrência de mercado. O exemplo mais notório é o dos Estados Unidos 

da América, que recentemente alargaram de uma forma revolucionária a 

cobertura dos seus sistemas de saúde públicos41, e que antes disso, já tinham 

                                                           
39 STEFAN HUSTER/MARKUS KALTENBORN, Krankenhausrecht - Praxishandbuch zum Recht des 

Krankenhauswesens, München: C. H. Beck, 2010, § 1º, rn. 28. 
40 KEITH SYRETT, "Mixing Private and Public Treatment in the UK's National Health Service: A 

Challenge to Core Constitutional Principles?", European Journal of Health Law, 17, 2010, pp. 235-

255, 237; J. M. BOQUINHAS, Políticas... cit., 20. 
41 Para uma caracterização das medidas mais significativas da reforma norte-americana, J. M. 

BOQUINHAS, Políticas…, cit., 22-23; ELIZABETH BAYLY, "American Health Benefit Exchanges: State 

Regulators Must Encourage Private Market Participation", Journal of Health Care Law & Policy, 15, 

2012, pp. 197 ss.; DANIEL R. LEVINSON, "A new era of Medicare oversight", Journal of Health Care Law 

& Policy, 15, 2012, pp. 249 ss.. 
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observado uma evolução expressiva, por via jurisprudencial e depois 

legislativa, do regime puramente privado de prestação de cuidados de 

saúde42. Seria, pois, um grave erro, à medida que a garantia do direito à 

protecção da saúde vai fazendo o seu caminho em outros ordenamentos que 

lhe eram tradicionalmente avessos, retroceder nesta que não é uma 

“conquista irreversível das classes trabalhadoras”43, mas é, pelo menos, uma 

conquista que por razões éticas e jurídicas devemos considerar essencial à 

existência de uma sociedade decente, de um modo decente de vivermos em 

comum. 

Porém, do lado negativo, encontramos uma patologia da qual 

efectivamente o sector público padeceu, no período áureo do Estado social. 

O elenco das tarefas do Estado e a forma de as prosseguir não pode 

apresentar essa “indiferença inaceitável quanto a três dimensões indissociáveis 

de qualquer actuação racional: necessidade de medidas, suportabilidade 

financeira e economicidade”44. A “orientação de input”45 no financiamento 

dos serviços públicos – tão presente no exemplo que demos do financiamento 

dos hospitais – dá origem a uma “situação de intransparência financeira e 

inexistência de controlo quanto aos resultados”46 que hoje temos de 

considerar ultrapassada.  

Com efeito, há que dizer que o conhecido dito popular que afirma que “a 

saúde não tem preço”, podendo ter validade em certos sentidos, é, num outro 

sentido muito relevante, falacioso47. É-o, seguramente, quando consideramos 

o facto evidente de que a prestação de um certo acto médico implica o 

pagamento da remuneração dos profissionais de saúde, do preço do material 

clínico, da disponibilidade das instalações e outros – esses valores têm de ser 

saldados por alguém. 

 

 

 

                                                           
42 Cf. algumas indicações infra. 
43 Para nos exprimirmos de forma provocatória, apelando ao intertexto da Constituição 

portuguesa. 
44 J. J. GOMES CANOTILHO, "Paradigmas de Estado...", cit., 29. Considerando como um imperativo 

constitucional a integração da dimensão económica na acção pública, MARIA DA GLÓRIA F. P. D. 

GARCIA, Direito das políticas públicas, Coimbra: Almedina, 2009, 43. 
45 J. J. GOMES CANOTILHO, "Paradigmas de Estado...", cit., 27. 
46 J. J. GOMES CANOTILHO, "Paradigmas de Estado...", cit., 27. 
47 Como nota J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 689. 
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4. Manter a dignidade na escassez 

 

10. Convém, contudo, explicar melhor a razão pela qual, pela nossa parte, 

temos de considerar ultrapassada a ideia de que a saúde não tem preço, e 

detalhar melhor as condições de validade que permitem proferir uma tal 

afirmação. 

Com efeito, nas reflexões sobre o movimento de reforma dos esquemas 

institucionais de prestação de cuidados de saúde, é por vezes muito fácil 

resvalar para posições que conferem às pessoas muito pouco valor. Com 

demasiada facilidade se entra em raciocínios de atribuição de culpas a 

classes de pessoas, habitualmente já frágeis, porque sobrecarregam o sistema 

de saúde, por exemplo, porque vivem mais tempo, ou porque têm doenças 

que exigem tratamentos mais caros. 

O tema do “racionamento” dos cuidados de saúde, que tem dominado a 

literatura recente em sede de redução de custos na saúde48, pode servir para 

ilustrar a questão.  

O racionamento pode ser definido como “uma decisão, justificada pela 

falta de recursos, de não atribuir certos cuidados a certas pessoas, mesmo que 

tal possa ser necessário de um ponto de vista puramente médico; a decisão 

baseia-se em critérios objectivos, previamente estabelecidos e respeitando as 

regras da nossa democracia”49. O racionamento não significaria que os 

cuidados não possam ser prestados, mas sê-lo-iam de acordo com a lógica do 

mercado50, o que, admita-se, em alguns casos poderia significar que 

efectivamente não fossem prestados (por o paciente não ter meios de os 

adquirir).  

Assim colocado, o tema do racionamento toca uma nota importante, que 

é a da sustentabilidade do sistema. O racionamento é uma resposta ao 

problema da escassez. Como vimos, o direito à protecção da saúde 

concretiza-se num conjunto de acções dirigidas a salvaguardar esse bem. 

Para este efeito, tem particular importância o direito, de que o Estado é o 

                                                           
48 Veja-se o recente e expressivo exemplo da obra de JONATHAN HERRING, Medical Law, Oxford: 

Oxford University Press, 2011, na qual o capítulo dedicado à análise do regime de prestação de 

cuidados através do National Health Service britânico é quase totalmente ocupado pelo tema 

do racionamento, que dá mesmo o nome ao capítulo.  
49 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 689-690, citando Gabrielle Steffen. Cf. igualmente GEORGE P. SMITH 

II, "The Elderly and Health Care Rationing", Pierce Law Review, 7, (2), 2009, pp. 171-182 (disponível 

em ssrn.com), 173; J. HERRING, Medical Law, cit., 20. 
50 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 690. 
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sujeito passivo, à percepção de cuidados de saúde, ou o direito à assistência 

médica51. Como sublinha a doutrina, para conferir conteúdo a esse direito, é 

então preciso compreender o que compõe a assistência médica, algo que 

são as ciências médicas a definir, e que de acordo com o consenso desse 

campo extra-jurídico, inclui a medicina geral, o acesso a especialistas, e a 

hospitalização52. E feita essa análise, é possível colher algumas linhas 

consensuais de resposta, num nível mais genérico: aquilo que é exigível ao 

Estado, o conteúdo do direito à saúde, é, numa síntese que podemos utilizar, a 

oferta do pessoal e meios materiais suficientes para tornar efectiva a 

assistência, bem como a planificação dessa oferta de modo a que a mesma 

cubra todo o território de forma suficiente53. 

Colocadas as coisas assim, há um problema a resolver: o da conexão entre 

o direito à protecção da saúde e os recursos económicos disponíveis que um 

país quer dedicar à saúde de um modo colectivo54. Aqui, é preciso fazer uma 

escolha: ou há intenção de prestar tudo a todos os cidadãos, sem custo 

algum, ou se admite a formulação de prioridades, de opções, sobre o que em 

cada momento é possível e exigível que o Estado assegure55. E aqui, o direito à 

saúde encontra um conjunto de limites: um deles, os meios económico-

financeiros (a reserva do possível)56. 

Contudo, há que sublinhar que para solucionar o problema da escassez 

(como qualquer problema de organização social) impõem-se concepções 

que assegurem a dignidade humana e não se baseiem em visões marcadas 

pelo utilitarismo social57. 

Tais concepções devem assumir, por outro lado, que o problema da 

escassez não é um problema dado, mas construído; é um problema de 

decisões, que podem não estar claras, mas existem.  

                                                           
51 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 84. 
52 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 84. 
53 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 85. 
54 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 85. 
55 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 85, que se 

manifestam neste segundo sentido. 
56 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 677-678. 
57 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 690; G. P. SMITH II, "The Elderly...", cit., sobretudo 179 ss. Veja-se 

igualmente PHILIP G. JR. PETERS, "Health Care Rationing and Disability Rights", Indiana Law Journal, 

70, (2), 1995, pp. 491-547 (disponível em 

http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol470/iss492/493), o qual, embora parta de uma 

perspectiva de utilidade dos cuidados médicos, faz uma análise séria da justiça e da igualdade 

como limites a uma perspectiva puramente utilitarista. 
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Qualquer decisão, qualquer escolha, porque o é, é criticável, de acordo 

com as diversas ordens normativas que orientam a acção humana, entre as 

quais o direito. Para que isso suceda, é preciso que uma escolha seja revelada 

como tal, porque se ela for retoricamente afirmada como uma inevitabilidade, 

como um dado, não é passível de crítica.  

É por isso que o direito, para cumprir a sua missão, tem ou deve ter sempre 

um olhar crítico, inteligente, sobre aquilo que se lhe apresenta como um dado 

e uma inevitabilidade. Por outras palavras, o jurista não se pode deixar 

enganar pelas aparências. Um pai que dissesse, por exemplo, que não tem 

disponibilidade económica de sustentar um filho menor, porque gasta todo o 

seu rendimento a viajar, teria de ver a sua escolha trazida à luz do dia e 

enunciada de forma simples. Neste exemplo, a escolha é: as viagens em lugar 

do filho. Só assim essa escolha pode ser criticada: e de facto, neste exemplo, 

tal escolha é passível de crítica, à luz do direito. O direito, perante o problema 

de escassez enunciado por este pai – viagens ou filho, mas não as duas – 

obrigaria o pai a dar primazia financeira ao sustento do seu filho.  

Este é apenas um exemplo que revela que, como já alguém notou, o direito 

e a sua dogmática existem, em boa medida, para combater a escassez, 

distribuindo e redistribuindo riqueza e alocando recursos58, o que fazem de 

acordo com certos critérios: no caso do direito, os critérios da justiça. O direito 

não tem capacidade para, por si só, criar a satisfação integral de todas as 

necessidades equacionáveis, mas tem um papel fundamental na crítica e na 

modelação das escolhas, por meio do estabelecimento de prioridades e 

preferências na alocação de recursos. Deste modo, o direito impõe umas 

escolhas, proíbe outras e permite outras ainda. E a única razão que justifica 

que nos sujeitemos à limitação das nossas escolhas feita pelo direito é a 

crença na justiça dos critérios que presidem a essa limitação. 

O mesmo olhar crítico pode e deve incidir não apenas sobre as escolhas 

individuais, como a do nosso exemplo, mas também sobre as escolhas 

colectivas. É isso que tem sido sublinhado pela doutrina recente. Com efeito, a 

cada passo de maior domínio da técnica, que lhe permite não só conhecer os 

processos, mas influenciá-los, o homem é obrigado a tomar consciência de 

que, em relação a um certo assunto, poderia ir por um caminho ou por outro; 

                                                           
58 Flávio Galdino, apud OSMIR ANTONIO GLOBEKNER, A saúde entre o público e o privado. O desafio 

da alocação social dos recursos sanitários escassos, Curitiba: Juruá, 2011, 75. 
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que as suas diferentes acções têm diferentes consequências59. Algumas dessas 

escolhas são, na expressão do famoso trabalho de Guido Calabresi e Phillip 

Bobbit, escolhas trágicas. A sociedade decide o que produzir, e para quem 

produzir, e são essas escolhas, ainda quando elas não claras, que em última 

análise estão envolvidas na maior parte dos contextos nos quais se invoca a 

escassez. Deste modo, a escassez é apresentada “como um dado e a 

restrição ao direito de acesso a bens sociais como seu imperativo”, mas ela é 

um resultado, mais do que uma causa60. Resultado de escolhas que “por 

vezes, a sociedade não deseja ou não pode assumir moralmente”61. O 

discurso jurídico tem de servir para, de um lado, revelar, e de outro lado, 

controlar, as escolhas da colectividade62, e isso pressupõe permanente 

atenção aos textos fundadores da ordem jurídica, pois é neles que se 

encontra a “definição da qualidade das metas”, na feliz expressão de Maria 

da Glória Garcia63.  

Voltemos ao exemplo dos cidadãos europeus do pós-guerra. Ter-lhes-ia sido 

fácil, muito mais fácil do que a nós, cidadãos do séc. XXI, invocar a escassez 

resultante de uma Europa destruída como um dado, cuja consequência 

imediata e inelutável seria a consagração de esquemas egoístas de auxílio na 

doença. Porém, não foi isso que aconteceu: revelando bem como, mesmo 

em contextos de dificuldade, as escolhas estão aí para ser feitas, os europeus 

do pós-guerra preferiram criar ou aprofundar sistemas generosos de 

entreajuda. Perante o horror do que tinha acabado de acontecer, as pessoas 

escolheram não deixar que a escassez as condenasse ao isolamento social. 

Dito isto, estão lançadas as bases para que se possa falar com mais 

propriedade e nitidez acerca da “reserva do possível”. A reserva do possível 

surge assim como “um critério de proporcionalidade específico”64. Quando se 

fala em possível e impossível, na possibilidade ou impossibilidade de aplicar 

recursos nisto ou naquilo, está-se a falar, o mais das vezes, em algo que é 

                                                           
59 O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 77. 
60 O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 82. Cf. no mesmo sentido, entre nós, muito recentemente, 

ANTÓNIO M. HESPANHA, "A revolução neoliberal e a subversão do "modelo jurídico": crise, direito e 

argumentação jurídica", in JORGE BACELAR GOUVEIA/NUNO PIÇARRA, A crise e o direito, Coimbra: 

Almedina, 2013, pp. 21 ss. (49 ss.). 
61 O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 82. 
62 O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 82; MARIA DA GLÓRIA F. P. D. GARCIA, Direito…, cit., 58-59. 
63 MARIA DA GLÓRIA F. P. D. GARCIA, Direito…, cit., 52. 
64 O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 139. 
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apenas relativa e temporariamente impossível, pois o que é absoluta e 

definitivamente impossível não é do domínio do direito65. 

 

11. Feita esta nota, então, sempre pela positiva, podemos dizer que a 

necessidade de fazer escolhas de facto se impõe, não por ser uma 

necessidade inelutável das regras da economia ou como um destino, mas 

apenas porque a protecção da saúde não é a única tarefa do Estado. Isto é: 

a referida norma jurídica sobre o direito à protecção da saúde, que o Estado 

português – com muitos outros – perfilha, só pode concretizar-se de forma 

integrada e situada, que é como quem diz, relacionada (ponderada) com 

outros direitos. O que significa, essencialmente, que a comunidade política 

tem de fazer escolhas.  

Aqui, como resulta do que já se disse, é preciso ter muito cuidado. O 

homem do século XXI olha frequentemente para a realidade com cálculo, e 

muitas vezes esse cálculo, quando aplicado, por exemplo, aos sistemas de 

protecção da saúde, soa estranho. Arriscamo-nos a dizer que por vezes se cai 

em operações que causam alguma náusea, porque delas parece resultar 

uma espécie de tráfico, de compra e venda de vidas. Os juristas, seguindo os 

economistas da saúde, entregam-se, nessas ocasiões, a questões que, no 

fundo, parecem ser a de determinar o custo económico de uma vida, ou de 

uns anos de vida66. Colocam depois à comunidade escolhas impossíveis, 

como por exemplo: será que devemos aplicar um milhão de euros a comprar 

(espera-se) mais dez anos de vida para três doentes com cancro, ou devemos 

                                                           
65 O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 139. 
66 É no âmbito do racionamento ou da alocação de recursos em saúde (ou em outros sectores 

das políticas públicas sociais) que se têm desenvolvido várias metodologias desta natureza: a 

mais conhecida é a metodologia QALY (Quality Adjusted Life Years), que se propõe medir os 

anos adicionais de vida com qualidade que certo tratamento estatisticamente pode 

proporcionar, e determinar o custo de cada ano (QALY), o que pressupõe, por um lado, definir 

critérios de vida com qualidade, e, por outro, quantificar, em dinheiro, o custo por ano adicional 

(assim se encontrando um critério, que procura ser objectivo, para decidir aplicar o dinheiro 

neste ou naquele tratamento, escolhendo, obviamente, o tratamento que permite mais QALY 

por unidade monetária, ou, como alguns dizem, mais “retorno” pelo “investimento” realizado). 

Há outras metodologias, como os Well Years, o Value of Statistical Lives e o Value of Statistical 

Life Years. Para mais desenvolvimentos, veja-se P. G. J. PETERS, "Health Care Rationing...", cit.; CASS 

R. SUNSTEIN, "Lives, Life-Years and Willingness to Pay", Columbia Law Review, 104, (1), 2004, pp. 205-

252; HENRY J. AARON, "Health Care Rationing: Inevitable but Impossible?", Georgetown Law Journal, 

96, 2008, pp. 539-558 (disponível em ssrn.com); G. P. SMITH II, "The Elderly...", cit.; J. HERRING, Medical 

Law, cit., 28 ss. Entre nós, o tema começa a ter visibilidade por força das actuais dificuldades 

financeiras; veja-se, recentemente, o artigo de opinião dos economistas PEDRO PITA BARROS e 

BRUNO MARTINS, Racionamento em saúde: inevitável realidade?, disponível em 

http://www.ffms.pt/xxi-ter-opiniao/artigo/418/racionamento-em-saude-inevitavel-realidade.  
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aplicar esse valor em rastreios de cancro, assim comprando (espera-se) mais 

vinte anos de vida para mil pessoas?  

Pela nossa parte, diríamos que o necessário conhecimento dos custos e dos 

prováveis resultados de um tratamento não pode assumir-se em critério único 

de alocação de recursos, tendo de ser temperado por considerações de 

justiça, dignidade e protecção dos direitos das pessoas67, e também não pode 

prescindir de uma análise individual sobre as necessidades de saúde de uma 

determinada pessoa (não a subsumindo a um estereótipo ou grupo abstracto, 

o que sempre retira dignidade a uma pessoa), que podem determinar que um 

resultado prima facie da metodologia QALY, por exemplo, seja afastado68. 

Tentemos, enfim, uma síntese, uma síntese tal que fuja aos extremos e 

procure o equilíbrio. O imperativo de “olhar para a factura” da saúde não é 

necessariamente o resultado de um cálculo ilegítimo, que trata as pessoas 

com pouca dignidade; é a assunção de que, num mundo sujeito às mais 

diversas limitações, a satisfação plena, em toda a extensão medicamente 

possível, do direito à protecção da saúde, levaria a que não ficasse 

rendimento disponível para a realização de outras tarefas.  

E porque as sociedades atravessam períodos com diferentes características 

e diferentes níveis de abundância material, também a configuração do direito 

à saúde pode reflectir isso mesmo. Como nota Reis Novais, ao afastar o 

chamado princípio da proibição do retrocesso social, os constrangimentos 

derivados da escassez podem ser suficientes para justificar uma diminuição do 

nível de protecção de um direito social69. Importante é que, no meio das 

dificuldades, não nos esqueçamos de que a forma como uma comunidade 

encara colectivamente a doença das pessoas (dignas, iguais, irrepetíveis) que 

a compõem é indicadora da decência da sua organização política e jurídica 

– ou da falta dela. 

                                                           
67 Como alguns dos próprios partidários deste tipo de metodologia reconhecem, aliás: cf. por 

exemplo C. R. SUNSTEIN, "Lives...", cit., que a cada passo vai chamando a atenção para o facto 

de que o princípio da não discriminação pode perfeitamente bloquear alguma diferenciação 

de alocação de recursos que não seja compatível com tal princípio – por exemplo, mesmo que 

os números revelassem que se ganha mais anos de vida aplicando o mesmo tratamento em 

homens do que em mulheres, não é legítimo só o atribuir aos homens. Considerações 

semelhantes em P. G. J. PETERS, "Health Care Rationing...", cit., passim. 
68 Sublinhando esta condição de análise individual da condição de saúde, permitindo assim, 

no fundo, tratar cada pessoa como um fim em si mesma, veja-se P. G. J. PETERS, "Health Care 

Rationing...", cit., passim, particularmente 514 ss. 
69 JORGE REIS NOVAIS, "Constituição e Serviço Nacional de Saúde", in JORGE SIMÕES (COORD.), 30 

anos do Serviço Nacional de Saúde - Um percurso comentado, Coimbra: Almedina, 2010, pp. 

239 ss., 261-262. 
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5. Alguns tópicos de evolução e reforma do sistema de saúde 

 

5.1. Clarificação da noção de “saúde” para efeitos de protecção 

 

12. É com este enquadramento e nestas condições que se torna adequado e 

eticamente sustentável, sem quebra dos princípios do Estado de Direito, 

enunciar e discutir, com transparência, as várias escolhas que se colocam a 

uma comunidade no que diz respeito aos seus esquemas colectivos de acção 

sobre a doença. É esse o propósito das páginas que seguem: abordar 

algumas das opções pelas quais tem passado, em tempos recentes, a reforma 

(ou a proposta de reforma) dos sistemas de saúde, prestando especial 

atenção ao caso português. 

Um tópico fundamental diz respeito à clarificação e objectivação do 

próprio conceito de saúde que deve servir de referência à protecção do 

direito à saúde. Com efeito, este é um dos domínios nos quais vai envolvida 

uma escolha colectiva, que o mais das vezes não é revelada. João Loureiro 

nota, com muita pertinência, que o conteúdo do conceito de saúde não é 

isento de consequências: a definição de saúde dada pela OMS não é 

desligável do contexto do pós-II Guerra, fazendo corresponder saúde e 

felicidade e encarando a eliminação da doença como desígnio necessário 

ao bem-estar, assumido como tal pelas entidades públicas dos diversos 

níveis70. Da mesma forma, o conhecimento do genoma humano traz consigo 

uma redefinição da saúde, pois é possível ter “saúde na vida, mas doença no 

genoma”71. Neste contexto, as opções não são fáceis e têm consequências. 

Se considerássemos, por exemplo, que o Estado tivesse o dever de 

proporcionar aos seus cidadãos transplantes de órgãos, na lógica da primazia 

da vida, surgiria como pensável a expropriação dos órgãos dos cidadãos 

falecidos72, ou até a própria venalização dos órgãos humanos, equacionada 

seriamente por alguma doutrina norte-americana73. 

                                                           
70 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 661-662. Cf., não obstante, em defesa do conceito de saúde da 

OMS, J. M. SÉRVULO CORREIA, "Introdução...", cit., 41 (ainda que o propósito do Autor seja sobretudo 

dogmático-conceptual). 
71 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 663, citando Luís Archer. 
72 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 85-86. 
73 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 678 e notas. 
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A própria medicina transformou-se e passou a abranger um conjunto de 

prestações muito mais amplo do que até há umas décadas. De facto, quando 

nos anos 40 do séc. XX, época na qual, como se viu, foram lançadas as bases 

dos serviços públicos de saúde, se assumiu o compromisso de protecção 

universal e geral, esse compromisso, de grande generosidade, repetimos, 

partia de um conjunto relativamente reduzido de prestações de saúde 

disponíveis. A evolução tecnológica posterior como que dissolveu as bases 

fácticas desse consenso, ao incorporar no conjunto das prestações de saúde 

sempre mais e mais coisas – pensamos que é esta quebra das bases do 

consenso que justifica algumas das discussões contemporâneas sobre a 

extensão do direito à saúde.  

Essa transformação foi seguida e apoiada por uma outra, a mudança das 

próprias pessoas e da sua atitude face à saúde. As pessoas são hoje, com 

toda a propriedade e em grande medida por vontade própria, consumidoras 

de cuidados de saúde74. O seu limiar de resiliência à contrariedade baixou75. 

Hoje, quem não gosta do seu nariz altera-o; quem tem preocupações toma 

comprimidos para “dormir como um anjo” (como reza a publicidade de 

alguns desses medicamentos); quem se sente cansado toma comprimidos 

para “não deixar que o seu corpo constitua um obstáculo” (como também 

diz, de modo expressivo, uma publicidade recente).  

Mais: a ansiedade e mesmo angústia dos tempos modernos que leva a 

querer afastar a morte cada vez para mais longe, a valorizar o aspecto 

quantitativo da duração da vida76. Esta perspectiva do tempo como um 

“tempo curto”, vivido de forma impaciente, imediata e centrada no 

presente77, conduz a comportamentos que não deixam de ser perturbantes 

(mesmo resistindo à tentação do moralismo): veja-se, por exemplo, os casos 

                                                           
74 Sobre esta alteração de perspectiva, completamente evidente ao nível do direito europeu, 

que vê cada vez mais o utente dos serviços de saúde como consumidor dos mesmos, veja-se V. 

HATZOPOULOS, "Killing national health and insurance systems...", cit.; A. DAWES, "Bonjour Herr Doctor’: 

National Healthcare Systems...", cit.; S. VERA JARDIM, "A Europa...", cit.; WOLF SAUTER, "Harmonisation 

in Healthcare: The EU Patients’ Rights Directive", TILEC Discussion Paper, (2011-030), 2011, 

disponível em http://ssrn.com/abstract=1859251 ou 

http://dx.doi.org/1859210.1852139/ssrn.1859251. Cf. ainda J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 689. 
75 Sobre o fenómeno, em geral, veja-se o admirável texto de JORGE PEREIRA DA SILVA, "Breve 

ensaio sobre a protecção constitucional dos direitos das gerações futuras", in AUGUSTO DE 

ATHAYDE/JOÃO CAUPERS/MARIA DA GLÓRIA F. P. D. GARCIA (ORGS.), Em Homenagem ao Professor Doutor 

Diogo Freitas do Amaral, Coimbra: Almedina, 2010, pp. 459 e ss., maxime 471. 
76 Fenómeno de “recalcamento” a que já se referia negativamente Max Scheler, que aliás o 

distinguia dessa outra forma, útil e essencial à convivência social, de remeter o pensamento da 

morte para um canto recôndito da mente – cf. o já citado Morte e sobrevivência, pp. 37 ss. 
77 J. PEREIRA DA SILVA, "Breve ensaio...", cit., 471. 
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recentes de mulheres que ponderam remover o útero ou os seios, para reduzir 

o risco de contrair cancro.  

Esta passagem do doente passivo para o consumidor não tem, obviamente, 

apenas um sinal negativo. Há algo de positivo, porque ampliativo da 

personalidade humana, na ideia de o paciente ter também alguma palavra a 

dizer sobre o seu destino em matéria de cuidados de saúde; em suma, na 

ideia de escolha no âmbito da saúde (cf. infra). 

Seja como for e por que razões for, a transformação é real e determina a 

introdução de mudanças nos sistemas públicos de saúde; o consenso inicial 

sobre um sistema que tudo cobre já não subsiste, neste contexto, porque há 

muitas pretensões dos consumidores de cuidados de saúde que não 

encontram, no resto da comunidade, uma adesão plena e ilimitada, como 

anteriormente. 

Por isso a definição do conceito de saúde – abrange, por exemplo, apenas 

as necessidades de subsistência, ou outras como tal não concebidas 

habitualmente, como é o caso das intervenções estéticas? – deve ser objecto 

de participação e concorre para definir o que seja uma adequada protecção 

da saúde78, e deve sempre reconhecer-se limitada e orientada pelos direitos 

fundamentais, o que em alguns casos poderá significar que certas dimensões 

pensáveis para o conceito de saúde (e para o correspondente dever de 

prestação pública) fiquem bloqueadas pela incidência de outros bens e 

direitos merecedores de protecção, como será o caso, na ordem jurídica 

nacional e europeia, relativamente à proibição de venda de órgãos humanos, 

que prevalece sobre um hipotético dever do Estado de proporcionar 

transplante de órgãos. 

A definição do conceito de saúde relevante para efeitos de protecção 

determina igualmente consequências quanto aos cuidados concretos a que 

se garante o acesso, e quanto à intensidade do sacrifício económico pedido 

aos utentes pelos cuidados.  

No actual sistema constitucional português, os princípios da generalidade e 

da tendencial gratuitidade do SNS parece eliminar qualquer discussão: os 

cuidados de saúde a prestar são todos aqueles que forem necessários, e o 

sistema é tendencialmente gratuito.  

                                                           
78 O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 30 ss., 71 ss. 
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Não obstante, isso pressuporia uma clareza apodíctica sobre aquilo que 

integra o conceito de necessidade, e, no que toca à exigência de 

contrapartida pelos cuidados de saúde, ignora uma outra característica do 

SNS, que é o seu carácter redistributivo (que resulta quer da secção do art. 

64º/1/a) na qual se apela às “condições económicas e sociais dos cidadãos” 

quer da alínea c) do n.º 3 do mesmo preceito, que impõe uma orientação 

para a socialização dos custos), o qual não parece impedir, por exemplo, 

taxas moderadoras diferenciadas de acordo com o rendimento, ou mesmo a 

introdução de co-pagamentos, para os cidadãos de rendimentos mais 

elevados79. 

 

5.2. Atenuação da relevância da distinção público-privado 

 

13. As considerações que até agora temos feito conduzem igualmente a uma 

série de consequências do ponto de vista da estrutura institucional, digamos 

assim, da protecção da saúde; da administração da saúde, para utilizar uma 

expressão compreensiva, que, por razões indicadas adiante, inclui, mas 

excede, a administração pública da saúde. 

Que a dimensão institucional do sector da saúde tem sido objecto de 

constantes reformas, em Portugal e noutros países, não é novidade. Os últimos 

tempos têm sido de reforma um pouco por toda a parte, sendo as questões 

sempre um pouco as mesmas: alterações ao sistema de 

remuneração/financiamento, integração eficiente dos vários sectores do 

sistema de saúde e utilização das estruturas privadas80. 

É exactamente sobre este sistema de governação da saúde que agora 

pretendemos reflectir um pouco.  

Com efeito, no actual momento, mais do que fazer uma defesa de um 

único modo de acção tendente a assegurar o direito à saúde, o que importa 

sublinhar é que qualquer sistema de protecção, seja ele desenhado sobre um 

paradigma de direito público ou privado, está ao serviço de um conjunto de 

                                                           
79 Assim, J. REIS NOVAIS, "Constituição e SNS", cit., sobretudo 259 ss. Sobre o tema, cf. ainda LUÍS 

ANTÓNIO MALHEIRO MENESES DO VALE, "As Taxas Moderadoras e o Financiamento do Serviço Nacional 

de Saúde: Elementos para uma Perspectiva Constitucional", in NAZARÉ COSTA CABRAL/OLÍVIO MOTA 

AMADOR/GUILHERME WALDEMAR D' OLIVEIRA MARTINS (ORGS.), A Reforma do Sector da Saúde - Uma 

Realidade Iminente?, Cadernos IDEFF, n.º 11, Coimbra: Almedina/IDEFF, 2010, pp. 101 ss. 
80 S. HUSTER/M. KALTENBORN, Krankenhausrecht, cit., § 1º, rn 83; J. SIMÕES, Retrato Político da 

Saúde... cit., 49 e ss.; MARIA JOÃO ESTORNINHO, Organização Administrativa da Saúde. Relatório 

sobre o Programa, os Conteúdos e os Métodos de Ensino, Coimbra: Almedina, 2009, 85. 
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interesses (não em sentido pejorativo) e valores relevantes. E por isso, mais do 

que propriamente o nome e apelidos das entidades que levam a cabo a 

protecção da saúde, o que é importante sublinhar é a relevância do objectivo 

a atingir, e procurar, depois, dirigir, de forma reflexiva, o sistema social para a 

obtenção desse objectivo. 

Pensamos mesmo que o sector da saúde é particularmente adequado a 

fazer valer esta tese que, no fundo, é uma tese de unidade.  

Trata-se, na verdade, de um sector que é habitualmente reconhecido 

como híbrido ou misto, “combinando as leis do mercado e as da regulação 

administrativa”81. Há várias razões que justificam que o sector não seja 

submetido a uma concorrência desregrada e a uma liberdade de prestação 

de serviços ilimitada, mormente a nível europeu82. 

 

14. A evolução dos sistemas nos quais a actividade médica é mais 

tradicionalmente deixada à livre concorrência parece comprovar estas 

asserções. O sistema norte-americano serve de demonstração: o seu direito da 

saúde é fértil em casos nos quais, por vezes mesmo sem alteração de fontes 

legais, emerge a natureza intrinsecamente de interesse público da actividade 

desenvolvida, ou, vistas as coisas de outro modo, nos quais fica claro que os 

direitos dos sujeitos são exercitáveis independentemente da natureza (pública 

ou privada) do sujeito obrigado.  

Assim, nos Estados Unidos, uma jurisprudência assente na primeira metade 

do século XX negava que os médicos e os hospitais e clínicas privados tivessem 

um dever de prestação de cuidados de saúde de emergência a um cidadão 

com o qual não tivessem uma prévia relação de tratamento83. A partir dos 

anos 60 desse século, sem alteração de textos legais e apenas com base na 

reinterpretação de mecanismos de common law, os tribunais afirmaram a 

                                                           
81 RÉMI PELLET, "Les conventions médicales, contrats de droit public paradoxaux", in GUYLAIN 

CLAMOUR/MARION UBAUD-BERGERON (ORGS.), Contrats Publics. Mélanges en l'honneur du Professeur 

Michel Guibal, Vol. II, Montpellier: Presses de la Faculté de Droit de Montpellier, 2006, pp. 87 ss., 

87. 
82 Com efeito, uma plena concorrência entre serviços públicos de saúde na UE teria risco 

grave para o equilíbrio financeiro dos sistemas nacionais, impediria um serviço médico e 

hospitalar equilibrado, acessível e mantendo um elevado nível de protecção, e criaria 

problemas de saúde pública – J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 686. E sublinhando que um sistema de 

pura concorrência entre estabelecimentos de saúde públicos e privados se revela demasiado 

caro, numa perspectiva sistémica, o que explica a evolução do direito hospitalar francês no 

sentido da complementaridade entre esses esquemas institucionais de prestação de cuidados, 

veja-se B. APOLLIS, "L'evolution...", cit., 22. 
83 G. P. SMITH II, "The Elderly...", cit., 178. 
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incidência de um tal dever. De modo sugestivo, a doutrina norte-americana 

interpreta essa mudança jurisprudencial (que levou depois à aprovação de 

uma lei regulando a matéria84) como baseada, pelo menos nas decisões de 

alguns Estados, no tratamento das unidades de saúde privadas como 

entidades quase-públicas, ou, até, a considerar implícito no licenciamento 

estadual dessas unidades de saúde o dever de prestação de cuidados em tais 

situações85. Esta dimensão tem sido recentemente sublinhada pela doutrina, 

que exige uma associação clara entre o exercício da actividade clínica e o 

cumprimento de deveres de solidariedade, isto é, exige a integração de 

preocupações sociais no exercício da actividade médica, que não pode ser 

exclusivamente dirigida ao lucro86. 

 

15. Ao mesmo resultado chegamos se dissermos que a própria teoria dos 

direitos fundamentais aponta para uma horizontalização da respectiva 

eficácia. Exemplos como o que vimos de referir expressam, sobretudo, a ideia 

de que a satisfação do direito à saúde não passa apenas por entregar essa 

satisfação ao Estado, mas, como dissemos, por uma assunção generalizada, 

por parte de todos os actores sociais, da sua responsabilidade nesse domínio. 

Isto resulta, para nós, da natureza jus-fundamental do direito à saúde – da sua 

integração, de pleno direito, no conjunto de condições para uma sociedade 

bem ordenada – e da forma como hoje em dia se concebe um direito 

fundamental, mesmo (ou sobretudo) um direito social, em termos do que isso 

pede à comunidade política que o perfilha como um elemento importante da 

sua convivência. 

Tal desígnio é, na verdade, extensivo a um conjunto amplo de 

intervenientes, cuja acção conjugada é a única forma de tornar real este 

compromisso: num elenco feliz, podem apontar-se como “obrigados”, no 

cumprimento do direito à saúde (em medidas e de formas diferentes), além 

das entidades públicas, os que levam a cabo a ciência médica, os 

profissionais de saúde e os cidadãos em geral87; ou noutra formulação, é um 

direito que “pressupõe a colaboração de uma série de sujeitos”: pacientes, 

                                                           
84 G. P. SMITH II, "The Elderly...", cit., 178. 
85 THEODORE RUGER, "Health Law's Coherence Anxiety", Georgetown Law Journal, 96, 2008, pp. 625 

ss., disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=1125027, 645. 
86 Neste sentido, de forma muito incisiva, G. P. SMITH II, "The Elderly...", cit., 180. 
87 E. MARTÍNEZ Y HERNÁNDEZ/L. F. GARCÍA PERULLES/E. BARÓN CRESPO, Tratado... cit., 79-80. 
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profissionais de saúde, produtores (de medicamentos e produtos médicos), 

entidades de regulação e de controlo88. Entre acção pública e privada deve 

vigorar uma lógica de complementaridade e não de exclusão recíproca. O 

ponto foi sublinhado recentemente por Globekner, referindo os benefícios que 

a regulação da saúde (privada) trouxe à defesa do direito fundamental à 

saúde, ao eliminar, por exemplo, na relação dos cidadãos com as 

companhias de seguros e os prestadores privados, mecanismos prejudiciais à 

efectivação daquele direito (e.g. rescisão unilateral de contratos, limitação 

dos internamentos)89.  

Estes desenvolvimentos colocam-se no quadro de um fenómeno de 

horizontalização dos direitos fundamentais, que assenta na difusão, por todo o 

ordenamento jurídico, de soluções que são justificadas pela atenção a esses 

direitos. Tal fenómeno não significa a neutralização completa das diferenças 

entre estruturas públicas e privadas de provisão, mas claramente significa a 

mitigação dessas diferenças: princípios originariamente surgidos em contexto 

de instituições públicas de saúde (e nelas ainda prevalecentes), como os da 

universalidade e equidade no acesso, generalidade e integralidade dos 

cuidados, vigoram hoje, também, no sistema privado de saúde90. 

À medida que se constata a necessidade de uma regulação transversal dos 

aspectos relacionados com a saúde, a própria operacionalidade de um 

tratamento diferenciado dos conjuntos de normas de direito público e de 

direito privado fica assim em causa, dando origem a ramos do direito nos 

quais normas de direito público e privado coexistem, com um escopo 

unitário91.  

                                                           
88 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 675. 
89 O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 147 ss., principalmente 159 ss. 
90 O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 161. O Autor apresenta uma síntese muito conseguida de 

como este objectivo de penetração dos princípios jurídico-públicos se concretiza no direito 

brasileiro: “Também no setor privado cabe falar em acesso universal e equitativo, ainda que 

com base contratual e remuneratória, por exemplo, se forem consideradas as vedações à 

discriminação no acesso aos planos e seguros de saúde. Da mesma maneira cabe falar em 

atenção integral pela vedação da segmentação aleatória ou das exclusões abusivas de 

cobertura. Boa parte da pauta dos problemas a serem resolvidos pelo subsistema público é 

comum também ao subsistema privado, como a racionalização dos custos e a incorporação 

tecnológica em saúde”. 
91 Referindo o ponto, com exemplos no direito da economia, direito do ambiente e direito do 

urbanismo, MARCELO REBELO DE SOUSA/ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo I - 

Introdução e princípios fundamentais, 2ª ed., Lisboa: D. Quixote, 2006, 56. Notando já a 

existência de regras comuns, aplicáveis quer ao exercício público quer ao exercício privado das 

profissões da saúde (como as normas deontológicas e as relativas a responsabilidade criminal), 

J. M. SÉRVULO CORREIA, "Introdução...", cit., 49. 
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No caso da saúde, acrescente-se, esse escopo unitário não é inventado 

pelo intérprete, antes se impõe pela previsão constitucional do direito à 

protecção da saúde (artigos 64º da CRP, e 35º da CDFUE)92. Aceitando-se o 

postulado de que a unidade do sistema jurídico é um elemento essencial do 

princípio do Estado de Direito, isso tem como consequência que a protecção 

do direito não pode ser, digamos, desmembrada de acordo com divisões de 

pensamento como a que separa direito público de privado, que terão por isso 

de considerar-se constitucionalmente inadmissíveis, se o seu resultado for a 

desprotecção do direito fundamental93. 

Assim, o resultado é o de que o direito infra-constitucional constrói-se 

primariamente, não a partir de divisões pensadas, mas “em função das áreas 

temáticas ou âmbitos da realidade dos direitos fundamentais que estão em 

jogo”94, o mesmo é dizer, ao serviço desses direitos fundamentais.  

Pense-se, por exemplo, nas múltiplas vinculações de direito administrativo 

incidentes hoje sobre a relação jurídica contratual privada entre médico e 

paciente. A natureza contratual privada dessa relação não pode ser 

obstáculo à efectividade de certas dimensões de tutela jurídica (como o 

consentimento informado, ou a proibição de comercialização do corpo 

humano e das suas partes) que hoje, por consenso, se entende decorrerem 

directamente do conteúdo jus-fundamental (i.e., ligado à dignidade humana) 

dos direitos em presença.  

A consequência disto é que tendem a aparecer normas que funcionam 

independentemente dos contextos – “públicos” ou “privados” – em que a 

saúde está em causa.  

Retomando o exemplo dado, a exigência de consentimento informado 

tanto se aplicará num hospital público, como num consultório privado, sem 

                                                           
92 EBERHARD SCHMIDT-ASSMANN, La teoría general del Derecho Administrativo como sistema. Objeto 

y fundamentos de la construcción sistemática, (trad. esp.), Madrid/Barcelona: INAP/Marcial 

Pons, 2003 (ed. alemã de 1998), 90-91, refere-se ao fenómeno do surgimento de novos direitos 

administrativos especiais que tomam por referência direitos fundamentais, e são por isso 

resistentes aos critérios “tradicionais” de categorização dos direitos administrativos especiais. 

Note-se, porém, que o mesmo autor preconiza contenção neste movimento, sob pena de 

excessiva fragmentação do direito administrativo. 
93 Assim, com grande desenvolvimento, MAFALDA CARMONA, O Acto Administrativo Conformador 

de Relações de Vizinhança, Coimbra: Almedina, 2011, particularmente 153 ss. 
94 E. SCHMIDT-ASSMANN, La teoría general... cit., 91. É esse o sentido de J. M. SÉRVULO CORREIA, 

"Introdução...", cit., 52, identificando o direito da saúde como uma área “objectual” do direito. 
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diferenças sensíveis quanto ao essencial95. Repugnaria à consciência jurídica, 

neste caso, uma diferença de tratamento em homenagem àquele contexto – 

por exemplo, a exigência de um consentimento “mais informado” nos 

cuidados de saúde públicos ou o inverso. E repugnaria, precisamente, porque 

isso seria uma quebra não justificada da unidade do sistema jurídico e em 

concreto uma quebra de protecção do direito fundamental à saúde e das 

situações com ele relacionadas.  

Em coerência, o regime positivo do consentimento informado no nosso 

direito assenta por completo em normas jurídicas que resistem à sua 

recondução ao direito público ou ao direito privado: os artigos 5º e segs da 

Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser 

Humano face às aplicações da biologia e da medicina (dispondo o artigo 5º: 

“Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efectuada após ter 

sido prestado pela pessoa em causa o seu consentimento livre e 

esclarecido…”), e os artigos 150º e segs do Código Penal, que regulam os 

actos médicos sem consentimento e igualmente não operam qualquer 

distinção.  

De forma ainda mais clara, o regime jurídico da informação de saúde, 

contido na Lei nº 12/2005, de 26 de Janeiro, recorta o âmbito dos obrigados a 

um conjunto muito significativo de deveres de cuidado, respeito e protecção, 

de forma absolutamente expressiva, como “unidades do sistema de saúde” 

(artigos 3º/1, 4º/2 e 3) – e não, note-se, como unidades do SNS96. 

Assim, aquilo a que assistimos é a penetração, no ordenamento jurídico, 

independentemente da forma, dos mesmos princípios e dos mesmos escopos. 

Isso, como tem sido sublinhado pela doutrina, também nos diz alguma coisa 

acerca da elasticidade do direito: “o direito serve fins, e por vezes diferentes 

formas jurídicas (forms of law) podem ser adaptadas (stretched) para servir o 

mesmo fim (embora de formas mais ou menos óptimas)”97.  

                                                           
95 Sublinhando como a protecção do consentimento informado surgiu, no direito norte-

americano, por via de um conjunto totalmente ecléctico de fundamentos (por via de tort, da 

teoria do contrato ou da aplicação do malpractice standard), veja-se T. RUGER, "Health Law's...", 

cit., 646. 
96 Dando origem, aliás, a problemas de articulação de regimes – assim acontece com a 

mediação por médico no acesso à informação de saúde, que era imposta pela Lei n.º 12/2005, 

mas surge como facultativa na LADA (de 2007), criando o problema de saber qual o regime que 

vigora nos estabelecimentos públicos de saúde. 
97 T. RUGER, "Health Law's...", cit., 647. 
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Este mesmo movimento é ainda facilitado e promovido pelo influxo do 

direito europeu, o qual, como é sabido, adopta precisamente uma postura 

dita funcionalista acerca do fenómeno jurídico, como a recentíssima directiva 

relativa aos direitos dos pacientes no que diz respeito à prestação de cuidados 

de saúde transfronteiriços98, mais uma vez, comprova: com efeito, o artigo 1º/2 

da directiva estatui que a mesma se aplica “(…) à prestação de cuidados de 

saúde aos doentes, independentemente da forma como sejam organizados, 

prestados ou financiados” (sublinhado nosso). 

 

16. Verifica-se, assim, que, como nota a doutrina, a passagem do Estado Social 

para o Estado pós-social, e portanto do “direito administrativo de prestação” 

para o “direito administrativo de garantia da prestação”, não significa 

necessariamente menos administração pública99.  

O exemplo da saúde comprova-o, com o acrescentar (e não o substituir) 

de uma entidade reguladora aos serviços e entidades públicas prestadoras de 

cuidados de saúde, que assegura essa “(…) decisiva dimensão do Estado 

regulador: a compatibilidade da regulação centrada na eficácia com a 

regulação inspirada por considerações sociais e políticas.”100 Com João 

Loureiro, pode dizer-se que a “tradicional regulação em termos de direito 

público vê-se confrontada com o desenvolvimento de uma crescente 

utilização do direito privado”, questionando-se o modelo tradicional do 

Daseinvorsorge, compreendido tradicionalmente como um domínio 

prestacional do Estado, falando-se agora de um “Daseinvorsorge na 

concorrência e por meio da concorrência”101, ou de um conceito funcional de 

serviço público, independente da identidade do prestador102.  

O sector comprova, ainda, um outro fenómeno de sentido semelhante que 

se constata no Estado pós-social, com o surgimento ou o aumento da 

relevância de áreas onde anteriormente não existia ou era residual a presença 

                                                           
98 Trata-se da Directiva n.º 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março 

de 2011, in JOUE L 88/45, de 4 de Abril de 2011. 
99 ALEXANDRA LEITÃO, Contratos Interadministrativos, Coimbra: Almedina, 2011, 55, tomando de 

Schmidt-Assmann as expressões entre aspas. 
100 J. J. GOMES CANOTILHO, "Paradigmas de Estado...", cit., 31. Cf. igualmente, fazendo a mesma 

distinção, M. J. ESTORNINHO, Organização administrativa da Saúde, cit., 70; GEORGES DELLIS, 

"Régulation et droit public «continental». Essai d'une approche syntétique", Revue du Droit Public 

et de la Science Politique en France et à l'étranger, (4), 2010, pp. 957-979. 
101 J. C. LOUREIRO, Direito... cit., 681. 
102 M. J. ESTORNINHO, Organização administrativa da Saúde, cit., 67 ss. 
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pública103. São exemplos, no âmbito da saúde, as áreas da segurança 

alimentar, a ampliação do escopo da saúde pública para abranger não 

apenas as doenças contagiosas e agudas, mas também a prevenção de 

doenças crónicas104, ou o próprio fenómeno do desdobramento da rede de 

prestação de cuidados para abranger os cuidados continuados105. 

 

5.3. O sistema de saúde como rede e a sua gestão como governança 

 

5.3.1. Complementaridade entre elementos públicos e não públicos do sistema 

 

17. Olhando para o sector da saúde em Portugal numa perspectiva mais de 

detalhe, podemos dizer que ele implementa com notável sucesso diversos 

mecanismos da nova governação pública e do novo direito administrativo. 

Vários exemplos podem ser apresentados.  

Em primeiro lugar, cabe salientar a introdução, já em 1990, com a Lei de 

Bases da Saúde, de um verdadeiro conceito compreensivo de sistema de 

saúde (que hoje se concretiza na noção de rede nacional de prestação de 

cuidados), que integra o SNS mas também os diversos actores do sector da 

saúde.  

Trata-se, como é bom de ver, de um conceito que se dá particularmente 

bem com a satisfação unitária do direito fundamental à saúde, pois engloba 

na rede de prestação de cuidados entidades com níveis de vinculação, 

responsabilidade e autonomia diferenciados, assim permitindo a 

implementação da política de saúde106 de uma forma reflexiva, que trabalha 

com as estruturas que existem, na sua multiplicidade e complementaridade, 

procurando orientar todas essas estruturas (e não apenas as públicas) para fins 

                                                           
103 A. LEITÃO, Contratos Interadministrativos, cit., 55. 
104 Sobre o tema, WENDY K. MARINER, "Medicine and Public Health: Crossing Legal Boundaries", 

Journal of Health Care Law & Policy, 10, (1), 2007, pp. 121 ss., disponível em SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=991162. 
105 Sobre a evolução e arquitectura dos cuidados continuados em Portugal, cf. SUZETE 

GONÇALVES, "Cuidados continuados integrados", in JORGE SIMÕES (Coord.), 30 anos do Serviço 

Nacional de Saúde - Um percurso comentado, Coimbra: Almedina, 2010, pp. 561 ss. 
106 Como nota a doutrina, além da prestação de cuidados, os hospitais públicos servem 

igualmente um fim de aplicação directa das políticas públicas de saúde: S. HUSTER/M. KALTENBORN, 

Krankenhausrecht, cit., § 1º, rn 12. Não é que os estabelecimentos privados não estejam 

também, de algum modo, dirigidos a isso; mas nos hospitais públicos isso é feito com os meios 

típicos do direito administrativo. 
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considerados comunitariamente valiosos, o que constitui um dos pontos chave 

da nova governança107. 

Em segundo lugar, deu-se no sistema português de financiamento da saúde 

a introdução da divisão financiador-prestador (purchaser-provider split), 

através da contratação com todos os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde a utentes do SNS, com financiamento relacionado com a 

produção e a qualidade, incluindo hospitais (SPA ou EPE) e cuidados de saúde 

primários, e unidades públicas (em gestão directa ou em PPP) ou 

convencionadas.  

Em todos estes casos, a regulação da relação entre o Estado e a entidade 

(pública, privada ou social) encarregue da prestação de cuidados de saúde 

aos cidadãos no quadro do SNS é regulada por contrato108, o que permite a 

objectivação dos cuidados de saúde financiados e cria estímulos à melhoria 

do desempenho dos serviços de saúde.  

Em terceiro lugar, verifica-se uma utilização bem-sucedida das vantagens 

dos mecanismos ditos “de mercado”, num sector que não o é, através da 

criação de quase-mercados e de concorrência pública. Tais mecanismos 

assentam na introdução da ideia de escolha, mesmo no sistema público, 

criando, na prática, uma concorrência entre serviços públicos109.  

Sirva de exemplo o caso dos vales de cirurgia na redução das listas de 

espera (PECLEC e SIGIC), que combinam a quantificação do nível de 

cuidados e a sua garantia pública de provisão ou pagamento com a 

possibilidade de escolha do utente110. Estas medidas vão a par com outras que 

operam a extensão da ideia de escolha pura e simples, mesmo dentro do SNS, 

de modo a alargar a cobertura com serviços (como sucedeu com os cheques 

de saúde dentária). Largos sectores da prestação de cuidados já são, aliás, 

baseados, na prática, no princípio da escolha, como sucede com a ADSE, 

                                                           
107 Neste sentido, em geral, MARIA DA GLÓRIA F. P. D. GARCIA, Direito…, cit., passim, v.g. 42, 46, 137. 
108 Num desenvolvimento paralelo ao que ocorreu no direito francês – cf. sobre este B. APOLLIS, 

"L'evolution...", cit., passim. 
109 Este é um traço comum das reformas da saúde – cf. J. SIMÕES, Retrato Político da Saúde…, 

cit., 70. Sobre a criação de “quase-mercados” nos sectores sociais, com atenção à realidade 

da saúde, cf. P. VINCENT-JONES, New Public Contracting…, cit., 180 ss. 
110 Cf. a Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2002, de 26 de Abril (aprovou o Programa 

Especial de Combate às Listas de Espera Cirúrgicas – PECLEC); a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 79/2004, de 3 de Junho (aprovou o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para 

Cirurgia – SIGIC), e as Portarias n.ºs 1450/2004, de 25 de Novembro, e 45/2008, de 15 de Janeiro 

(que aprovaram os regulamentos do SIGIC). Trata-se de um sistema de vouchering (para a 

explicação do seu funcionamento, P. VINCENT-JONES, New Public Contracting…, cit., 182 ss.) 
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mas também com outros subsistemas e seguros de saúde, que revelam um 

consenso social alargado no sentido de, mesmo com um sistema que é, do 

ponto de vista jurídico-normativo, sobretudo público, surgir, pela incidência de 

mecanismos de mercado, uma verdadeira complementaridade público-

privado111. 

 

 

5.3.2. Imposição de preocupações de ordem pública na actuação dos 

agentes privados do sistema 

 

a) Reconfiguração da autonomia dos profissionais de saúde 

 

18. A reforma dos sistemas de saúde tem passado igualmente por uma 

chamada dos agentes privados do sistema a assumir algumas 

responsabilidades que um puro sistema de mercado livre não pôde criar por si 

só.  

Um dos aspectos nos quais isso se verifica de modo claro diz respeito a um 

conjunto de intervenções que tendem à redução de desperdício na saúde, 

por meio da intervenção na autonomia dos profissionais de saúde. Estes são 

em parte responsáveis pelo modo como se estrutura a procura de cuidados 

de saúde, pelo que uma parte significativa das reformas assenta na 

orientação da actuação desses profissionais de acordo com objectivos 

socialmente relevantes. 

Um dos mecanismos mais relevantes, neste contexto, consiste na 

intervenção sobre as regras de prescrição médica, em particular, com a 

obrigação de prescrição por denominação comum internacional (DCI)112. A 

prescrição por DCI tem o evidente propósito de permitir a fungibilidade dos 

medicamentos, que são livremente intercambiáveis desde que a função 

terapêutica que justificou a prescrição seja a mesma ou equivalente. Dado 

que existem medicamentos com o mesmo princípio activo mas diferentes 

preços, a prescrição por DCI permite a obtenção de poupanças com 

                                                           
111 Compartilhando esta análise, veja-se a interessantíssima análise do sistema de saúde 

brasileiro feita por O. A. GLOBEKNER, A saúde... cit., 148 ss., no sentido de se tratar de um sistema 

que, normativamente, seria “universalizante de pendor público”, e que, na realidade, tem uma 

importante componente privada, originada por uma forte autonomização do sector privado e 

social, que dispõe de uma fonte de financiamento nova – os planos e seguros de saúde. É uma 

evolução paralela à que tem dominado o sistema português. 
112 Estabelecida pelo artigo 5º/2 da Portaria nº 137-A/2012, de 11 de Maio. 
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medicamentos, beneficiando quer o utente final quer o Estado (no caso de 

prescrições feitas em estabelecimentos públicos ou publicamente 

financiados).   

É evidente que intervir na prescrição médica é condicionar a autonomia 

dos profissionais de saúde, sendo destes que provêm as críticas mais acesas à 

medida. Porém, a diminuição da protecção da autonomia profissional, em 

linha ou com a maximização dos direitos dos pacientes, ou com a 

maximização de objectivos de interesse público considerados mais relevantes, 

é um movimento com paralelo em outros ordenamentos113, e em si, não deve 

considerar-se vedado, pois não é possível ignorar que a autonomia profissional 

não é um elemento dogmático subtraído à ponderação, antes coexiste com 

os demais elementos do sistema jurídico que relevam em sede de protecção 

da saúde.  

Diríamos que a imposição da obrigatoriedade de prescrição por 

denominação comum internacional é uma chamada de atenção para algo 

que, muito mais do que o corporativismo, caracteriza as profissões de saúde: a 

sua natureza de profissões de interesse público, que permanentemente têm 

de actualizar ponderações entre valores e interesses individuais e colectivos, 

tantas vezes delicados – e isto, quer o médico se encontre a prescrever em 

ambiente de direito público (num hospital ou centro de saúde) ou no seu 

consultório privado114. 

A prova do que acaba de ser referido encontra-se, aliás, num outro debate, 

que não o da prescrição médica: o debate sobre os casos de “futilidade 

médica”. Tal debate, que gira em torno de situações em que o paciente 

reclama intervenções de saúde consideradas inúteis e portanto 

desnecessárias pelos médicos115, tem levado a reflectir que o médico, além do 

                                                           
113 Cf. neste sentido, para o direito norte-americano, a análise jurisprudencial de T. RUGER, 

"Health Law's...", cit., 640 ss.  
114 Trata-se de mais uma confirmação do que se disse acima acerca da crescente irrelevância 

do esquema institucional de provisão (público ou privado) para o direito da saúde. Com efeito, 

o artigo 2º/1 da Portaria nº 137-A/2012 estabelece que as normas sobre prescrição de 

medicamentos se aplicam “a todos os medicamentos de uso humano sujeitos a receita médica, 

incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo estupefacientes ou 

substâncias psicotrópicas, independentemente do seu local de prescrição.” (itálico nosso) 
115 O debate em questão aproxima-se, pois, do debate sobre o racionamento de cuidados de 

saúde, mas parece possível traçar diferenças importantes. Na “medical futility”, não está em 

causa uma tomada de decisão genérica sobre se este ou aquele tipo de cuidado deve ser 

recusado neste ou naquele tipo de casos, mas sim uma decisão individual de um médico num 

certo caso. Por outro lado, enquanto no racionamento normalmente o critério que justifica a 

decisão é a escassez de recursos médicos, na “medical futility” trata-se de uma diferença de 
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dever de contribuir para a saúde do paciente, não pode ser alheio a 

preocupações de “justiça na alocação de recursos” e de “gestão e 

aplicação prudentes” dos recursos médicos116. Ao invés da concepção da 

profissão médica como dotada de uma autonomia a defender a todo o custo 

e independentemente do exterior, preconiza-se, hoje, uma autonomia em 

relação e em diálogo117.  

 

b) Socialização forçada de benefícios auferidos pelos actores privados 

 

19. Outro vector no qual se assiste a uma chamada de actores privados à 

responsabilidade emergente do interesse público da saúde é o da criação de 

mecanismos de redistribuição de rendas e limitação das margens de lucro 

através de negociação e contratação entre os actores públicos e privados da 

saúde, podendo apontar-se, entre nós, os exemplos do recente acordo com a 

indústria farmacêutica118 e da centralização das compras na área da saúde119.  

Se a intervenção na prescrição médica actua junto do médico, obrigando-

o a integrar na sua prática clínica as necessidades dos pacientes e do sistema 

como um todo, iniciativas como a negociação directa de objectivos de 

poupança entre Estado e sector farmacêutico – actuação só explicável, de 

facto, no contexto de um direito administrativo que vê o seu papel e mesmo 

                                                                                                                                                                          
entendimento entre paciente e médico acerca dos próprios fins da medicina e da extensão 

que deve assumir a intervenção médica. Neste sentido, a negação de uma intervenção com 

base em futilidade assume-se mais como uma defesa contra o “encarniçamento terapêutico”, 

que se entende ser uma perversão da medicina, do que como uma decisão económica. Sobre 

o tema, RENATE GERTZ/SHAWN HARMON/GRAEME LAURIE/GEOFF PRADELLA, "Developments in Medical Law 

in the United Kingdom in 2005 and 2006", European Journal of Health Law, 13, 2006, pp. 143-158, 

155 ss; ALIREZA BAGHERI, "Regulating Medical Futility: Neither Excessive Patient's Autonomy Nor 

Physician's Paternalism", European Journal of Health Law, 15, 2008, pp. 45-53,  
116 A. BAGHERI, "Regulating Medical Futility...", cit., (51-52), chama a atenção para esse papel 

fiduciário do médico (de prudent stewardship) face aos recursos médicos que lhe são 

colocados à disposição. Note-se que a análise da Autora provém do universo da ética e não do 

direito. Contudo, não pode esquecer-se que no caso das profissões regulamentadas, a ética 

deontológica é objecto de um processo de juridificação, como decorre de forma inequívoca, 

entre nós, do art. 13º/b) do Estatuto da Ordem dos Médicos. 
117 É a conclusão de A. BAGHERI, "Regulating Medical Futility...", cit., 53. 
118 Acordo que foi operacionalizado pela Portaria n.º 407/2012, de 14 de Dezembro, que cria o 

Fundo de Gestão das Contribuições Especiais da Indústria Farmacêutica para a Estabilização do 

Serviço Nacional de Saúde para o Mercado Ambulatório e o Fundo de Gestão das 

Contribuições Especiais da Indústria Farmacêutica para a Estabilização do Serviço Nacional de 

Saúde para o Mercado Hospitalar. 
119 Através dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, que actua como central de 

compras sectorial da saúde – cf. artigo 4º do Decreto-Lei nº 19/2010, de 22 de Março, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei nº 108/2011, de 17 de Novembro. 
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as suas formas de actuação fortemente modificados120 – intervém a um nível 

“macro”, valendo-se o Estado (lato sensu) da forte capacidade negocial que 

advém da sua posição privilegiada como prestador ou financiador de 

cuidados de saúde.  

Tal intervenção vem sublinhar que o sector da saúde não comporta 

margens de lucro excessivas. É uma conclusão porventura surpreendente, mas 

que, mais uma vez, está em linha com a vocação profunda do sector da 

saúde, limitando-se a dar corpo a dois imperativos constitucionais que foram 

secundarizados em tempos recentes: o imperativo de socialização dos custos 

com cuidados de saúde médicos e medicamentosos (cf. artigo 64º/3/c) CRP, 

já referido) e também o imperativo de sujeição do poder económico ao 

poder político (artigo 80º/a) CRP).  

 

 

6. Em conclusão 

 

20. É em situações de dificuldade que devemos salvar o que é essencial e 

ignorar o acessório. Um dos aspectos de uma vida colectiva decente consiste 

na assunção decidida de um dever de solidariedade da comunidade face 

aos seus membros que se encontram em situação de fragilidade por motivo 

de doença.  

Essa solidariedade tem de ser responsável, sob pena de estar em causa a 

sua própria possibilidade. Há limites para a intensidade dos sacrifícios que 

podem ser exigidos e isso pede clarificação dos objectivos e eficiência dos 

meios utilizados. 

Porém, o momento presente é igualmente aquele no qual deve ser 

denunciada a tendência perversa e auto-punitiva para pensar em tudo em 

termos restritivos. A escassez dos recursos financeiros não determina fatalmente 

este ou aquele resultado; ela pode ser compensada pela grandeza de alma.  

Os sistemas públicos de saúde são uma obra de grandeza de alma, que, 

ainda que carecendo de afinações, globalmente funciona, e cuja 

importância não pode ser seriamente contestada. Eles têm de ser preservados 
                                                           

120 Note-se que este tipo de acordo geral de poupança e controlo de custos com 

medicamentos entre Estado e farmacêuticas não é uma especificidade nacional, tendo 

paralelo em outros ordenamentos, mormente no Reino Unido – cf. a referência e explicação do 

mecanismo em A. C. L. DAVIES, The public law of government contracts, Oxford/New York: Oxford 

University Press, 2008, 25-26. 
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– este “ter de” não é apenas uma afirmação ética ou de política legislativa; 

tem a força de direito fundamental.  

É verdade que, se o propósito é indubitavelmente valioso, falha-nos por 

vezes a ciência de ver como é que ele pode ser atingido, aqui e agora.  

Nada mais simples de resolver: a prática do optimismo, da esperança e da 

alegria perante a vida, atitudes que, como cidadãos, devemos uns aos outros, 

encarregar-se-á de nos fornecer a resposta121. 

 

 

Resumo: O presente texto procura reflectir sobre as dificuldades enfrentadas 

na manutenção do sistema público de saúde em situação de crise financeira. 

É inequívoco o valor civilizacional de um sistema que organize a entreajuda, 

na eventualidade de doença, a todos os que careçam de cuidados de 

saúde. As reformas recentes visam, por isso, não eliminar nem mutilar os 

sistemas públicos de saúde, mas afinar aspectos do seu funcionamento; trata-

se de um processo que pode ser interpretado e controlado, com muito 

proveito, através dos quadros dogmáticos do novo direito público.  

 

Palavras-chave: Sistema de saúde; crise financeira; solidariedade 

 

 

Abstract: This paper seeks to analyze the difficulties faced by public healthcare 

systems in the current financial crisis. The civilizational value of a system which 

implements cooperation between the members of a society, in the case of 

disease of any of them, cannot be doubted. Recent reforms aim, therefore, not 

at eliminating or mutilating public healthcare, but at tuning aspects of their 

working; it is a process in which the perspectives of the new public law offer 

important views. 

 

Key words: Public healthcare; financial crisis; solidarity 

 

 

                                                           
121 ANTONIO BERISTAIN, “Bioetica y Nuevos «Deberes»-Derechos Humanos”, in JOSÉ MARÍA SAUCA 

(Ed.), Problemas Actuales de los Derechos Fundamentales, Madrid: Universidade Carlos III de 

Madrid, 2004, pp. 411 ss. (426).   
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Contratos públicos e insolvência. Uma primeira aproximação* 

 

 

 

Vera Eiró 
Professora Convidada na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa  

e na Faculdade de Direito da Universidade Católica (Lisboa) 

 

 

1. Introdução ao tema – modificação subjetiva dos contratos públicos e o seu 

cruzamento com a insolvência. Identificação da questão colocada; 2. As 

contribuições do direito da contratação pública: a modificação subjetiva dos 

contratos públicos à luz do Código dos Contratos Públicos e do direito da 

União Europeia; 3. O código da insolvência e da recuperação de empresas e 

os contratos administrativos; 4. Resposta à questão colocada: «o que pode o 

contraente público fazer quando o contraente privado se encontra em 

situação de insolvência»?; 5. O caminho proposto pelas «novas diretivas» em 

preparação 

 

 

 

1. Introdução 

 

Começo por agradecer à organização destes encontros o convite para estar 

aqui hoje. É a primeira vez que participo nestas reuniões e sinto como um 

enorme privilégio poder ouvir, em primeira mão, as intervenções de tão ilustres 

oradores e poder partilhar e pôr à discussão, com não menos ilustre plateia, 

algumas das minhas ideias. 

Nestes encontros coube-me o tema da contratação pública. Em bom rigor, 

o tema que me foi atribuído é, literalmente, o seguinte: «Contratação pública 

e crise». 

Falar de crise é falar do que passamos, falar do que vivemos. Por isso 

mesmo, limitar-me-ei a falar-vos sobre contratação pública numa perspectiva 

actual. 

                                                           
* Agradece-se aos Drs. Teresa Costa e Nora e Nuno Ferreira Lousa as sugestões e comentários 

ao texto inicial da intervenção. 
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Pois bem, assim desenhado, o meu tema é bem amplo e o tempo de que 

disponho é limitado. Para não colocar em perigo o plano ambicioso de 

trabalhos para hoje, tratarei de uma só matéria relevante para o «direito da 

contratação pública» e, dentro desta, de uma só questão em particular: a 

matéria escolhida prende-se com as modificações subjectivas dos contratos 

públicos. 

Diz o Poeta: «mudam-se os tempos, mudam-se as vontades». No que se 

refere à contratação pública, sublinha-se hoje algo diferente: mudam-se os 

tempos, mudam-se as possibilidades e avolumam-se as dificuldades. Esta nova 

forma de ver a realidade encontra tradução nos desafios que a boa 

execução (ou melhor dito, a boa gestão) dos contratos administrativos 

enfrenta. Desafios estes que, naturalmente, devem ocupar os juristas e que, 

especialmente, deverão ocupar os académicos que se pretende que sejam 

capazes de antecipar os problemas e as soluções antes mesmo de estes 

serem suscitados entre advogados ou juristas e perante os tribunais. Por isso 

mesmo, a questão que pretendo tratar – sob a perspectiva do tema geral da 

modificação subjectiva dos contratos administrativos – é a de saber «o que 

pode o contraente público fazer quando o contraente privado se encontra 

numa situação de insolvência?»  

Trata-se de uma simples, mas decisiva, questão; de resposta árdua e 

polémica e que se encontra na zona de cruzamento do direito administrativo, 

do direito europeu da contratação pública e do direito civil. Pretendo analisar 

convosco os termos em que o problema enunciado se coloca e os dados que 

podem e devem ser ponderados para a respetiva solução. Para tanto, 

organizei a minha exposição da seguinte forma: num primeiro momento, irei 

proceder ao enquadramento geral da questão no direito da contratação 

pública; depois analisarei os dados que o regime da insolvência nos fornece 

para a resposta pretendida; num terceiro momento, irei empreender uma 

tentativa de resposta à questão colocada à luz do enquadramento normativo 

vigente; por último, analisarei as propostas apresentadas no âmbito do 

processo de revisão das directivas de contratação pública.  
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2. As contribuições do direito da contratação pública 

 

2.1. Insolvência e o Código dos Contratos Públicos 

 

No direito da contratação pública o tema da insolvência é objeto de 

tratamento, desde logo, no âmbito dos impedimentos à participação de 

operadores económicos em procedimentos de formação de contratos 

públicos. Mais concretamente, o Código dos Contratos Públicos1  estabelece 

que não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer 

agrupamento, as entidades que  

 

“se encontrem em estado de insolvência, declarada por sentença judicial, 

em fase de liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeitas a 

qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer 

situação análoga, ou tenham o respectivo processo pendente, salvo quando 

se encontrarem abrangidos por um plano de insolvência ao abrigo da 

legislação em vigor” 2. 

 

Daqui resulta claro, em primeiro lugar, que a situação de insolvência é 

antevista pelo legislador como um risco, no que respeita a boa execução do 

contrato público a celebrar3.  

Esse risco é de tal ordem de grandeza que o legislador o enquadra como 

um verdadeiro impedimento à participação em procedimentos de formação 

de contratos públicos (ainda que o processo de insolvência esteja pendente)4. 

A ratio desta proibição parece ser a de evitar que o interesse público seja 

prejudicado pela celebração de um contrato como uma contraparte que, 

                                                           
1 Adiante designado, CCP.  
2  Cfr. artigo 55.º, alínea a) do CCP. 
3 Isto porque, nas palavras de Mário e Rodrigo Esteves de Oliveira, “qualquer uma das 

situações tipificadas na norma é sintoma ou alerta para o facto de o candidato ou concorrente 

se encontrar na iminência de fechar portas” Cfr. Mário e Rodrigo Esteves de Oliveira “Concursos 

e outros procedimentos de contratação pública”, Almedina, 2012, p. 503. 
4 Deve notar-se que a redação da legislação portuguesa não corresponde a uma mera 

transposição das diretivas de contratação pública 2004/17/CE e 2004/18/CE. Na verdade, as 

diretivas não enquadram as situações de insolvência como um dos casos em que os candidatos 

se vêm forçosamente impedidos de participar no procedimento mas sim nos casos em que a 

entidade adjudicante pode decidir excluir o concorrente do procedimento (cfr. artigo 54.º, n.º 4, 

da diretiva 2004/17/CE e 45.º, n.º 1 e n.º 2 da directiva 2004/18/CE). 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS 

 172 

 

por força da sua situação de insolvência, não possa vir a cumprir cabalmente 

o acordado5. 

Importa a este respeito notar que, em Portugal, a declaração de 

insolvência de um devedor pode ser requerida por, para além dos demais, 

qualquer credor, ainda que condicional e qualquer que seja a natureza do 

seu crédito (cfr. artigo 20º, n.º 1, do CIRE). Quer isto dizer que a circunstância 

de a pendência de um processo de insolvência consubstanciar uma situação 

de impedimento permite, conforme já salientado na doutrina, que um 

concorrente venha a iniciar um processo de insolvência de outro concorrente 

apenas com o intuito de o tornar inabilitado para concorrer a procedimentos 

concursais de natureza pública6. À luz do exposto parece-nos, portanto, que o 

legislador teria feito melhor em limitar os casos de impedimento ao 

expressamente previsto nas diretivas comunitárias e, neste sentido, não ter 

incluído a pendência de um processo de insolvência no elenco dos casos 

consagrados no artigo 55.º do CCP7. 

Para além do que se disse, o CCP chama ainda à colação o regime da 

insolvência para permitir a adoção do ajuste direto, no âmbito da aquisição 

                                                           
5 A redação do artigo 55.º do CCP afigura-se passível de críticas desde logo porque 

estabelece que o operador económico está impedido em participar em procedimentos de 

formação de contratos ainda que não tenha sido declarada a sua insolvência pelo tribunal mas 

antes tenha o “respectivo processo pendente” (Cfr. artigo 55.º a) do CCP). Esta redação 

afigura-se afastada da norma relevante da diretiva 2004/18 (o artigo 45/2) que permite apenas 

que as entidades adjudicantes possam vir a excluir operadores económicos dos procedimentos 

quando “se encontre[m] em estado de falência, de liquidação, ou de cessação de atividade, 

ou se encontre[m] sujeito[s] a qualquer meio preventivo da liquidação de patrimónios ou em 

qualquer situação análoga resultante de um processo da mesma natureza nos termos da 

legislação e regulamentação nacionais”. Esta discrepância pode consubstanciar, na verdade, 

uma verdadeira violação das diretivas de contratação pública porquanto o CCP impõe a 

exclusão de operadores económicos num caso que não está previsto nas diretivas, assim 

diminuindo o universo de concorrentes que poderão apresentar uma proposta no 

procedimento (o TJ, em diversos arestos, já veio claramente afirmar que os motivos de exclusão 

aventados nas diretivas são taxativos e devem ser interpretados de forma restrita). Para outras 

críticas à redação do preceito e à declaração que consta do Anexo II do CCP, veja-se Miguel 

Assis Raimundo, “Alterações ao Código dos Contratos Públicos – o Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 

de Outubro”, in Revista de Direito Público e de Regulação, Cedipre, Março de 2010, pp. 81-103, 

maxime p. 94 e 95. 
6 Veja-se, a este propósito, as palavras de Isabel Fernández Torres, “Algunas consideracionos 

en torno a los efectos del concurso sobre los contratos del sector público: una perspectiva ius 

privatista” in Revista Española de Derecho Administrativo, num. 143/2009, Editorial Civitas, p. 11 

“Pensemos, a modo de ejemplo, en dos companhias competidoras que concurren a um 

projecto de licitación pública y un acreedor común a ambas companhias decide, incentivado 

por una de ellas, solicitar la declaración de concurso de la outra com la finalidade de impedir 

que resulte ganhadora del concurso y, por tanto, adjudicatária de la obra”. 
7 Outra possibilidade seria a de, seguindo o exemplo francês, permitir ao candidato apresentar 

documentos comprovativos de que a pendência do processo de insolvência não impede a 

celebração e execução do contrato objeto do procedimento. Sobre o regime francês, vide 

Pierre Pintat et Mélanie Vernet, “Passation des marchés et droit des enterprises en difficulté: un 

equilibre à parfaire”, Contrats Publics, n.º 127, Décembre 2012, pp. 26-29.  
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de bens, em condições especialmente vantajosas do que as normalmente 

existentes no mercado, a administradores de insolvência8. 

Em face da norma citada pode dizer-se que, por um lado, o legislador 

impede os operadores económicos em situação de insolvência de 

participarem nos procedimentos de formação dos contratos públicos mas, por 

outro lado, permite às entidades adjudicantes celebrarem contratos de 

aquisição de bens (contratos públicos, portanto) com operadores económicos 

em situação de insolvência (através do administrador de insolvência). A esta 

luz pergunta-se se a preocupação subjacente à regra constante do artigo 

55.º, n.º 1, alínea a) do CCP não deve ser igualmente ponderada no âmbito 

da celebração de contratos de aquisição de bens móveis, por ajuste directo, 

ao administrador de insolvência. Considerando a sistemática do CCP e em 

particular a noção de contrato de aquisição de bem móvel (que inclui as 

tradicionais empreitadas de bens móveis civis) dever-se-á dizer que a mesma 

preocupação poderá e deverá estar presente sobretudo quando pensamos 

que a celebração de um contrato público de aquisição de um bem móvel 

pode determinar a necessidade do contraente privado garantir, para além da 

duração do contrato de aquisição do bem, o funcionamento do bem em 

questão9.  

Estes são, porém, problemas que não se incluem na temática que hoje 

vamos tratar10.  

                                                           
8 Cfr. artigo 26.º, n.º 1, alínea d), do CCP onde se pode ler  (pode adotar-se o ajuste direto 

quando) “se trate de adquirir bens, em condições especialmente mais vantajosas do que as 

normalmente existentes no mercado, a fornecedores que cessem definitivamente a sua 

actividade comercial, a curadores, liquidatários ou administradores de insolvência ou de uma 

concordada ou ainda no âmbito de acordo judicial”.  
9  Miguel Assis Raimundo considera que a norma sobre o ajuste direto derroga o caso geral de 

impedimento indicado no texto ― “A formação dos contratos públicos. Uma concorrência 

ajustada ao interesse público”, AAFDL, 2013, p. 987, nota 2853. 
10 A este propósito pode ainda elencar-se um conjunto de situações que suscitam alguns 

problemas de difícil solução. A título de exemplo, pense-se na seguinte situação: e se, ainda 

durante a fase de formação do contrato, um operador económico que tenha apresentado 

uma proposta fica na situação de impedimento? Da nossa perspetiva, esta empresa deverá ser 

excluída porquanto a inexistência de um impedimento deve manter-se até à celebração do 

contrato. Outra situação: e se um dos membros do agrupamento se torna insolvente? Pode ser 

substituído? Pode ser excluído do agrupamento sem ser substituído? A proposta apresentada 

pelo agrupamento deve ser excluída? As linhas gerais de solução destes problemas passam, no 

nosso entendimento, pelo seguinte: não é admitida substituição do operador económico em 

causa mas o agrupamento pode manter-se em concurso conquanto que expurgue o seu 

membro impedido antes de o júri se pronunciar sobre a avaliação das propostas. Sobre estas e 

outras questões veja-se a posição adotada, em França, pela Direction Générale des Finances 

Publiques, Instruction n.º 12-005-M0 du 26 janvier 2012.  
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No CCP, a insolvência dos operadores económicos (agora na posição de 

contraente privado) é ainda referida a propósito do poder do contraente 

público de resolver o contrato administrativo com fundamento na figura, assim 

designada pelo legislador, da resolução sancionatória (cfr. artigo 333.º do 

CCP). 

Neste âmbito, o CCP estabelece, no seu artigo 333.º, que o contraente 

público pode resolver o contrato administrativo quando o co-contratante se 

apresente à insolvência ou esta seja declarada pelo tribunal. Este fundamento 

de resolução do contrato encontra-se inscrito, já se disse, na norma geral do 

CCP sobre a resolução sancionatória dos contratos administrativos, figura que 

a doutrina vem descrevendo como “a mais severa e mais grave sanção 

passível de ser aplicada ao co-contraente. Trata-se obviamente de sancionar 

a violação grave dos deveres contratuais”11. 

Por isso mesmo, os casos de resolução sancionatória do contrato eram 

antevistos por alguma doutrina (já bem antes da entrada em vigor do CCP) 

como um poder vinculado, fundado em graves faltas do programa contratual 

acordado entre as partes12.  

Considerando o programa teleológico que preside à norma ínsita no artigo 

333.º do CCP, a insolvência, enquanto causa de resolução do contrato 

administrativo, não parece comungar da mesma razão de ser de todas as 

restantes causas de resolução sancionatória dos contratos administrativos. 

Com efeito, uma sociedade pode ver-se em situação de insolvência (ou pode 

apresentar-se à insolvência) e, ainda assim, não deixar de cumprir as suas 

obrigações contratuais perante o contraente público. Inclusivamente, pode 

mesmo suceder que o cumprimento do contrato em causa torne a sociedade, 

a médio prazo, viável. Aliás, e sobre este ponto em particular, partilha-se a 

crítica já formulada entre nós e que se prende com o seguinte: dificilmente se 

compreende como é que o nosso legislador foi sensível à existência de planos 

de insolvência na fase de formação do contrato público (que permitem que a 

                                                           
11 Assim, Maria João Estorninho, “Curso de Direito dos Contratos Públicos”, Almedina, 2012, p. 

516. 
12 Veja-se, já neste sentido, a lição de Marcello Caetano, “Direito Administrativo”, Vol. I, p. 637. 

Atualmente, em sentido contrário, e sustentando que a resolução sancionatória do contrato 

administrativo consubstancia uma medida discricionária que o contraente público poderá 

aplicar, “apenas como ultima ratio, last resort ou ultimate method”, Pedro Gonçalves, 

Cumprimento e incumprimento do contrato administrativo in Estudos da Contratação Pública, I, 

pp. 570-626, maxime, p. 611. 
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sociedade insolvente deixe de estar impedida de participar em 

procedimentos de formação de contratos públicos) e, simultaneamente, não 

tenha feito essa ressalva na letra do artigo 333.º do CCP13. 

Acresce ao exposto que o CCP estabelece que, em caso de resolução 

sancionatória, o co-contratante privado deve indemnizar o contraente 

público, nos termos gerais, nomeadamente pelos prejuízos decorrentes da 

adopção de novo procedimento de formação do contrato. Ora, esta norma 

está claramente pensada para os casos em que o contraente privado 

incumpriu gravemente o contrato (e não para os casos em que o mesmo se 

vê numa situação de insolvência – incluindo quando já tenha sido aprovado 

um plano de insolvência). Não parece que, neste ponto, possam considerar-se 

preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil contratual (incluindo 

incumprimento culposo) em termos tais que possam ser assacadas à 

sociedade insolvente as despesas relativas a um novo procedimento concursal 

(os designados costs of reprocurement).  

Por último, e considerando as particularidades de que cada situação de 

insolvência se poderá revestir, o contraente público, perante uma situação de 

insolvência do seu contratante, não é titular de um poder vinculado de 

resolução do contrato. Ao invés, este poder consubstancia um poder 

discricionário que permitirá (e, na verdade, imporá) ao contraente público 

fazer uma ponderação de interesses em função da manutenção do 

programa contratual acordado entre as partes ou da eventual resolução do 

contrato.  

O CCP não refere expressamente como deve o contraente público 

relacionar-se com o administrador de insolvência. Não obstante, e à luz dos 

princípios da proporcionalidade, da imparcialidade e da boa-fé, o contraente 

público, antes de decidir sobre se exerce o seu poder de resolução do 

contrato com fundamento na insolvência do contraente privado, o 

contraente público deverá, pelo menos, questionar o administrador de 

insolvência sobre se existem ou não condições para cumprir integralmente o 

contrato administrativo em execução. Apenas quando o administrador de 

insolvência venha a considerar que não existem condições para executar o 

contrato é que o contraente público poderá exercer o seu direito à resolução. 

                                                           
13 Veja-se, apontando a crítica referida no texto, Gonçalo Guerra Tavares e Nuno Monteiro 

Dente, Código dos Contratos Públicos anotado, Vol. II., Almedina, 2011, p. 136. 
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Caso o administrador de insolvência entenda ocorrerem ainda condições que 

permitem a execução do contrato, o contraente público não poderá resolver 

o contrato com fundamento na insolvência do contraente privado – mas 

poderá, por exemplo, fazê-lo com fundamento em incumprimento contratual 

caso este incumprimento venha efetivamente a ocorrer14. 

Considerando o que se deixou referido, pode portanto dizer-se que o CCP 

trata a insolvência sob três diferentes perspectivas: 

  A situação de insolvência dos operadores económicos que deixam de ser 

aptos para participar em procedimentos concursais; 

 A insolvência enquanto contexto negocial vantajoso para a criação de 

oportunidades de negócio que, pela rapidez com que se geram e com 

que podem deixar de existir, permitem a aquisição de bens, por parte das 

entidades adjudicantes e aos administradores de insolvência, através de 

um procedimento de ajuste direto;    

 A situação de insolvência do contraente privado na pendência da 

execução de um contrato administrativo, que gera na esfera jurídica do 

contraente público um poder discricionário de resolução do contrato. 

 

2.2. Algumas notas sobre o tema das modificações subjetivas dos contratos 

públicos 

 

Uma vez identificada a forma como o nosso CCP enquadra o tema da 

insolvência (dos operadores económicos), importa agora relembrar as linhas 

gerais do tema da modificação subjectiva dos contratos administrativos à luz 

do direito da União e do direito nacional.    

No direito da União, e conforme é sabido, as fronteiras da contratação 

pública encontram a sua delimitação tradicional na fase de formação dos 

contratos públicos (que podem ser, ou não, contratos administrativos). O 

direito da contratação pública regula portanto e em particular as decisões da 

entidade adjudicante, tomadas entre a decisão de contratar e a celebração 

do contrato. A fase de execução do contrato já será alheia ao direito europeu 

                                                           
14 Este parece ser o sentido também da legislação francesa (mais concretamente, do artigo 

L.641-11-1 do Code de commerce). Sobre este regime veja-se Instruction n.º 12-005-M0 du 26 

janvier 2012, p. 3.3. 
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da contratação pública e, como tal, seria, em princípio, livremente regulada 

pelos Estados-Membros15.  

Este é o contexto que esteve na génese da contratação pública 

comunitária (ou, melhor dito, da União) e é esta a realidade regulada, apenas 

com algumas exceções, pelas directivas de contratação pública, onde se 

incluem as diretivas 17/2004/CE e 18/2004/CE e a diretiva 81/2009/CE aplicável 

ao sector da defesa16. 

Pois bem, conforme é já sabido e estudado entre nós, o Tribunal de Justiça 

alterou esta forma de ver as coisas. Com efeito, os juízes de Luxemburgo 

afirmaram já que, afinal, as fronteiras da contratação pública não se limitam à 

fase de formação dos contratos e, ao invés, desenham-se já bem dentro da 

fase de execução dos contratos públicos (sejam eles administrativos ou não). 

Em diversos arestos, o Tribunal de Justiça abriu as portas dos contratos públicos 

(já celebrados e em execução) às interferências das regras de contratação 

pública. E a argumentação do tribunal a este respeito pode resumir-se ao 

seguinte: os contratos públicos, quando modificados nalgum dos seus 

elementos essenciais, deixam de ser quem eram. A modificação operada 

significa que a entidade adjudicante abandonou o projecto contratual inicial 

e que, concomitantemente, celebrou um novo contrato. A esta luz, o Tribunal 

de Justiça conclui que a modificação de algum dos elementos essenciais dos 

contratos públicos esconde uma adjudicação directa de um novo contrato, a 

qual, por não ter sido precedida do procedimento de formação do contrato 

aplicável, consubstancia uma violação das regras de contratação pública. 

O dito do Tribunal, no designado acórdão Pressetext, a este respeito é o 

seguinte: as alterações introduzidas nas disposições de um contrato público 

constituem uma nova adjudicação do contrato  

 

“quando apresentem características substancialmente diferentes das do 

contrato inicial e sejam, consequentemente susceptíveis de demonstrar a 

vontade das partes de renegociar os termos essenciais do contrato”17.  

                                                           
15 Note-se, porém, que os Estados-Membros nunca seriam verdadeiramente autónomos nesta 

regulação porquanto a sua atividade sempre será duplamente limitada pelos princípios da 

efetividade e do tratamento equivalente.  
16 A excepção a este princípio geral será o artigo 31(4) da directiva 2004/18/CE e o artigo 40.º 

da directiva 2004/17/CE. Também neste sentido, Steen Treumer, Regulation of contract changes 

leading to a duty to retender the contract: the European Commission’s proposals of December 

2011, in Public Procurement Law Review, 2012, pp. 153-166, p. 153.  
17 Ac. do TJ de 19 de Junho de 2008, P. n.º C-454/06, Presstext e Ac. do TJ de 5 de Outubro de 

2000, Proc. n.º C-337/98, Comissão/França, parág. 44 e 46. 
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Estes são os critérios para identificarmos a existência de um elemento 

essencial do contrato. 

A esta decisão seguiram-se outras que tornaram bem claro este efeito de 

polvo do direito da contratação pública18 que, começando na fase de 

formação do contrato, alcança e influencia, tentacularmente, a respetiva 

fase de execução.  

À luz das formulações que resultam desta jurisprudência, e considerando 

apenas o tema que nos ocupa, parece hoje resultar claro que a alteração de 

um elemento essencial de um contrato público consubstancia a adjudicação 

de um novo contrato, ainda que as directivas de contratação pública não 

sejam aplicáveis ao procedimento de formação daquele contrato em 

particular; que o Tribunal de Justiça se ocupou tanto do tema das 

modificações objectivas dos contratos como do tema das modificações 

subjetivas dos contratos públicos; que, para o tribunal, as modificações 

subjectivas dos contratos públicos (seja através da cessão da posição 

contratual, seja através da venda do capital social do adjudicatário) 

consubstanciam, por via de regra, alterações aos elementos essenciais de um 

contrato público; e que a exceção a esta regra ocorre, segundo o dito do 

Tribunal, quando a mudança de co-contratante resulte de uma reorganização 

interna do co-contratante original, quando a alienação do capital social do 

adjudicatário a terceiros resulte da própria natureza do co-contratante (por 

ser, por exemplo, uma sociedade aberta) ou quando a mudança de sub-

contratante esteja expressamente acautelada no contrato.  

Analisando a jurisprudência do TJ pode portanto concluir-se que os juízes do 

Luxemburgo consideram que a pessoa do co-contratante é um elemento 

essencial do contrato público e que a sua modificação, no âmbito da 

execução do contrato público, consubstancia, por via de regra e salvo as 

exceções enunciadas, a adjudicação de um novo contrato. 

Os cruzamentos entre esta jurisprudência e o tema que nos ocupa são 

claros: a esta luz, a cessão da posição contratual do co-contratante privado, 

                                                           
18 Alguma doutrina já se referiu a este efeito como a ultra-actividade das diretivas de 

contratação pública Cfr. M. Comba "Retendering or sale of contract in case of bankruptcy of 

the contractor? Different solutions in an EU comparative perspective" in Piga and Treumer (eds), 

The Applied Law and Economics of Public Procurement, p. 202. 
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quando seja decretada a sua insolvência, poderá não ser bem acolhida pelos 

juízes do Tribunal de Justiça.  

Olhando agora para o regime das modificações subjectivas dos contratos 

administrativos regulado no CCP importa reter alguns pontos. 

O primeiríssimo de todos eles é o de que a regra geral a este propósito é a 

de que, na falta de estipulação contratual ou quando outra coisa não resultar 

da natureza do contrato, são admitidas a cessão da posição contratual e a 

subcontratação19.  

Em segundo lugar, deve notar-se que o CCP estabelece que a cessão da 

posição contratual e a subcontratação são sempre vedadas quando a 

escolha do co-contratante tenha sido determinada por ajuste directo, nos 

casos em que só possa ser convidada uma entidade; o cessionário seja uma 

entidade abrangida por uma situação de impedimento prevista no artigo 55.º 

do CCP ou quando existam fortes indícios de que da cessão da posição 

contratual ou a subcontratação resultem de actos, práticas ou informações 

susceptíveis de falsear as regras de concorrência20. 

Por último, sublinhe-se que, quando admitida, a cessão da posição 

contratual depende da prévia autorização do contraente público21. Em geral, 

o Código apenas faz depender a autorização da cessão da posição 

contratual da prévia verificação da capacidade técnica e financeira do 

cessionário em termos tais que lhe permitam a cabal execução do contrato 

objeto da cessão (cfr. artigo 118.º do CCP).  

Estas são as linhas gerais que importa ter presente para, no ponto 4 que se 

segue, conseguirmos responder à questão inicialmente colocada. 

 

3. O Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas e os contratos 

administrativos 

 

O nosso Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) não é 

alheio à presença das pessoas jurídicas públicas no âmbito do processo de 

insolvência. Em particular, a presença do Estado (em sentido lato) assume 

relevância no processo de insolvência nos seguintes momentos: no momento 

                                                           
19 Cfr. artigo 316.º do CCP.  
20 Cfr. artigo 317.º do CCP. 
21A qual poderá ser conferida ad hoc em sede de execução do contrato ou poderá estar 

previamente estabelecida no clausulado contratual acordado entre as partes. Cfr. artigo 318.º e 

319.º do CCP.  
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em que se determina a lei aplicável – porque o CIRE exclui do seu âmbito de 

aplicação as pessoas jurídicas públicas e as entidades públicas empresariais22; 

quando seja o Estado credor da entidade em situação de insolvência23, na 

forma em que é notificado da sentença de declaração de insolvência24, na 

graduação dos créditos da sociedade insolvente e na determinação do 

momento de extinção dos créditos privilegiados.  

Fora os dois casos elencados, a presença do Estado num processo de 

insolvência não assume nenhuma relevância particular. Mais concretamente, 

os contratos que a sociedade em situação de insolvência mantenha com um 

contraente público não são expressamente excluídos do âmbito da aplicação 

da insolvência e não são sequer objecto de especial referência ou tratamento 

face aos contratos privados de que seja parte a sociedade insolvente.  

Neste enquadramento, importa então perceber qual é a regra que o CIRE 

estabelece quanto aos efeitos da insolvência sobre os negócios em curso e, 

em geral, quando à capacidade jurídica da sociedade insolvente. 

Quanto ao primeiro ponto enunciado, a regra geral a este respeito (e que 

comporta algumas exceções) é a de que os contratos bilaterais em execução 

são suspensos pela declaração de insolvência de uma das partes até que o 

administrador da insolvência declare optar pela execução ou recusar o 

cumprimento25. Quer isto dizer que, à luz do CIRE, a situação de insolvência de 

uma das partes num contrato não obsta à manutenção do contrato nem 

impõe a resolução do mesmo.  

Quanto ao segundo ponto enunciado, e que se prende com a capacidade 

jurídica da sociedade insolvente, o CIRE estabelece uma transferência geral 

dos poderes de administração e disposição da sociedade insolvente para o 

administrador da insolvência26.     

                                                           
22 Note-se a este respeito que as entidades empresarias locais estão todas abrangidas pelo 

CIRE uma vez que, após Lei 50/2012, são pessoas jurídicas de natureza privada. 
23  Deve notar-se que, nos termos do disposto no artigo 13.º do CIRE, as entidades públicas 

titulares de créditos podem, a todo o tempo, confiar a mandatários especiais, designados nos 

termos legais ou estatutários, a sua representação no processo de insolvência, em substituição 

do Ministério Público. A representação de entidades públicas credoras pode ainda ser atribuída 

a um mandatário comum, se tal for determinado por despacho conjunto do membro do 

Governo responsável pelo sector económico a que pertença a empresa do devedor e do 

membro do Governo que tutele a entidade credora. 
24 Nos termos do disposto no artigo 37.º, n.º 5, do CIRE, havendo créditos do Estado, de 

institutos públicos sem natureza empresarial ou de instituições de segurança social, a citação 

destas entidades é feita por carta registada, sendo a regra geral a da citação por via edital. 
25 Cfr. artigo 102.º do CIRE. 
26 Cfr. artigo 81.º do CIRE. 
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O CIRE estabelece ainda um regime que se torna relevante para tratarmos 

a questão em apreço e que se aplica às modalidades da alienação da massa 

insolvente27: é o administrador da insolvência que escolhe a modalidade da 

alienação a adotar, podendo optar por qualquer das modalidades admitidas 

em processo executivo ou por alguma outra que tenha por mais 

conveniente28. Quer isto dizer que o procedimento de venda dos bens 

incluídos na massa insolvente ou o procedimento de venda do 

estabelecimento da sociedade insolvente enquanto todo não assume 

obrigatoriamente natureza concursal, dependendo, em última instância, da 

opção que venha a ser tomada pelo administrador de insolvência. 

 

4. A resposta à questão colocada: «o que pode o contraente público fazer 

quando o contraente privado se encontra numa situação de insolvência?» 

 

Conforme já referido, a primeira ponderação que o contraente público 

deverá fazer – quando confrontado com uma situação de insolvência do seu 

contraente privado – prende-se com o exercício, ou não, do seu poder de 

resolução do contrato.  

Esta decisão é uma decisão de natureza essencialmente discricionária e, 

como tal, surge balizada pelos princípios gerais da atividade administrativa 

donde sobressaem, com relevância para esta decisão em concreto, o 

princípio da proporcionalidade, da imparcialidade e da boa-fé. Neste âmbito, 

e para além de o contraente público dever ouvir o administrador de 

insolvência a este respeito, devem ainda ser ponderadas as dificuldades que o 

contraente público poderá ter em manter satisfeitas as suas necessidades já 

depois de o contrato estar resolvido.  

Mais concretamente, o tema em causa prende-se com a forma como o 

contraente público poderá adjudicar o novo contrato cujo objeto deverá 

incluir as prestações contratuais que o contraente privado inicial deixou por 

cumprir. À partida, este novo contrato será adjudicado seguindo o 

                                                           
27 A massa insolvente inclui todo o património da sociedade insolvente à data da declaração 

de insolvência e, como tal, poderá integrar os créditos e obrigações emergentes de um 

contrato administrativo em execução.  
28 Estabelece o artigo 164.º do CIRE que o administrador da insolvência escolhe a modalidade 

da alienação dos bens, podendo optar por qualquer das que são admitidas em processo 

executivo ou por alguma outra que tenha por mais conveniente. Mais se estabelece que o 

credor com garantia real sobre o bem a alienar é sempre ouvido sobre a modalidade da 

alienação.  
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procedimento pré-contratual aplicável (em razão do valor e do tipo de 

contrato a celebrar). Pode suceder que, caso se preencham os requisitos da 

urgência impreterível conformados no CCP como um dos fundamentos 

materiais para adoção do ajuste direto, a entidade adjudicante possa 

selecionar direta e rapidamente um novo operador económico para cumprir o 

programa contratual inicialmente acordado e entretanto frustrado pela 

insolvência superveniente do contraente privado inicial. Deve, porém, notar-se 

que esta situação de urgência não poderá resultar de uma conduta da 

entidade adjudicante. Por outras palavras, se ficar demonstrado que a 

entidade adjudicante contribuiu para a situação de insolvência do seu 

contraente inicial (porque não pagou atempadamente, porque aplicou 

sanções pecuniárias desproporcionadas, por exemplo), então não poderá 

socorrer-se deste fundamente de ajuste direto29.  

A tomada desta decisão dependerá igualmente da questão de saber se o 

contraente público e o administrador de insolvência podem encontrar uma 

solução que proteja os credores da massa insolvente e, simultaneamente, 

permita a cabal prossecução do interesse público que se traduz na execução 

do contrato administrativo. 

À luz dos dados expostos surge uma primeira impressão no momento de 

fornecer uma resposta à questão colocada. A tradicional venda dos bens da 

sociedade insolvente (e que integram a designada massa insolvente) como 

forma de satisfazer os credores da sociedade insolvente não é isenta de 

controvérsia quando os bens em causa consubstanciam créditos emergentes 

de um contrato administrativo em execução. 

Desde logo, coloca-se a este respeito uma primeira questão que é a de 

saber se o CIRE se aplica na íntegra a estes créditos afastando por completo o 

regime do CCP relevante para esta temática (mais concretamente as normas 

que dispõem sobre o regime da resolução sancionatória dos contratos 

administrativos ou o regime de modificação subjetiva dos contratos 

administrativos). 

Sobre esta questão inicial, deverá prevalecer o regime constante do CCP 

por duas razões principais: em primeiro lugar, porque o CCP foi aprovado 

                                                           
29 Também neste sentido, mas fazendo referência à situação francesa, Bruno Mounier, Romain 

Granjon, “Faire appel à une entreprise de substitution en cas de défaillance des 

cocontractants”, Contrats Publics, n.º 127, Décembre 2012, p. 50.  
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depois do CIRE e veio estabelecer, de forma imperativa, a disciplina aplicável 

à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que 

revistam a natureza de contrato administrativo; em segundo lugar, porque o 

CCP, no seu artigo 280.º, estabelece que em tudo o que não vier regulado no 

Código, ou em lei especial e não for suficientemente disciplinado por 

aplicação dos princípios gerais de direito administrativo, são subsidiariamente 

aplicáveis às relações contratuais jurídicas administrativas, com as necessárias 

adaptações, as restantes normas de direito administrativo e, na falta destas, o 

direito civil. Da nossa perspetiva, a circunstância de o legislador do CCP ter 

previsto expressamente que a insolvência pode ser fundamento da resolução 

sancionatória do contrato administrativo, demonstra que o legislador se 

afastou do regime de insolvência consagrado no anterior CIRE que já 

estabelecia a nulidade das cláusulas contratuais que determinassem a 

resolução automática do contrato em caso de insolvência de uma das 

partes30. 

Quer isto dizer que a temática da influência da situação de insolvência de 

uma das partes de um contrato administrativo, na respectiva execução, 

deverá ser tratada, em primeiro lugar, pelo direito público (no caso, pelas 

normas e princípios gerais de direito administrativo). Só na falta destas é que se 

deverá considerar a aplicação do direito civil (no caso, do CIRE)31. 

Ora, o CCP trata a temática da insolvência em sede de execução de 

contratos administrativos e trata também o tema da modificação subjectiva 

dos contratos administrativos. Importa portanto identificar as respostas que o 

CCP nos fornece para a questão em discussão. 

Conforme já se disse, o CCP estabelece que a apresentação do co-

contratante privado à insolvência ou a declaração de insolvência pelo 

                                                           
30 Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 119.º do CIRE, é nula a cláusula que atribua à 

situação de insolvência de uma das partes o valor de uma condição resolutiva do negócio ou 

confira nesse caso à parte contrária um direito de indemnização, de resolução ou de denúncia 

em termos diversos dos previstos no capítulo IV do CIRE. 
31 Note-se que não teria forçosamente de ser assim. Por outras palavras, poderia – e pode – o 

legislador entender, perante o aumento do número de casos de insolvência de operadores 

económicos, que o tráfego jurídico é mais bem satisfeito centralizando a gestão do processo de 

insolvência no administrador de insolvência. Esta parece ser a solução francesa na medida em 

que “le droit des procédures collectives, d’origine législative, prime sur le droit des marchés 

publics d’origine réglementaire”. Cfr. Pierre Pintat et Mélanie Vernet, “Passation des marchés et 

droit des enterprises en difficulté: un equilibre à parfaire”, Contrats Publics, n.º 127, Décembre 

2012, p. 28.   
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tribunal é causa de resolução do contrato a título sancionatório32. Quanto à 

temática da modificação subjectiva dos contratos administrativos, o CCP 

estabelece, também se referiu, alguns casos em que se veda a cessão da 

posição contratual. A estas proibições gerais, deve ser acrescentada mais 

uma – que resulta directamente da jurisprudência do TJ e, como tal, do direito 

da União – a cessão da posição contratual deve ser vedada quando 

consubstancie uma alteração de um elemento essencial do contrato e, como 

tal, traduza a celebração de um novo contrato administrativo.  

É à luz deste contexto normativo que deve ser analisada a questão de 

saber se, numa situação de insolvência, o contraente público pode aceitar a 

cessão da posição contratual da sociedade insolvente para um terceiro. Em 

bom rigor, a proibição mais relevante nesta matéria há-de ser aquela que 

ficou elencada por último: a cessão da posição contratual por parte da 

entidade em situação de insolvência não é permitida, segundo os critérios 

avançados pelo Tribunal de Justiça, se esta cessão puder de alguma forma ser 

antevista como uma alteração a um elemento essencial do contrato 

administrativo em execução. 

Segundo cremos, esta questão não foi, até hoje, directamente abordada 

pelo Tribunal de Justiça nem pelos tribunais nacionais. Todavia, os termos 

restritivos com que o Tribunal de Justiça trabalhou o tema das modificações 

dos contratos públicos, se aplicados acriticamente, levariam à resposta 

imediata de que, em caso de insolvência do co-contratante privado, o 

contraente público não teria outra alternativa que não a de resolver o 

contrato (aplicando a figura da resolução sancionatória) e lançar novo 

procedimento para selecção de novo parceiro contratual33-34-35. 

                                                           
32 O CCP nada diz sobre a possível insolvência do contraente público. Parece-nos que, nesses 

casos, se aplicará a regra geral do CIRE quando o contraente público seja abrangido pelo 

respectivo âmbito de aplicação. Se o contraente público não for abrangido pelo CIRE (porque 

se trata de uma entidade pública empresarial, por exemplo) então deverá verificar-se se existe 

alguma regra especial a regular a situação e, não existindo, aplica-se o regime do CCP que não 

enquadra a situação de insolvência como causa justificada de resolução do contrato pelo 

contraente privado. Esta é, portanto, a minha proposta de preenchimento do «espaço em 

branco» que deixei identificado no início da minha exposição.   
33 Esta foi, na verdade, a posição que o Bundeskartelamt tomou numa decisão de 29 de Junho 

de 2005, caso VK Bund, VK 3-52/05, ao entender que a venda de um contrato público no 

âmbito de um processo de insolvência deveria ser considerada como uma nova adjudicação 

do contrato (mesmo que os restantes termos do contrato se mantivessem) porquanto o 

concurso não se limitava a permitir a selecção dos melhores termos contratuais mas também do 

melhor parceiro contratual. Decisão citada e trabalhada em Steen Treumer, Regulation of 

contract changes leading to a duty to retender the contract: the European Commission’s 

proposals of December 2011, in Public Procurement Law Review, 2012, pp. 153-166, p. 158. 
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Mas será que esta posição restritiva deve ser efectivamente adotada 

quando o contraente privado se encontra em situação de insolvência e a 

entidade adjudicante se vê confrontada com a possibilidade de resolver o 

contrato e lançar novo procedimento (com todos os custos que se lhe 

associam) ou aceitar novo co-contratante privado que está disposto a assumir 

a posição contratual do co-contratante inicial? 

A resposta a esta indagação há-de ser negativa: a posição restritiva 

referida não parece ser a mais adequada nas situações de insolvência do co-

contratante privado. Na verdade, deve notar-se que a situação de insolvência 

é um evento extraordinário que resulta do preenchimento de condições que 

estão pré-estabelecidas na lei e que determinam que a venda do património 

(incluindo a transmissão do estabelecimento) da sociedade insolvente seja 

uma consequência natural da situação de insolvência da sociedade em 

causa36. Quer isto dizer que a insolvência do co-contratante privado 

dificilmente poderá ser utilizada como forma de fugir à aplicação das regras 

de contratação pública e, consequentemente, de adjudicar directamente um 

contrato sem que o mesmo seja levado ao conhecimento do mercado. 

Acresce que, em bom rigor, o contrato em causa já foi submetido a regras 

de contratação pública e, portanto, a entidade adjudicante já adjudicou 

aquele objecto contratual de forma transparente e não discriminatória37. Aos 

dois argumentos expendidos pode acrescentar-se um terceiro, relacionado 

com a intervenção do administrador de insolvência e com os critérios por este 

                                                                                                                                                                          
34  Claro que mesmo adotando esta posição restritiva, o novo procedimento poderia nem 

sequer chegar a ser lançado quando, por exemplo, por causa do valor do contrato não se 

alcançasse o limiar de aplicação das diretivas de contratação pública ou quando, por força de 

critérios de urgência, a entidade adjudicante se visse na contingência de, forçosamente, 

recorrer a um procedimento não concursal para selecionar o novo co-contratante. 
35 Um caso diferente do que tratamos prende-se com a intervenção dos bancos (ao abrigo de 

mecanismos de step-in) e a correspondente assunção dos direitos e obrigações do co-

contraente privado na execução do contrato público em causa. Nestas situações, estaremos 

perante um caso de excepção já se previa claramente no contrato a intervenção dos bancos. 
36 Conforme refere Steen Treumer, esta tem sido uma das razões que tem levado os 

funcionários da Comissão Europeia a aceitarem a existência de modificações subjetivas de 

contratos públicos em resultado de situações de insolvência do co-contratante privado 

inicialmente parte no contrato. Cfr. Steen Treumer, Regulation of contract changes leading to a 

duty to retender the contract: the European Commission’s proposals of December 2011, in Public 

Procurement Law Review, 2012, pp. 153-166, p. 157. 
37 Este argumento poderá, no entanto, deixar de existir quando o contrato inicialmente 

celebrado não foi sujeito a nenhum procedimento concursal em concreto por força, por 

exemplo, da especial relação existente entre a entidade adjudicante e o co-contratante inicial. 

Pense-se no caso em que a entidade adjudicante adjudicou o contrato in house e, na 

pendência da execução do contrato, o adjudicatário inicial é declarado insolvente. Nestas 

situações, aquele contrato em concreto não foi ainda sujeito ao mercado pelo que a cessão 

da posição contratual do inicial adjudicatário in house pode ser alvo de maior crítica.  
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adoptados no momento em que decide que o futuro da sociedade insolvente 

passa pela venda das suas posições contratuais a terceiros.  

Considerando agora os casos em que os contratos públicos são cedidos no 

âmbito da transmissão de estabelecimento, parece ainda que limitar ou 

impedir a inclusão dos activos correspondentes aos contratos públicos de que 

a sociedade insolvente seja titular pode diminuir drasticamente o valor do 

estabelecimento (da unidade de negócio que é transferida) pondo em causa 

a livre iniciativa económica e o interesse geral prosseguido pelo processo de 

insolvência e que se relaciona com a satisfação, dentro da medida do 

possível, dos credores da massa insolvente38.  

Por último, parece ser esta a posição que melhor se coaduna com o 

desenho atual do CCP em matéria de resolução do contrato com 

fundamento na situação de insolvência do contraente-privado. Já se deixou 

referido que a razão teleológica por detrás desta especial causa de resolução 

dos contratos administrativos não é idêntica à que justifica as demais causas 

de resolução sancionatória ali previstas. Com efeito, o que justifica este poder 

de resolução do contraente público é o designado carácter intuitu personae 

da generalidade dos contratos administrativos (justificada seja pela natureza 

das prestações contratuais seja pelo próprio contexto de formação do 

contrato que justificou que tivesse sido aquele e não outro o concorrente 

selecionado para contratar com a entidade adjudicante)39. Nestes termos 

compreende-se que o legislador não tivesse deixado o contrato – e a sua 

execução – à mercê do processo de insolvência do contraente privado. 

Justifica-se então a exceção ao regime geral: porque o contrato depende 

da pessoa do contraente privado – e da sua solvabilidade – o contraente 

público tem o poder de, numa situação de insolvência da sua contraparte – 

declarar resolvido o contrato e, por sua conta, lançar novo procedimento. 

Em conclusão, num cenário de insolvência deverá ser permitida a cessão 

da posição contratual da sociedade insolvente conquanto que o cessionário 

                                                           
38 Se for necessário o acordo do contraente público, ele mantém a mão na escolha do  

terceiro adquirente e poderá discriminar – isso sim será contrário às regras de contratação 

pública.  
39 É igualmente esta a justificação que, em Espanha, é dada para a resolução sancionatória 

do contrato administrativo. Sobre este tema veja-se, Isabel Fernández Torres, Algunas 

consideraciones en torno a los efectos del concurso sobre los contratos del sector público: una 

perspectiva ius privatista, Revista Española de Derecho Administrativo, num. 143/2009, Editorial 

Civitas, p. 19. 
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cumpra os requisitos financeiros e técnicos para execução do contrato em 

causa. 

Por outras palavras, numa situação de insolvência do co-contratante 

privado ou de um dos membros do seu agrupamento, a entidade adjudicante 

pode optar entre resolver fundadamente o contrato e lançar novo 

procedimento ou aceitar os desígnios do processo de insolvência e as 

escolhas que o administrador de insolvência efetue a este respeito. Esta 

decisão funda-se, porém, num poder discricionário que assiste ao contraente 

público, nada impedindo que, fazendo uma ponderação de interesses, o 

contraente público entenda dever manter o contrato em execução ou ficar à 

mercê de uma eventual cessão da posição contratual (no âmbito de uma 

transmissão de estabelecimento ou não) da sociedade insolvente. 

Apesar de ser o enquadramento que se preconiza adequado para resposta 

à questão enunciada, não se posso deixar de sublinhar que a questão 

colocada não se apresenta de resposta clara à luz da atual jurisprudência do 

Tribunal de Justiça sobre as modificações subjetivas dos contratos públicos. 

 

5. O caminho proposto pelas «novas diretivas» em preparação 

 

Para que a incerteza jurídica que rodeia o tema possa diminuir, ou 

desaparecer, na sua proposta de novas diretivas de contratação pública a 

Comissão Europeia incluiu um artigo destinado a regular toda a matéria 

relacionada com as modificações dos contratos e com o dever de, na 

sequência da modificação, a entidade adjudicante lançar novo 

procedimento pré-contratual40. Trata-se do artigo 72.º da proposta de diretiva 

sobre os sectores clássicos que, sob a epígrafe modificação de contratos 

durante o seu período de vigência, estabelece que uma modificação 

substancial das disposições de um contrato público durante o seu período de 

vigência é considerada uma nova adjudicação e obriga a um procedimento 

de adjudicação conforme regulado pelas directivas de contratação pública. 

O n.º 2 do artigo 72.º da proposta de directiva elenca algumas situações em 

que se deve considerar ocorrer uma modificação objectiva do contrato 

público que é substancial. O n.º 6 deste preceito esclarece ainda que a 

                                                           
40 Sobre os termos desta proposta, veja-se Steen Treumer, Regulation of contract changes 

leading to a duty to retender the contract: the European Commission’s proposals of December 

2011, in Public Procurement Law Review, 2012, pp. 153-166. 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS 

 188 

 

substituição do parceiro contratual é considerada uma modificação 

substancial do contrato (agora, uma modificação subjetiva do contrato). Mas 

mais à frente, no § seguinte deste número 6, o legislador optou por esclarecer 

que não ocorre uma modificação subjectiva essencial do contrato quando 

haja uma transmissão universal ou parcial da posição do contratante inicial, 

na sequência de operações de reestruturação empresarial ou de uma 

insolvência; o outro operador económico satisfaça os critérios em matéria de 

seleção qualitativa inicialmente estabelecidos; e desde que daí não 

advenham outras modificações substanciais ao contrato e que a operação 

não se destine a contornar a aplicação da diretiva.  

Esta proposta sugere, portanto, que a situação de insolvência do co-

contratante privado pode abrir a porta a uma cessão da posição contratual 

num contrato público, modificação esta que não se confunde com a 

adjudicação de um novo contrato. A resposta avançada para a questão 

inicialmente colocada parece portanto alinhar-se com a proposta de 

directiva actualmente em discussão. 

Resta esperar pelo veredicto do legislador comunitário que, 

indubitavelmente, terá de tomar posição clara sobre o tema. 

 

 

Sumário: No presente artigo é abordada a relação que se pode estabelecer 

entre a atual crise económico e financeira e a matéria da contratação 

pública. Contextualizado por este tópico geral, este artigo pretende responder 

à questão de saber o que pode a entidade adjudicante (o contraente 

público) fazer quando o contraente privado - no âmbito da execução do 

contrato administrativo - se vê numa situação de insolvência. Neste artigo 

sustenta-se que a resposta a esta questão depende da análise do regime 

aplicável às alterações subjetivas dos contratos administrativos, conforme 

resulta do Código dos Contratos Públicos e da legislação europeia aplicável. 

Conclui-se a este propósito que as modificações subjetivas dos contratos 

administrativos são também possíveis sempre que fundadas numa situação de 

insolvência do contraente privado inicial.  

 

Palavras-chave: insolvência, contratos administrativos, contratos públicos, 

modificação subjectiva, resolução, cessão da posição contratual 
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Abstract: In the present article we deal with the general topic of the relation 

that can be established between the current economic and financial crisis and 

public procurement. Under this general topic, this article focus on the question 

of what can contracting authorities do whenever the economic operator (who 

is a party to the public contract) becomes insolvent. We submit that the answer 

to this question is connected to the regime applicable to the relevant changes 

to the public contracts as ruled under the Public Contracts Code and the EU 

law. It is further submitted that a change of contractor is also possible whenever 

such change is grounded in insolvency proceedings.  

 

Keywords: insolvency, administrative contracts, public contracts, subjective 

changes, termination, assignment 
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I – Enquadramento do tema 

 

1. O presente Encontro de Professores de Direito Público tem como tema de 

fundo a crise e o Direito Público, o que nos interpela a refletir sobre o impacto 

da crise que vimos atravessando desde 2008 sobre o Direito Público. 

O nosso contributo para essa reflexão inscreve-se no âmbito da 

organização administrativa, procurando aquilatar essencialmente em que 

medida a reforma do governo do território pode auxiliar a minorar os efeitos 

da crise, permitindo que a Administração local possa prosseguir os fins que lhe 

estão cometidos pela Constituição e pela lei, sem postergar o objetivo de 

racionalização da despesa pública. 

Um estudo em matéria de organização administrativa pode ser realizado de 

acordo com várias metodologias próprias das ciências sociais, 

designadamente situando o problema no âmbito da Ciência da 

Administração Pública, da Ciência Política ou da Ciência do Direito 

Administrativo. Embora não seja descurado o precioso auxílio dado pelas duas 

primeiras, atendendo às limitações naturais que se colocam em termos de 

exposição e à natureza do evento para o qual foi preparada a intervenção 

em apreço, a temática em causa será desenvolvida essencialmente numa 

perspetiva jurídica. 
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Acresce também que, em virtude de as principais reformas legislativas 

entretanto promovidas terem incidido preferencialmente no seio da 

Administração local autárquica e não no da Administração local ou periférica 

do Estado1, a nossa atenção centrar-se-á no primeiro âmbito. 

 

2. Naturalmente, a colocação do problema em sede de organização 

administrativa não olvida que, em matéria autárquica, têm sido adotadas 

outras medidas legislativas de recorte temático distinto mas que igualmente se 

repercutem na organização do território. É o caso, por exemplo, da reforma 

realizada ao nível do pessoal dirigente da Administração local autárquica pela 

Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, uma vez que a adequação da estrutura 

orgânica aí prevista (artigo 25.º) contempla uma redução de serviços públicos 

locais e de dirigentes destes2, constituindo assim um instrumento de reforma do 

governo do território. 

                                                           
1 O que não significa a desnecessidade de a reforma do governo do território ter lugar 

igualmente por via da reorganização dos serviços periféricos do Estado que prosseguem, à 

escala das diferentes circunscrições administrativas do território nacional, as atribuições 

daquele. Porventura aqui, quer no respeita à divisão do território, quer sobretudo em matéria de 

melhoria da articulação entre os diversos serviços periféricos do Estado, combatendo muitos dos 

antagonismos que se verificam em concreto entre eles, poderiam ser dados passos decisivos 

que melhorariam a qualidade do serviço prestado às populações, sem prejuízo da 

indispensabilidade de racionalização da rede de serviços do Estado que se encontram 

distribuídos pelo território. 
2 No entanto, a solução legal de estabelecimento de um prazo tão curto, de três meses 

apenas após a entrada em vigor do diploma – até 31 de dezembro de 2012 –, para os 

municípios reduzirem as suas estruturas administrativas e os respetivos dirigentes revela-se 

dificilmente compaginável com a garantia constitucional de um espaço de autonomia 

organizatória local, que se reflete na existência de pessoal das autarquias locais, previsto no 

artigo 243.º da Constituição. Não obstante ser inquestionável que a autonomia organizatória 

local pressupõe sempre uma prévia intervenção do legislador ordinário, deve reconhecer-se às 

autarquias locais um reduto de autonomia face àquele que se exprime em decisões de caráter 

político-administrativo tomadas com base nas respetivas especificidades e que preservem a sua 

margem de livre decisão na escolha das soluções concretas mais adequadas aos respetivos 

circunstancialismos. Ora, descortina-se uma imbricação entre a autonomia em matéria de 

pessoal e as dimensões da autonomia organizatória local relacionadas com o direito de criar, 

de reorganizar e de extinguir serviços, bem como com o direito de definir a organização, a 

estrutura e o funcionamento dos serviços, na aceção de MELO ALEXANDRINO, Direito das 

Autarquias Locais, in Tratado de Direito Administrativo Especial, V, obra coletiva, Coimbra, 2010, 

pp. 172-173, que sai prejudicada quando o Estado retira aos municípios a possibilidade de 

procederem à adaptação das respetivas estruturas orgânicas à margem de espartilhos 

percentuais quanto ao número de cargos dirigentes a extinguir.  

Acresce que a solução legal se revela cega e desconhecedora das especificidades locais, 

sendo ilustrativo disso mesmo a circunstância de os valores rígidos fixados na lei serem aplicados 

de igual modo em dois municípios, mesmo que um deles prossiga as suas atribuições através de 

serviços integrados na sua administração direta e o outro tenha optado por transferir a 

realização da maioria das suas atribuições para entidades do setor empresarial local. Ou seja, a 

ausência de uma distinção pelo legislador faz com que seja dado um sinal contrário ao 

desejado, penalizando os municípios que optaram por não pulverizar a sua organização 

administrativa através da criação de entidades de caráter empresarial em prol dos municípios 

que optaram por esse caminho.  
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3. Em qualquer caso, as medidas mais emblemáticas de reforma do governo 

do território inscrevem-se em dois outros domínios: 

a) A reorganização administrativa territorial autárquica; 

b) A alteração do regime jurídico das autarquias locais, nela se abarcando 

inovações relevantes sobre o estatuto das entidades intermunicipais, a 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais, assim como a disciplina aplicável ao 

associativismo autárquico. 

 

A primeira das medidas foi claramente inspirada pelo Memorando de 

Entendimento celebrado entre o Estado português e a Troika em 17 de maio 

de 2011. Com efeito, no ponto 3.44. desse documento, justificada pelo 

objetivo de aumentar a eficiência e a eficácia na Administração Pública, 

determina-se a seguinte medida: 

 

“Reorganizar a estrutura da administração local. Existem atualmente 308 

municípios e 4259 freguesias. Até Julho 2012, o Governo desenvolverá um 

plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número 

destas entidades. O Governo desenvolverá um plano de consolidação para 

reorganizar e reduzir significativamente o número destas entidades. O Governo 

implementará estes planos baseado num acordo com a CE e o FMI. Estas 

alterações, que deverão entrar em vigor no próximo ciclo eleitoral local, 

reforçarão a prestação do serviço público, aumentarão a eficiência e 

reduzirão custos”. 

 

Por outra banda, o segundo domínio de reformas possui um escopo que 

transcende a simples adoção de medidas destinadas a fazer face à crise. 

Todavia, ainda que de forma mais breve, será igualmente analisada por não 

poder ser desligada do contexto atual, que justifica uma reponderação mais 

geral do funcionamento das autarquias locais. 

 

II - A reorganização administrativa territorial autárquica  

 

4. A reorganização administrativa territorial com a qual o Estado português se 

comprometeu junto das instituições internacionais conheceu um impulso 

fundamental com a aprovação da Lei nº 22/2012, de 30 de maio. 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS 

 194 

 

O diploma em causa estabeleceu, desde logo, uma distinção fundamental 

quanto à reorganização a operar consoante a natureza das autarquias: 

obrigatória para as freguesias; incentivada apenas no caso dos municípios 

(artigo 1.º, n.º 2).  

A opção em causa compreende-se se tivermos em linha de conta que os 

municípios portugueses são mais de seis vezes superiores à média europeia em 

termos de superfície e mais de sete vezes superiores à média europeia em 

matéria de população. O registo em causa ainda se torna mais impressivo se 

compararmos esses indicadores com as realidades de países como a Espanha, 

a Itália, a França ou a Alemanha, visto que nesse caso os municípios 

portugueses são várias dezenas de vezes superiores no que respeita à área e à 

população médias. 

Acresce que na generalidade dos países europeus não existe uma 

autarquia local de âmbito inframunicipal com a natureza das nossas 

freguesias, salvo em certa medida na Inglaterra. 

A solução legal em apreço não se afigura inconstitucional, visto que a 

garantia da existência de autarquias locais, em qualquer uma das categorias 

admissíveis – regiões administrativas, municípios e freguesias – (artigos 235.º, n.º 

1, e 236.º, n.º 1, da CRP) se basta com a cobertura do território nacional por 

autarquias, maxime municípios e freguesias. Donde que nada impede a sua 

modificação3 ou extinção, não obstante essa decisão se encontrar vinculada 

a certos limites materiais, entre os quais sobressaem os princípios da 

proporcionalidade e da prossecução do bem comum4.  

Em qualquer caso, sempre se poderia discutir se a reforma do mapa das 

freguesias não deveria ser mais moderada e não tão profunda5 ou se não seria 

mais indicado caminhar, ao invés, para uma diferenciação de regimes, que 

permitisse estabelecer graus de autonomia distintos das freguesias em função 

das especificidades de cada uma delas6, ou ainda se o objetivo de poupança 

de encargos não poderia ter sido atingido igualmente através do 

                                                           
3 Cfr. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa anotada, II, 

4.ª edição, Coimbra, 2010, pp. 715-716. 
4 Cfr. JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, III, Coimbra, 2007, p. 

520. 
5 Como sugere, CÂNDIDO DE OLIVEIRA, Debate sobre a Reforma da Administração Local em 

Portugal: um breve contributo, in Direito Regional e Local, n.º 16, 2011, p. 9. 
6 Proposta apresentada por MELO ALEXANDRINO, A Administração Local autónoma: situação 

atual e propostas de reforma apresentadas na sequência do Memorando da Troika, in Direito 

Regional e Local, n.º 18, 2012, pp. 9-10. 
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emagrecimento da composição dos órgãos e dos serviços das freguesias mas 

sem pôr em causa a própria existência de muitas destas autarquias. 

 

5. A reorganização visa, de acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 22/2012, de 30 

de maio, a promoção da coesão territorial e do desenvolvimento local, o 

alargamento das atribuições e competências das freguesias e dos 

correspondentes recursos, o aprofundamento da capacidade de intervenção 

da junta de freguesia, a melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de 

proximidade prestados pelas freguesias às populações, a promoção de 

ganhos de escala, de eficiência e da massa crítica nas autarquias locais, assim 

como a reestruturação, por agregação, de um número significativo de 

freguesias em todo o território nacional, com especial incidência em áreas 

urbanas. 

Não obstante surgir em último lugar, a verdade é que o derradeiro objetivo 

sobressai face aos demais, bastando para o efeito compulsar o capítulo II no 

qual, com exceção da referência ao reforço de competências e recursos 

financeiros no artigo 10.º, tudo o mais é norteado pela preocupação de 

redução do número de freguesias. 

O legislador balizou ainda os princípios subjacentes à referida 

reorganização (artigo 3.º): preservação da identidade histórica, cultural e 

social das comunidades locais, incluindo a manutenção da anterior 

denominação das freguesias agregadas; participação das autarquias locais 

na concretização da reorganização administrativa dos respetivos territórios; 

universalidade do esforço e flexibilidade no desenho de soluções concretas de 

reorganização administrativa territorial autárquica; obrigatoriedade da 

reorganização administrativa do território das freguesias; estímulo à 

reorganização administrativa do território dos municípios; equilíbrio e 

adequação demográfica das freguesias.  

 

6. Tendo em vista a reorganização das freguesias, o legislador estabeleceu três 

níveis de enquadramento, a concretizar por referência aos limites territoriais do 

município, com base em critérios relativos ao número de habitantes e à 

densidade populacional de cada município (artigo 4.º). 
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Em concreto, a redução das freguesias opera dentro dos seguintes valores 

definidos no n.º 1 do artigo 6.º: 

a) Nos municípios de nível 1 (municípios com densidade populacional 

superior a 1000 habitantes por km2 e com população igual ou superior a 

40 000 habitantes), uma redução global do respetivo número de 

freguesias correspondente a, no mínimo, 55% do número de freguesias 

cujo território se situe, total ou parcialmente, no mesmo lugar urbano ou 

em lugares urbanos sucessivamente contíguos e 35% do número das 

outras freguesias; 

b) Nos municípios de nível 2 (municípios com densidade populacional 

superior a 1000 habitantes por km2 e com população inferior a 40 000 

habitantes, bem como municípios com densidade populacional entre 

100 e 1000 habitantes por km2 e com população igual ou superior a 

25 000 habitantes)), uma redução global do respetivo número de 

freguesias correspondente a, no mínimo, 50% do número de freguesias 

cujo território se situe, total ou parcialmente, no mesmo lugar urbano ou 

em lugares urbanos sucessivamente contíguos e 30% do número das 

outras freguesias; 

c) Nos municípios de nível 3 (municípios com densidade populacional 

entre 100 e 1000 habitantes por km2 e com população inferior a 25 000 

habitantes por km2, bem como municípios com densidade 

populacional inferior a 100 habitantes por km1), uma redução global do 

respetivo número de freguesias correspondente a, no mínimo, 50% do 

número de freguesias cujo território se situe, total ou parcialmente no 

mesmo lugar urbano ou em lugares urbanos sucessivamente contíguos 

e 25% do número das outras freguesias. 

 

De assinalar ainda que se estabelece que a reorganização administrativa 

do território das freguesias ora imposta veda a existência de freguesias com 

menos de 150 habitantes (artigo 6.º, n.º 2). Em qualquer caso, esse valor revela-

se suficientemente baixo para permitir a subsistência de freguesias de menor 

população no espaço rural mas cuja existência se possa justificar, 

nomeadamente, por razões de distância geográfica às áreas mais próximas 

ou de acesso a serviços públicos. 



A CRISE E O DIREITO PÚBLICO 

 197 

 

Mais questionável se mostra a previsão de que a reorganização pode ser 

dispensada nos municípios em cujo território se situem quatro ou menos 

freguesias (artigo 6.º, n.º 2), pois o valor em causa não pode ser aplicado 

indiscriminadamente a todos os municípios. Com efeito, num município com 

um território exíguo a existência de quatro freguesias pode não ter cabimento 

e, em contrapartida, num outro com uma área muito vasta ou com 

aglomerados muito distantes entre si esse valor pode revelar-se insuficiente. 

O legislador não se dispensou ainda de fixar valores indicativos quanto à 

escala e dimensão demográfica adequadas [artigo 8.º, alínea c)] que são no 

máximo de 50 000 habitantes e nos mínimos de: 

i) Nos municípios de nível 1, 20 000 habitantes por freguesia no lugar 

urbano e de 5000 habitantes nas outras freguesias; 

ii) Nos municípios de nível 2, 15 000 habitantes por freguesia no lugar 

urbano e de 3000 nas outras freguesias; 

iii) Nos municípios de nível 3, 2500 habitantes por freguesia no lugar urbano 

e de 500 habitantes nas outras freguesias. 

 

7. O resultado da agregação de freguesias poderia colocar problemas ao 

nível da designação das novas entidades, pelo que se contemplou a 

possibilidade de inclusão da denominação “União das Freguesias”, seguida 

das anteriores denominações das freguesias entretanto agregadas (artigo 9.º, 

n.º 1). 

Igualmente para salvaguardar situações verificadas precedentemente à 

agregação, previu-se que os interessados nascidos antes desse facto possam 

solicitar a manutenção no registo civil da denominação da freguesia 

agregada onde nasceram (artigo 9.º, n.º 4). A solução em causa é de saudar, 

pois permite a manutenção das referências dos cidadãos face às situações 

pretéritas, na linha, aliás, do interesse firmado na preservação da identidade 

cultural e histórica, incluindo a manutenção dos símbolos das anteriores 

freguesias (artigo 9.º, n.º 3).  

Mas, para que não perca de vista que a agregação possui efetivas 

consequências, determina-se que a freguesia criada por via da agregação 

constitui uma nova pessoa coletiva territorial, dispõe de uma única sede e 

integra o património, os recursos humanos, os direitos e as obrigações das 
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freguesias agregadas (artigo 9.º, n.º 3), ou seja, sucede plenamente a estas no 

plano jurídico. 

 

8. Embora, como já tivemos ocasião de assinalar, esse aspeto pareça assumir 

um caráter secundário nas verdadeiras motivações do legislador, foi 

consagrado o princípio de que a reorganização administrativa do território 

deve ser acompanhada de um reforço de competências próprias dos órgãos 

das freguesias e das competências neles delegáveis pelos órgãos municipais 

(artigo 10.º). 

Neste particular, admite-se uma diferenciação das freguesias por razões 

demográficas, apontando-se alguns domínios de matérias integráveis nas 

competências próprias dos órgãos daquelas pessoas coletivas: manutenção 

de instalações e equipamentos educativos; construção, gestão e 

conservação de espaços e equipamentos coletivos; licenciamento de 

atividades económicas; apoio social e promoção do desenvolvimento local 

(artigo 10.º, n.º 2). 

Para assegurar a melhor prossecução das competências em causa, 

consagra-se um reforço das transferências financeiras do Estado, fixado à luz 

das despesas que anteriormente os municípios suportavam (artigo 10.º, n.º 3). 

Tudo isto, sem embargo de a simples agregação de freguesias implicar sempre 

um aumento de 15% da participação da freguesia no Fundo de 

Financiamento das Freguesias (artigo 10.º, n.º 4). 

 

9. À margem do regime deste diploma, foi aprovada uma disciplina 

excecional no âmbito competencial para os órgãos das freguesias de Lisboa, 

através da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro.  

A génese do procedimento de agregação das freguesias da capital nada 

ter a ver com a origem da reorganização autárquica operada pela Lei n.º 

22/2012, de 30 de maio, em virtude de ter ocorrido por iniciativa própria dos 

respetivos órgãos autárquicos, isto é, mediante um impulso dos representantes 

das populações locais, e não através da imposição da agregação pelo 

Estado. 

No entanto, existem muitas outras freguesias em áreas urbanas de 

concelhos densamente povoados que também comungam dos mesmos 
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problemas e, por isso, seria de encarar o alargamento do regime excecional 

igualmente a estes. Com efeito, não obstante se aceite que “a reorganização 

administrativa corresponde a uma exigência de modernização e de 

adaptação do modelo de governo da cidade de Lisboa, a qual decorre, 

além do mais, de a cidade ser a capital do Estado e a sede das instituições do 

Governo do País, bem como do desajustamento da dimensão e da 

delimitação geográfica das atuais freguesias do concelho” (artigo 2.º da Lei 

n.º 56/2012, de 8 de novembro), o regime em causa poderia ser facilmente 

aplicado noutras freguesias urbanas. 

Em concreto, é atribuída às juntas de freguesia do concelho de Lisboa uma 

vasta panóplia de competências próprias7, que acrescem às que já 

                                                           
7 De acordo com o artigo 12.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, as juntas de Lisboa 

passam ainda a possuir competências próprias nos seguintes domínios: 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

b) Assegurar a aquisição, colocação e manutenção das placas toponímicas; 

c) Manter e conservar pavimentos pedonais; 

d) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

e) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano no espaço público, com exceção 

do que seja objeto de concessão, assegurando a uniformidade estética e funcional 

dos mesmos; 

f) Conservar e reparar a sinalização horizontal e vertical; 

g) Atribuir licenças de utilização/ocupação da via pública, licenças de afixação de 

publicidade de natureza comercial, quando a mensagem está relacionada com bens 

ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público 

contíguo à fachada do mesmo, licenças de atividade de exploração de máquinas de 

diversão, licenças para recintos improvisados e licenças de atividades ruidosas de 

caráter temporário que se encontrem previstas nos regulamentos municipais e nos 

termos aí consagrados, e cobrar as respetivas taxas aprovadas em Assembleia 

Municipal; 
h) Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos; 

i) Proceder, nos termos do Decreto -Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro, ao 

licenciamento das seguintes atividades: 

i) Venda ambulante de lotarias; 

ii) Arrumador de automóveis; 

iii) Realização de acampamentos ocasionais; 

iv) Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletrónicas de 

diversão; 

v) Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins 

e demais lugares públicos ao ar livre; 

vi) Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências ou 

postos de venda; 

vii) Realização de leilões; 

j) Gerir, conservar e reparar equipamentos sociais na área da freguesia, 

designadamente equipamentos culturais e desportivos de âmbito local, escolas e 

estabelecimentos de educação do 1.º ciclo e pré -escolar, creches, jardins de infância 

e centros de apoio à terceira idade; 

k) Criar, construir, gerir e manter parques infantis públicos; 

l) Criar, construir, gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e 

sanitários públicos; 
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resultavam da Lei das Autarquias Locais, como, além disso, se alarga o leque 

de competências suscetíveis de nelas serem delegadas pela câmara 

municipal8. 

 

10. Retornando ao regime constante da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, 

cumpre agora analisar o procedimento legalmente definido para a 

agregação de freguesias. 

Neste particular, o legislador optou por uma solução bastante discutível, 

uma vez que, não obstante estar em causa a reorganização administrativa do 

território das freguesias, o protagonismo principal é conferido à assembleia 

municipal, que é um órgão de outra pessoa coletiva. No limite, até se poderia 

vislumbrar aqui uma desconformidade com o preceituado no n.º 2 do artigo 

238.º da Constituição, à luz do qual “as autarquias locais são pessoas coletivas 

territoriais dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução de 

interesses próprios das populações respetivas”. Com efeito, as freguesias são 

verdadeiras autarquias e não, como parece ter entendido o legislador da Lei 

n.º 22/2012, de 30 de maio, simples divisões administrativas dos municípios. 

Embora se reconheça que a assembleia municipal também é composta 

pelos presidentes da junta de freguesia (artigo 42.º, n.º 1, da Lei das Autarquias 

Locais) e que de outro modo poderia ser impossível ultrapassar as inevitáveis 

                                                                                                                                                                          
m) Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários, de acordo com o 

parecer prévio das entidades competentes nos termos legais; 

n) Promover e executar projetos de intervenção comunitária, nomeadamente nas 

áreas da ação social, da cultura, da educação e do desporto, em especial em bairros 

de intervenção prioritária; 

o) Participar, em cooperação com instituições de solidariedade social, em 

programas e projetos de ação social no âmbito da freguesia; 

p) Apoiar atividades culturais e desportivas de interesse para a freguesia que não 

sejam objeto de apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa; 

q) Assegurar a gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 

r) Contribuir para as políticas municipais de habitação, através da identificação de 

carências habitacionais e fogos disponíveis e, ainda, da realização de intervenções 

pontuais para melhoria das condições de habitabilidade; 
s) Definir critérios especiais nos processos de realojamento. 
8 À luz do artigo 14.º da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, a delegação de competências 

entre a Câmara Municipal de Lisboa e as juntas de freguesia opera mediante a celebração de 

um contrato interadministrativo, cujo procedimento de formação se inicia mercê de um impulso 

da Câmara de apresentação de propostas de delegação a todas as juntas do concelho, o que 

se saúda em nome do princípio da igualdade e para prevenção de favorecimentos políticos, 

ainda que, fundamentadamente, a extensão das competências delegadas possa variar em 

função das especificidades de cada caso (n.º 3). É de enaltecer ainda que os acordos de 

delegação tenham por regra uma duração coincidente com a duração do mandato 

autárquico (n.º 4), assim se evitando a assunção de compromissos que possam limitar a 

capacidade de atuação política dos futuros titulares dos órgãos autárquicos. 
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resistências das freguesias existentes em relação à agregação, afigura-se, em 

qualquer caso, que o impulso inicial sempre deveria partir das freguesias e não 

de um órgão do município. 

Concretamente, de acordo com o regime procedimental estabelecido no 

artigo 11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, cabe à câmara municipal a 

iniciativa de apresentação de uma proposta de deliberação do órgão 

representativo, designada “pronúncia da assembleia municipal” (n.º 3), cuja 

adoção deve ser antecedida da obtenção de parecer das assembleias de 

freguesia. No entanto, estes pareceres apenas devem ser ponderados pela 

assembleia municipal, quando forem conformes com os princípios e os 

parâmetros definidos no diploma em causa (n.º 4). 

A pronúncia da assembleia municipal contém como elementos obrigatórios 

a identificação das freguesias consideradas como situadas em lugar urbano, o 

número de freguesias, a sua denominação, a definição e delimitação dos 

limites territoriais de todas as freguesias, a determinação da localização das 

sedes das freguesias e uma nota justificativa (n.º 5). 

No exercício da pronúncia, a assembleia municipal goza de uma margem 

de flexibilidade que lhe permite, em casos devidamente fundamentados, 

propor uma redução do número de freguesias do respetivo município até 20% 

inferior ao número global de freguesias a reduzir resultante da aplicação 

aritmética dos parâmetros de agregação ou, inclusive, alcançar a redução 

global do número de freguesias prevista na lei com base em proporções 

diferentes (artigo 7.º, n.ºs 1 e 2). 

O prazo definido para a pronúncia era de 90 dias após a entrada em vigor 

da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio (artigo 12.º). 

 

11. Emitida ou não a pronúncia da assembleia municipal, emerge a seguir uma 

outra entidade com poderes muito relevantes ao nível da agregação das 

freguesias: a Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do 

Território (UTRAT), constituída ad hoc para o efeito e que funciona junto da 

Assembleia da República (artigo 13.º, n.º 1). 

Na linha de um pendor claro de atribuir um poder maior ao Estado na 

decisão de agregação apenas um quarto da totalidade dos respetivos 

membros é designada pelas associações representativas dos municípios e das 
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freguesias (artigo 13.º, n.º 2), embora, em termos práticos, o peso relativo do 

voto dos representantes destas seja maior, dado que os técnicos designados 

pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional só possam 

participar e votar nas deliberações relativas a municípios integrados no 

respetivo âmbito territorial (artigo 13.º, n.º 3). 

A solução encontrada não é isenta de críticas, pois teria sido preferível uma 

representação paritária do Estado e das autarquias locais, admitindo-se, por 

exemplo, que os membros designados por essas entidades procedessem 

depois à cooptação do presidente. 

 

 

12. À UTRAT foram atribuídas competências muito relevantes (artigo 14.º, n.º 1): 

a) Acompanhamento e apoio da Assembleia da República no 

procedimento de reorganização territorial autárquica; 

b) Apresentação àquele órgão de soberania de propostas concretas 

de reorganização administrativa do território das freguesias, em caso de 

ausência de pronúncia das assembleias municipais; 

c) Elaboração de parecer sobre a conformidade legal das pronúncias 

das assembleias municipais; 

d) Emissão de proposta de projeto de reorganização administrativa do 

território das freguesias às assembleias municipais, na eventualidade de 

a pronúncia destas ser desconforme com a lei, nomeadamente com os 

critérios de agregação fixados nos artigos 6.º e 7.º da Lei n.º 22/2012, de 

30 de maio. 

 

A derradeira competência referida constitui uma forma de concertação 

tendente a fazer regressar as autarquias ao procedimento de decisão, 

atribuindo-se um novo prazo de 20 dias à assembleia municipal para se 

pronunciar sobre a proposta da UTRAT e para apresentar um projeto 

alternativo à Assembleia da República (artigo 15.º, n.º 3). 

 

13. No exercício da sua atividade técnica, a UTRAT não se confinou às 

orientações, de caráter indicativo, enunciadas no artigo 8.º da Lei n.º 22/2012, 
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de 30 de maio para a agregação de freguesias, tendo adotado vários outros 

critérios, entre os quais avultaram os seguintes9: 

a) A demografia, patente na prevenção do isolamento traduzido numa 

distância significativa à sede das freguesias contíguas, medida com 

base na rede viária existente e tendo em conta a orografia/clima e na 

promoção de um certo equilíbrio demográfico das freguesias situadas 

no território de cada município, em especial das freguesias cujo território 

não situado, total ou parcialmente, em lugar urbano; 

b) Contiguidade territorial, expressa na necessidade de a agregação 

facilitar e potenciar uma adequada e correta gestão do território, 

surgindo as freguesias com um “único corpo territorial, perfeitamente 

estabelecido e reconhecível em termos geográficos” e resolvendo as 

situações de descontinuidade territorial existentes; 

c) Manifestações formais de vontade coincidentes relativas à 

reorganização do território, isto é, existência de um consenso quanto à 

agregação, expresso pelas assembleias de freguesia, ainda que não 

tenha existido pronúncia da assembleia municipal; 

d) Ligações viárias entre as freguesias a agregar, com o alcance de 

existência de ligações viárias com uma qualidade mínima; 

e) Fatores históricos e manifestações unilaterais de vontade, refletidos 

na existência de uma base histórica comum entre várias freguesias de 

um mesmo município e na vontade de determinadas freguesias se 

agregarem a certas freguesias em detrimento de outras; 

f) Dimensão física, considerada em face dos padrões territoriais 

estabelecidos (ligações e comunicação) e dos elementos físicos dos 

territórios a agregar (orografia, bacias hidrográficas, recursos naturais, 

                                                           
9 Cfr. Relatório síntese da Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território, 

disponível http://www.parlamento.pt/Documents/XIILEG/UTRAT/Relatorio%20Final_UTRAT.pdf. 

Nesse mesmo documento apresenta-se uma tipologia de situações respeitantes à 

reorganização administrativa do território das freguesias, a saber: 

- Municípios em que a reorganização administrativa do território era facultativa por terem 4 ou 

menos freguesias e nenhuma com menos de 150 habitantes: 48; 

- Municípios em que a reorganização administrativa do território era obrigatória por terem mais 

de 4 freguesias e/ou alguma(s) com menos de 150 habitantes, que se subdividem em: 

- Municípios que emitiram pronúncia conforme ao disposto nos artigos 6.º e 7.º da Lei n.º 

22/2012, de 30 de maio: 58; 

- Municípios que emitiram pronúncia desconforme ao disposto nos artigos 6.º e 7.º da Lei n.º 

22/2012, de 30 de maio: 20; 

- Municípios em que houve ausência de pronúncia (municípios que não se pronunciaram e 

municípios que, tendo-se pronunciado, não promoveram a agregação de quaisquer freguesias 

quando tinham a obrigação legal de o fazer: 151. 

http://www.parlamento.pt/Documents/XIILEG/UTRAT/Relatorio%20Final_UTRAT.pdf


INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS 

 204 

 

fatores ecológicos) como um critério no sentido negativo (por exemplo, 

a orografia enquanto obstáculo) ou no sentido positivo (a existência de 

padrões naturais comuns facilita a territorialização de um espaço 

comum); 

g) Agregação considerada nas Cartas Educativas, tendo em conta que 

se trata de opções perfilhadas pelos municípios relacionadas com o 

desempenho das freguesias; 

h) Instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal (plano diretor 

municipal, plano de urbanização e plano de pormenor), na medida em 

que revelam os padrões de desenvolvimento territorial pretendidos 

pelos municípios e as modalidades de configuração urbana dos 

territórios concelhios. 

 

Em termos de resultados práticos da atuação da UTRAT, pode referir-se que, 

num total de 3997 freguesias, aquele órgão propôs a agregação de 1140, pelo 

que a sua adoção implicaria que o número de freguesias existente em 

Portugal continental, excluindo o território do município de Lisboa, seria de 

2857. 

 

14. Mais complexa se revela a qualificação da atividade desenvolvida pela 

UTRAT em sede de agregação de freguesias, admitindo-se duas hipóteses: de 

natureza administrativa; ou preparatória da prática de atos inseridos no seio 

da função política e legislativa. A solução perfilhada não se mostra indiferente, 

uma vez que, se se adotar a segunda via, os atos praticados pela UTRAT ficam 

automaticamente excluídos da jurisdição administrativa, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais. 

A questão conheceu uma efetiva repercussão prática, dado que diversas 

freguesias optaram por intentar providências cautelares junto do Supremo 

Tribunal Administrativo10, tendo em vista a paralisação dos efeitos dos atos 

praticados pela UTRAT ou a inibição da Assembleia da República de 

aprovação das decisões finais de agregação de freguesias. 

                                                           
10 Numa consulta efetuada em julho de 2013 às bases de dados jurídicas do Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. constantes do site www.dgsi.pt, detetaram-se 

trinta e quatro documentos relacionados com a problemática da atuação da UTRAT. 

http://www.dgsi.pt/


A CRISE E O DIREITO PÚBLICO 

 205 

 

Os principais argumentos esgrimidos pelas freguesias nos processos judiciais 

foram os seguintes: 

a) A proposta de extinção ou agregação reveste a natureza de ato 

administrativo, uma vez que a Assembleia da República também pode 

praticar atos dessa natureza; 

b) Na verdade, a proposta contém um ato administrativo 

contenciosamente impugnável, por se tratar de uma decisão concreta 

e individualizada, adotada ao abrigo de lei anterior, que define os 

pressupostos para as opções políticas primárias que competiam ao 

legislador; 

c) A definição de ato político deve ser de natureza tendencialmente 

limitada, nela cabendo apenas os atos que exprimem opções 

fundamentais sobre a definição e prossecução dos interesses ou fins da 

coletividade, devendo os atos da UTRAT ser qualificados como atos 

administrativos praticados nuns casos em zonas de discricionariedade e 

noutros em áreas de vinculação administrativa; 

d) A proposta da agregação da UTRAT constitui, desde logo, um ato lesivo 

dos direitos e interesses das freguesias que ficam comprometidos se não 

existir uma tutela cautelar, nomeadamente pela criação de uma 

situação de facto consumado e pela existência de prejuízos de difícil 

reparação. 

 

A argumentação exposta não foi aceite em nenhum dos vários arestos 

prolatados pelo Supremo Tribunal Administrativo sobre o assunto, tendo todos 

eles determinado a rejeição das providências cautelares. No essencial, as 

providências foram rejeitadas por se considerar que os Tribunais Administrativos 

não se podem imiscuir no processo legislativo e no exercício da função política 

e legislativa do Estado, que foi o legislador constitucional a estatuir que a 

criação, extinção e modificação das autarquias cabe na competência 

reservada da Assembleia da República, que mesmo que a Lei n.º 11-A/2013, 

de 28 de janeiro, contivesse atos individualizáveis, tal não lhe retiraria a 

natureza de ato interno praticado no âmbito da função legislativa e que, em 

conclusão, a fiscalização da legalidade dos atos de agregação de freguesias 

está excluída do âmbito da jurisdição administrativa e fiscal [artigo 4.º, n.º 2, 
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alínea a)], não cabendo aos Tribunais administrativos a apreciação da 

inconstitucionalidade abstrata das leis, nos termos do artigo 223.º, n.º 1, da 

Constituição11. 

Quanto a nós, embora reconhecendo os evidentes riscos de uma 

judicialização de decisões políticas, entendemos que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Administrativo denota algumas falhas. 

Desde logo, a UTRAT não pode deixar de ser qualificada como um órgão 

administrativo ad hoc que auxilia, no âmbito estritamente administrativo e 

técnico, a tomada de uma decisão política. Por outras palavras, cremos que 

se pode cindir no procedimento uma fase administrativa e uma fase de 

decisão política. A primeira decorreu no seio da UTRAT e os atos por ela 

prolatados deveriam ser qualificados como atos administrativos. 

Por isso mesmo, custa atribuir natureza política aos atos por praticados por 

essa entidade. Por exemplo, como reagir perante a preterição de 

formalidades procedimentais obrigatórias (pronúncia da assembleia municipal 

ou parecer da assembleia de freguesia)? Ou ainda como sindicar a aplicação 

incorreta dos critérios técnicos de agregação de freguesias plasmados na lei? 

Na realidade, a tutela jurisdicional das freguesias não é suficientemente 

acautelada por via da conclusão de que a instância jurisdicional competente 

para apreciar a atividade preparatória da UTRAT é o Tribunal Constitucional. 

Ora, não só essas autarquias não gozam de legitimidade para suscitar a 

fiscalização abstrata das leis, como, além disso, atento a disciplina constante 

da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, corre-se o sério perigo de sair beliscada a 

garantia mínima do princípio da autonomia local ligada à ideia de 

participação das populações, através dos seus representantes 

democraticamente eleitos, nos procedimentos que as afetem. 

Por outras palavras, o défice de participação procedimental das freguesias 

no procedimento que culmina com a proposta de agregação da UTRAT 

poderia ser “compensado” mediante uma intervenção dos tribunais 

administrativos, embora circunscrita à verificação de parâmetros de 

                                                           
11 Cfr., entre muitos, os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 9 de janeiro de 2013, 

de 24 de abril de 2013 e de 23 de maio de 2013, todos da Secção de Contencioso 

Administrativo, proferidos, respetivamente, nos Processos n.ºs 1420/12, 397/13 e 711/13, 

disponíveis em www.dgsi.pt. 
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legalidade administrativa mas sem se ingerir no cerne da decisão política a 

tomar pela Assembleia da República. 

 

15. Acresce a tudo isto que uma forma de reduzir um certo “défice de 

participação democrática das freguesias” poderia ter passado pela 

admissibilidade de realização de consultas populares sobre a agregação de 

freguesias, isto é, pela realização de referendos locais. 

Todavia, essa possibilidade foi rejeitada pelo Tribunal Constitucional nos 

casos que lhe foram colocados. Podem ser citados dois exemplos. 

Em primeiro lugar, a Assembleia Municipal de Barcelos aprovou em 20 de 

abril de 2012, uma proposta de referendo local com a seguinte pergunta: 

“Concorda que a Assembleia Municipal de Barcelos se pronuncie a favor da 

reorganização das freguesias integradas no Município de Barcelos, 

promovendo a agregação, fusão ou extinção de qualquer uma delas?” 

O Tribunal Constitucional viria a decidir no Acórdão n.º 384/2012, de 16 de 

julho12, que a submissão da matéria em causa a referendo não contendia 

com a Constituição mas vislumbrou dois motivos de ilegalidade: a formulação 

da pergunta induzia uma resposta negativa; a matéria não se enquadrava 

numa daquelas que poderia originar a consulta popular, de acordo com a Lei 

n.º 22/2012, de 30 de maio. 

Salvo melhor opinião, não se nos afigura que, caso o referendo se realizasse, 

o seu desfecho inevitável do referendo se traduzisse numa resposta negativa à 

questão, nem que estivesse vedado ao órgão representativo convocar um 

referendo sobre a reorganização territorial quando, de acordo com a lei, a 

assembleia municipal era competente para se pronunciar.  

Numa segunda situação, o Tribunal Constitucional inviabilizou mediante o 

Acórdão n.º 398/2012, de 28 de agosto13, a realização de um referendo 

proposto pela Assembleia de Freguesia de Crestuma, no qual eram formuladas 

três questões:  

 

“1.ª Concorda com a junção da freguesia de Crestuma com a freguesia de 

Lever?;  

                                                           
12 Publicado no Diário da República, II série, de 31 de julho de 2012. 
13 Publicado no Diário da República, II série, de 19 de setembro de 2012. 
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2.ª Concorda com a junção da freguesia de Crestuma com a freguesia de 

Olival?;  

3.ª Concorda com a junção da freguesia de Crestuma com a freguesia de 

Sandim?”.  

 

De acordo com a fundamentação constante do aresto, a existência de três 

alternativas, à margem da tradicional lógica binária dos referendos, faria com 

que a vontade da população se pudesse expressar de uma forma pouco 

concludente, nomeadamente porque a opção vencedora seria escolhida 

apenas por uma maioria relativa de cidadãos. 

Também esta decisão nos suscita reservas, na senda das declarações de 

voto de vencido dos Conselheiros Maria de Fátima Mata-Mouros e Cura 

Mariano, visto que não era seguro que as perguntas fossem necessariamente 

concorrentes entre si, pois, por exemplo, uma resposta positiva a todas elas 

deveria ser encarada como uma posição favorável à agregação de mais 

freguesias na nova freguesia ou que, mesmo que as questões fossem 

concorrentes entre si, ainda assim constituiriam expressão da vontade popular 

que haveria de determinar o alcance do parecer a emitir pela assembleia de 

freguesia. 

Por estes dois exemplos se vê que a interpretação demasiado restritiva que 

o Tribunal Constitucional efetuou, em matéria de referendo local, acabou por 

limitar ainda mais a possibilidade de o processo de agregação de freguesias 

se revelar participado pelos cidadãos. 

 

16. A tarefa de reorganização administrativa do território das freguesias viria a 

conhecer resultados práticos com a adoção da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de 

janeiro, que determinou a criação de freguesias por agregação ou por 

alteração dos respetivos limites territoriais, em observância dos princípios, 

critérios e parâmetros estabelecidos na Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. 

Na Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, regularam-se, entre outros, vários 

aspetos: área e limites territoriais das freguesias agregadas (artigo 3.º); a 

cessação jurídica das freguesias entretanto agregadas (artigo 4.º); a 

localização das sedes das freguesias (artigo 5.º); a transmissão global de 

direitos e deveres (artigo 6.º); a comissão instaladora da freguesia (artigo 7.º); 

os recursos financeiros (artigo 8.º). 
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Atendendo à contestação das populações locais a muitas das agregações 

de freguesias, que, em parte, se nos afiguram pertinentes por causa do défice 

de participação dos órgãos daquelas autarquias locais no seio do 

procedimento, o Presidente da República, no momento da promulgação do 

Decreto da Assembleia da República n.º 110/XII, que procedeu à 

reorganização administrativa do território das freguesias, dirigiu uma 

Mensagem à Assembleia da República em que salienta a profunda reforma 

territorial agora operada e em que expressa especiais preocupações com o 

processo eleitoral das futuras freguesias: 

 

“Esta Lei procede a uma profunda alteração da composição territorial 

das freguesias, sem paralelo no nosso País nos últimos 150 anos. (…) Em 

face desta alteração profunda no ordenamento territorial do País, com 

implicações aos mais diversos níveis – e, designadamente, na 

organização do processo eleitoral –, considero que deverão ser tomadas, 

com a maior premência, todas as medidas políticas, legislativas e 

administrativas de modo a que as eleições decorram em condições de 

normalidade e transparência democráticas, assegurando quer o 

exercício do direito de voto e de elegibilidade dos cidadãos nos termos 

previstos na lei, quer a total autenticidade dos resultados eleitorais”. 

 

A resposta à preocupação legítima do Presidente da República apenas 

será dada cabalmente no momento em que se verificarem em 2013 as 

primeiras eleições autárquicas após a recomposição territorial das freguesias. 

 

17. Como já tivemos ocasião de assinalar, a fusão de municípios é incentivada 

mas não imposta pelo Estado. Não obstante a regulação dos aspetos 

fundamentais relativos ao procedimento de fusão constar do artigo 16.º da Lei 

n.º 22/2012, de 30 de maio, a verdade é que nenhum dos municípios existentes 

revelou interesse em aderir a essa medida. Tão pouco foram apresentadas 

propostas de redefinição de circunscrições territoriais dos municípios prevista 

no artigo 17.º do mesmo diploma. 
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III – A reforma do estatuto das entidades supramunicipais 

 

18. Outra reforma anunciada ao nível autárquico prende-se com a alteração 

do estatuto das entidades intermunicipais, cuja motivação não é diretamente 

tributária do atual momento de crise que o País atravessa mas cujo impacto 

no governo do território justifica uma breve apreciação. 

Para o efeito, e na sequência do Documento Verde da Reforma da 

Administração Local e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2011, de 8 

de setembro, o Governo submeteu ao Parlamento a Proposta de Lei n.º 

104/XII, no âmbito da qual são regulados aspetos tão amplos quanto o regime 

jurídico das autarquias locais, o estatuto das entidades intermunicipais, o 

regime jurídico da transferência de competências do Estado nas autarquias 

locais e nas entidades intermunicipais e dos municípios nas entidades 

intermunicipais e nas freguesias, assim como o regime jurídico do 

associativismo autárquico (artigo 1.º, n.º 1)14. 

Do leque de matérias referido, importa atentar sobretudo no estatuto das 

entidades intermunicipais. 

 

19. A alteração do estatuto das comunidades intermunicipais foi justificada na 

exposição de motivos da iniciativa legislativa como uma forma de contribuir 

para a coesão nacional e a competitividade territorial, para o reforço e a 

otimização da atuação dos entes públicos, para a melhoria das prestações 

públicas e para a eficiência na gestão e na afetação dos recursos públicos.  

Em especial, o derradeiro desiderato careceria, de acordo com a proposta 

de lei, de uma diferente escala de atuação. Com efeito, “a cooperação 

intermunicipal assume-se como um dos principais vetores da coesão territorial, 

com óbvias repercussões na qualidade de vida das populações e 

competitividade das cidades, o que levou o Governo a repensar o regime 

legal ainda em vigor, de modo a obter soluções normativas mais adequadas 

                                                           
14 Trata-se, no mínimo, de uma técnica legislativa muito discutível, uma vez que, salvo se se 

pretendesse codificar a totalidade das matérias autárquicas num único diploma, não se 

vislumbra qual foi o critério que presidiu à opção tomada. Mais incompreensível se revela a 

iniciativa legislativa em causa se tomarmos em linha de conta que a Lei das Autarquias Locais, 

aprovada pela Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, apenas é parcialmente revogada [artigo 2.º, 

n.º 2, alínea a)], o que seria, seguramente, fonte de inúmeros problemas de interpretação e 

aplicação da lei. Ou seja, em lugar de existir um regime unitário aplicável às autarquias locais, 

permanecem em vigor algumas das disposições da Lei n.º 169/99, nomeadamente as que dizem 

respeito à constituição, composição e organização e algumas relativas às competências dos 

órgãos autárquicos, mas não já as relativas ao seu funcionamento. 
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aos novos desafios entretanto colocados ao País”, ao que acresceria que “a 

dimensão das circunscrições intermunicipais constitui uma dificuldade real no 

domínio «sub-regional» principalmente ante a constatação de que algumas 

das entidades intermunicipais não têm hoje uma dimensão adequada para a 

prossecução das respetivas atribuições, nomeadamente no que concerne à 

articulação com os diversos municípios cuja atividade envolve uma efetiva 

interdependência e correlação, logo potencialmente geradora de sinergias e 

de «ganhos de escala»”. 

Não cabe nesta sede discutir os méritos técnicos da iniciativa legislativa 

governamental, nem tão pouco as respetivas motivações, mas apenas tecer 

algumas considerações no plano jurídico sobre a conformidade constitucional 

de normas que constavam da Proposta de Lei n.º 104/XII e que pareciam 

promover o surgimento de uma nova autarquia local ou de uma entidade 

equiparada a autarquia local.  

Com efeito, a admissibilidade, embora não a imposição, de criação nas 

grandes áreas urbanas de uma “autarquia supramunicipal” com autonomia 

administrativa e órgãos eletivos próprios revelar-se-ia suscetível de contender, 

como veremos melhor adiante, com a tipicidade constitucional de autarquias 

no território continental consagrado no n.º 1 do artigo 236.º da CRP e com o 

princípio de eleição por sufrágio universal direto e secreto do órgão 

deliberativo das autarquias locais constante do n.º 2 do artigo 239.º da CRP. 

 

20. Precisamente os dois problemas ora enunciados não escaparam ao crivo 

presidencial e, por isso, foram suscitados num pedido de fiscalização 

preventiva da constitucionalidade das normas dos Decretos n.ºs 132/XII e 

136/XII, que consagram as soluções mencionadas. 

Concretamente, o Presidente da República suscitou a apreciação preventiva 

da constitucionalidade com base nos seguintes fundamentos: 

a) A configuração das comunidades intermunicipais, que são, a par das 

áreas metropolitanas, entidades intermunicipais corresponde à 

definição constitucional de autarquias locais, pelo que se estaria a criar 

em termos materiais um novo tipo de autarquia local15, em violação do 

                                                           
15 Na doutrina, FERNANDA PAULA OLIVEIRA, A Proposta de Lei n.º 104/XII: uma perspetiva geral, 

in Direito Regional e Local, n.º 20, 2012, pp. 10 e ss. já alertara para o risco de confusão entre a 

figura das autarquias locais e das entidades intermunicipais. 
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princípio da tipicidade constitucional das autarquias locais pois seriam 

autarquias não previstas no artigo 236.º, n.º 1, da CRP; 

b) Caso as comunidades intermunicipais fossem consideradas autarquias 

locais atípicas, as normas relativas à composição e estatuto do seu 

órgão deliberativo ofenderiam o princípio da representação 

democrática direta estabelecido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 239.º da CRP; 

c) Ou mesmo que as comunidades intermunicipais não fossem 

qualificadas como autarquias locais, mas sim como “outra forma de 

organização territorial autárquica”, à luz do no n.º 3 do artigo 236.º da 

Constituição, ou como uma associação ou federação de municípios 

(artigo 253.º da CRP), também existiria uma inconstitucionalidade por a 

primeira norma constitucional estar reservada para as “grandes áreas 

urbanas e ilhas” e por o caráter obrigatório da sua constituição pelo 

Estado por lei violar a natureza essencialmente voluntária do 

associativismo municipal. 

 

O Tribunal Constitucional proferiu o Acórdão nº 296/2013, no âmbito do 

processo nº 354/1316, através do qual concluiu pela inconstitucionalidade das 

normas suscitadas no pedido de apreciação preventiva, aceitando a linha de 

argumentação do Presidente da República, em especial por causa da 

equipação ao regime das autarquias locais, da prossecução de interesses 

públicos equiparáveis às autarquias, da existência de elementos inerentes ao 

conceito constitucional de autarquia local, brigando ainda com o elenco 

constitucional fechado de autarquias locais, tanto mais que a exceção ao 

numerus clausus de autarquia apenas poder ser aplicado nas “grandes áreas 

urbanas” e nas “ilhas”. 

 

21. Quando se esperava que a reforma do estatuto das comunidades 

intermunicipais fosse abandonada ou, pelo menos, suspensa, o que se 

revelaria uma opção ponderada, uma vez que a alteração do regime que se 

encontrava em vigor não era reclamada pelos municípios, nem tão-pouco 

existiu da parte destes um apoio à anterior iniciativa17, surgiu entretanto a Lei 

                                                           
16 Publicado no Diário da República, I Série, de 19 de junho de 2013. 
17 Cfr. o Parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a Proposta de Lei n.º 

104/XII, disponível em 
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n.º 75/2013, de 12 de setembro, a regular aquela matéria, não obstante, 

naturalmente, terem sido expurgadas deste diploma as normas 

inconstitucionais.  

Embora esta reforma não tenha sido diretamente justificada pela crise, a 

verdade é que o contexto que rodeou a iniciativa legislativa aconselharia 

também alguma prudência mas não foi essa a vontade prevalecente da 

atual maioria parlamentar.  

Importa ainda ter presente que, por ora, estas comunidades intermunicipais 

deixaram de ser encaradas como um embrião ou tubo de ensaio da futura 

institucionalização das regiões administrativas. Porventura, quando houver 

condições políticas para retomar esse objetivo, será mais interessante 

percorrer um caminho alternativo que se inicie pela transformação das 

comissões de coordenação e desenvolvimento regional, serviços 

desconcentrados do Estado, em entidades administrativas híbridas com 

representação dos municípios. 

 

IV – Conclusão 

 

22. A avaliação das reais repercussões da reorganização administrativa 

territorial autárquica realizada depois de 2011 ainda não pode ser feita neste 

momento. Em qualquer caso, não menosprezando as dificuldades que 

existiriam sempre, afigura-se que existiu alguma precipitação na forma como o 

processo foi conduzido, quer no plano técnico pela UTRAT, quer no plano 

político. 

Por outro lado, qualquer reforma da Administração local autárquica não 

pode ser realizada em divórcio com a renovação da Administração periférica 

do Estado, como aconteceu na situação ora analisada. 

Uma derradeira nota para assinalar que teria sido preferível e, igualmente, 

teria contribuído para o cumprimento dos compromissos internacionais do 

Estado português firmados no Memorando de Entendimento com a Troika, 

uma reforma profunda do sistema de governo autárquico. A título 

                                                                                                                                                                          
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c3

34e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54464451553955554577765247396a645731

6c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938325954517a4f5467334d

7930325a44466c4c5451355954677459574d335a6930794e7a677a4d545a694e474a6b4d4459756347

526d&fich=6a439873-6d1e-49a8-ac7f-278316b4bd06.pdf&Inline=true. 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54464451553955554577765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938325954517a4f5467334d7930325a44466c4c5451355954677459574d335a6930794e7a677a4d545a694e474a6b4d4459756347526d&fich=6a439873-6d1e-49a8-ac7f-278316b4bd06.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54464451553955554577765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938325954517a4f5467334d7930325a44466c4c5451355954677459574d335a6930794e7a677a4d545a694e474a6b4d4459756347526d&fich=6a439873-6d1e-49a8-ac7f-278316b4bd06.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54464451553955554577765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938325954517a4f5467334d7930325a44466c4c5451355954677459574d335a6930794e7a677a4d545a694e474a6b4d4459756347526d&fich=6a439873-6d1e-49a8-ac7f-278316b4bd06.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54464451553955554577765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938325954517a4f5467334d7930325a44466c4c5451355954677459574d335a6930794e7a677a4d545a694e474a6b4d4459756347526d&fich=6a439873-6d1e-49a8-ac7f-278316b4bd06.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54464451553955554577765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938325954517a4f5467334d7930325a44466c4c5451355954677459574d335a6930794e7a677a4d545a694e474a6b4d4459756347526d&fich=6a439873-6d1e-49a8-ac7f-278316b4bd06.pdf&Inline=true
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exemplificativo, duas medidas concretas poderiam contribuir para a redução 

da despesa pública:  

a) Redução da composição do órgão executivo, que passaria a ser 

monocolor e eleito pela Assembleia Municipal, com opção por um 

modelo de sistema de governo parlamentar, sem prejuízo de o 

presidente da câmara poder ser o primeiro candidato da lista para a 

Assembleia Municipal ou de os vereadores terem de ser recrutados 

entre os membros eleitos para o órgão representativo;  

b) Diminuição dos membros das assembleias municipais, pondo fim às 

inerências dos presidentes de juntas de freguesia mas dando ao órgão 

representativo efetivos poderes de controlo, ou, quando muito, divisão 

da assembleia municipal em dois órgãos constituídos por um número 

limitado de membros: um primeiro que seria uma espécie de senado 

municipal com representação dos presidentes das juntas; um segundo 

com os representantes eleitos diretamente. 

 

 

Resumo: No presente artigo, é abordado o impacto da atual crise sobre o 

modelo de governo territorial e as medidas legislativas adotadas para lhe fazer 

face ao nível da reorganização administrativa territorial autárquica, que 

envolveram, entre outras a reestruturação, por agregação, de um número 

significativo de freguesias. Sustenta-se que o procedimento legalmente 

definido não assegurou as formas adequadas de participação das 

populações locais e que o objetivo de racionalização da despesa pública das 

autarquias poderia ter sido logrado através da adoção de outras 

providências. Em segundo lugar, descrevem-se os passos dados no sentido da 

reforma do estatuto das entidades intermunicipais, questionando-se a 

oportunidade da realização da mesma no atual quadro. 

 

Palavras-chave: Organização administrativa; Reforma territorial; municípios; 

freguesias; entidades intermunicipais 
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Abstract: In this article, it is discussed the impact of the current crisis on the 

model of territorial government, as well as the legislative measures adopted to 

deal with it at the level of municipal territorial administrative reorganization, 

namely, among others, restructuring, by aggregation, of a significant number of 

parishes. It is argued that the procedure legally did not ensured the 

appropriate forms of participation of local people consultation and that, in 

addition, the goal of rationalizing municipalities public spending could have 

been achieved through the adoption of other measures. Secondly, it is 

described the steps taken to reform the status of intermunicipal entities, 

questioning the opportunity of implementing this reform at the present time.  

 

Keywords: Administrative organization; Territorial reform; municipalities; parishes; 

intermunicipal entities 
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Organização de Carla Amado Gomes e Tiago Antunes
Com o patrocínio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento



“Teve lugar nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2013, na Escola do 
Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica 
Portuguesa, o VI Encontro dos Professores de Direito Público, 
subordinado ao tema «A crise e o Direito Público».

No Encontro estiveram presentes cerca de 50 docentes, além 
de alguns doutorandos da FDUCP. Os debates foram vivos e o 
Encontro promoveu o convívio entre as várias gerações de 
docentes de Direito Público das várias Faculdades de Direito 
portuguesas.

São algumas das intervenções nesse VI Encontro que aqui se 
publicam”. 
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