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NOTA PRÉVIA
A publicação do presente relatório tem dois objetivos fundamentais:
dar cumprimento à obrigação legal de publicar relatórios anuais
de atividades e respeitar o compromisso de transparência que é
um elemento fundamental do sistema democrático.
Neste âmbito, o Tribunal tem procurado dar conta da sua atividade
aos cidadãos, para tal utilizando diversos meios, nomeadamente
a sua página na internet onde estão acessíveis todas as decisões
proferidas. Em 2021, o Tribunal Constitucional proferiu 1717 decisões,
das quais 948 acórdãos - o número mais alto dos últimos 25 anos - e
769 decisões sumárias. Neste relatório é selecionada jurisprudência
de interesse público.
O ano de 2021 foi muito marcado pela pandemia COVID-19, como já
havia sido o anterior, com as consequências que todos amargamente
conhecemos – os confinamentos, o isolamento do ambiente social
e profissional, a atividade à distância. Não obstante o esforço de
normalização possível, algumas áreas de atividade do Tribunal
ressentiram-se, designadamente as relações internacionais.
Acarretando acrescidas exigências em matéria de defesa da saúde
pública, a situação pandémica tem operado, em quase todos os
países, como fator de limitação, restrição e, mesmo, suspensão de
direitos e liberdades fundamentais, com destaque para a liberdade
de deslocação.
Nos países que admitem instrumentos de acesso direto à jurisdição
constitucional para defesa de tais direitos contra leis e contra
medidas de natureza administrativa impostas pelos governos,
foram-se multiplicando processos relativos à defesa de direitos
fundamentais. Não assim entre nós, onde os litígios chegam ao
Tribunal Constitucional necessariamente vindos de outros tribunais,
por via de recursos de constitucionalidade. Só mais tarde estes
recursos começaram a ser decididos, tendo o Tribunal já invalidado
diversas normas legais e regulamentares com fundamento na ofensa
daqueles direitos.
Porque os seres humanos são o mais importante de qualquer
organização, entrámos em 2021 chorando a morte inesperada
do oficial de justiça Bruno Quinhones, muito apreciado pela
nossa comunidade, que nos deixou em finais do ano anterior.
Homenageámo-lo solidariamente, apoiando a família enlutada.
Mas a vida continua e com ela a esperança de uma vida mais
normal, agora que as sombras da pandemia parecem dissolver-se.

João Pedro Caupers
Presidente do Tribunal Constitucional
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1.

COMPOSIÇÃO
DO TRIBUNAL
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COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
O início do ano de 2021 é marcado pela mudança
de composição do Tribunal Constitucional, com a
eleição do Presidente e do Vice-Presidente e de
novos quatro juízes.
Na sessão plenária de 9 de fevereiro, na sequência
do termo do mandato de Presidente do Juiz
Conselheiro Manuel da Costa Andrade, foram
eleitos o Presidente João Pedro Caupers, até
então Vice-Presidente, e o Vice-Presidente Pedro
Machete, a exercer funções no Tribunal desde
outubro de 2012. A posse nos novos cargos
teve lugar a 12 de fevereiro, na sala de atos
púbicos do Palácio Ratton.
A 15 de fevereiro, o Conselheiro Manuel da
Costa Andrade renunciou ao seu mandato,
ficando, até outubro, a composição do Tribunal
Constitucional reduzida a 12 elementos. A 1 de
outubro a Assembleia da República elegeu quatro

novos juízes: Afonso Patrão, Professor Auxiliar na
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
António José Ramos, Juiz Presidente da Comarca
de Leiria; José Eduardo Figueiredo Dias, que
cessou o mandato como Presidente da Entidade
das Contas e Financiamentos Políticos, e Maria
Benedita Urbano, Juíza Conselheira do Supremo
Tribunal Administrativo, que, além do Conselheiro
Manuel da Costa Andrade, substituíram os
Conselheiros Fernando Vaz Ventura, Maria de
Fátima Mata-Mouros e Maria José Rangel de
Mesquita.
Os novos juízes tomaram posse no dia 12 de
outubro perante Sua Excelência o Presidente da
República, no Palácio de Belém.

Organograma
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Composição (da esquerda para a direita): Assunção Raimundo, Gonçalo Almeida Ribeiro, Eduardo Figueiredo Dias, António Ascensão Ramos,
Mariana Canotilho, Maria Benedita Urbano, José João Abrantes, Lino Rodrigues Ribeiro. Em baixo: José Teles Pereira, Vice-Presidente Pedro
Machete, Presidente João Caupers, Joana Fernandes Costa; Afonso Patrão.
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2.
ATIVIDADE
JURISDICIONAL
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2.1 ACÓRDÃOS E DECISÕES 2021
Em 2021, o Tribunal proferiu 1717 decisões, das quais 948 acórdãos - o número mais alto dos últimos 25
anos - e 769 decisões sumárias.

ATIVIDADE | DADOS ESTATÍSTICOS

2

FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA

FISCALIZAÇÃO ABSTRATA SUCESSIVA

11

FISCALIZAÇÃO CONCRETA DA CONSTITUCIONALIDADE
(RECURSOS E RECLAMAÇÕES)

712

DECISÕES SUMÁRIAS

769

PARTIDOS POLÍTICOS

31

ELEITORAIS

168

CONTAS E FINANCIAMENTOS DOS PARTIDOS POLÍTICOS
E DAS CAMPANHAS ELEITORAIS

TITULARES DE CARGOS POLÍTICOS E ALTOS CARGOS PÚBLICOS

22
2

1717
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ACÓRDÃOS

Foram proferidos 948 Acórdãos: 2 acórdãos de fiscalização preventiva; 11 de fiscalização abstrata sucessiva;
712 acórdãos de fiscalização concreta da constitucionalidade (recursos e reclamações) e 769 decisões
sumárias; 31 processos relativos a partidos políticos; 168 processos eleitorais; 22 acórdãos de apreciação
de contas de partidos políticos e campanhas eleitorais; 2 processos relativos a titulares de cargos políticos
e altos cargos públicos.

ACÓRDÃOS E DECISÕES DO TRIBUNAL ENTRE 2011 E 2021
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2.2 JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA
Todas as decisões proferidas pelo Tribunal Constitucional estão disponíveis na sua página.
Destacam-se aqui os Acórdãos de maior impacto para a sociedade.

CRIME DE LENOCÍNIO
Acórdão n.º 72/2021 | 27 janeiro 2021
Plenário
Fiscalização Concreta | Recurso

O Tribunal apreciou o recurso do Acórdão n.º 134/2020, que julgou inconstitucional a norma contida no
artigo 169.º, n.º 1, do Código Penal, que pune “quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar,
favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição” (Crime de lenocínio).
A questão da inconstitucionalidade da referida norma penal já havia sido apreciada pelo Tribunal Constitucional,
num número particularmente expressivo de arestos, numa linha decisória iniciada com a prolação do Acórdão
n.º 144/2004 – posteriormente a este, v., designadamente, os Acórdãos 196/2004, 303/2004, 170/2006,
396/2007, 522/2007, 591/2007, 141/2010, 559/2011, 605/2011, 654/2011, 203/2012, 149/2014, 641/2016,
421/2017, 694/2017, 90/2018, 178/2018, 160/2020 e 589/2020 –, sendo todas essas decisões no sentido da
não inconstitucionalidade
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O recurso, interposto nos termos
do artigo 79.º-D, n.º 1, da LTC,
destina-se a superar a apontada
divergência. O Tribunal começou por
analisar as posições no sentido da
inconstitucionalidade da norma contida
no artigo 169.º, n.º 1, do Código Penal,
que assentaram na afirmação da perda
de conexão com um bem jurídico
suficientemente definido, a partir das
alterações introduzidas na norma
incriminadora pela Lei n.º 65/98, de 2
de setembro. Ao eliminar-se o elemento
típico de exploração de uma situação
de abandono ou necessidade, já

tutela por via penal de interesses morais ou de bons costumes,
a evitação “do pecado”, que poderia manifestar-se até com sinal
contrário ao da liberdade individual das pessoas que a norma
visou proteger. Os possíveis comportamentos atentatórios
da dignidade humana estariam fora do tipo, sem poderem
considerar-se necessária ou mesmo razoavelmente pressupostos
na ação expressamente proibida, o que, especialmente estando
em causa um comportamento passível de acordo, não consentiria
uma construção constitucionalmente conforme de um crime de
perigo abstrato, já de si particularmente exigente.
Todavia, conforme sublinhou o Tribunal, outras decisões, em
expressiva maioria, adotaram uma orientação no sentido da
não inconstitucionalidade da norma sub judice; atravessa
este entendimento uma ideia – a sua ideia fulcral – de que
“[...] a ofensividade que legitima a intervenção penal assenta
numa perspetiva fundada de que as situações de
prostituição, relativamente às quais existe promoção e
aproveitamento económico por terceiros, comportam
um risco elevado e não aceitável de exploração de
uma situação de carência e desproteção social,
interferindo com – colocando em perigo – a autonomia
e liberdade do agente que se prostitui”; existe, em
tais casos – e corresponde ao entendimento deste
Tribunal desde a decisão de 2004 –, uma genérica
e preponderante apetência da ação descrita no tipo
para o desencadear de eventos ou criar situações
cujo desvalor (cuja danosidade), causalmente
conexionado, imediata ou mediatamente, com
o exercício da prostituição, o legislador quis
antagonizar, através do instrumento de atuação do
Estado correspondente à perseguição criminal,
sendo certo que a opção por essa via ocorre num
quadro racionalmente compreensível de valoração
das potencialidades desvaliosas da realidade social
envolvida (precursora, desencadeada ou propiciada)
no conjunto de situações correspondentes ao
fomento, favorecimento ou facilitação do exercício da
prostituição, por parte de alguém, que não o próprio
agente do crime, num quadro de atividade profissional
ou de um exercício com intenção lucrativa.

“O Tribunal apreciou o
recurso do Acórdão n.º
134/2020, que julgou
inconstitucional a norma
contida no artigo 169.º,
n.º 1, do Código Penal,
que pune “quem,
proﬁssionalmente
ou com intenção lucrativa,
fomentar, favorecer ou
facilitar o exercício
por outra pessoa de
prostituição”.”
não estaria em causa a proteção da
liberdade sexual e, por outro lado,
a dignidade da pessoa humana
seria mobilizável em termos vagos,
não oferecendo suporte bastante
à incriminação.Não se afigurando
viável considerar uma interpretação
do preceito mais restritiva do que a
sua letra consente, restaria apenas,
então, a injustificada criminalização
da mera atividade de proxenetismo, a

Não estando, manifestamente, em causa “[…] saber se a incriminação do lenocínio, nos moldes em que se se encontra prevista,
traduz a melhor opção ao nível da política criminal”, importa notar
que “[…] o critério da necessidade de tutela penal, enquanto decorrência do princípio da proporcionalidade, na dimensão acolhida no n.º 2 do artigo 18.º da Constituição, foi sempre apreciado
pela jurisprudência constitucional proferida sobre a incriminação
do lenocínio”, o que não impediu que se concluísse pela “[…] legitimação material da norma incriminadora constante do artigo
169.º, n.º 1, do Código Penal, na redação conferida pela Lei n.º
59/2007, de 4 de setembro, à luz do princípio da proporcionalidade”; de onde resulta uma liberdade, com amplitude muito conRELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 | 12

siderável, do legislador em punir ou não punir os
comportamentos, neste âmbito, com o que nisso
vai implicado em termos de não proibição constitucional da solução adotada.
Existe uma diferença substancial entre a mera
atividade de prostituição (não punida), e a (outra)
atividade que a fomenta, favorece ou facilita,
deslocando a segunda do campo da mera liberdade
individual para uma constelação de relações
sociais muito mais complexas, e desligadas das
circunstâncias referenciáveis à individualização
do ato de prostituição, que é inevitavelmente
próxima – demasiado próxima – de movimentos,
nacional e internacionalmente organizados; com
tal proximidade se gera um risco socialmente
inaceitável, que não exorbita o âmbito de proteção
da norma, nem dele é sequer periférico, porque se
trata de um risco conatural ao proxenetismo, cujo
empresário – como o de qualquer outro negócio
– tende a organizar-se de modo a potenciar o
lucro, objetivo ao qual, mais tarde ou mais cedo,
dificilmente escapará o dano (d)a vontade e (d)a
liberdade das pessoas que se prostituem; mesmo
que a expressão exploração esteja fora do tipo
– e, como tal, não seja facto a provar in concreto
– o risco da sua materialização é suficientemente
forte para conter a norma dentro dos limites da
proporcionalidade e, em particular, da necessidade
da intervenção penal.
É o sentido da linha decisória a este respeito
assumida, e diversas vezes reiterada, pelo Tribunal
Constitucional desde 2004, num entendimento
geral desta questão, que, em oposição ao Acórdão
recorrido, o Tribunal concluiu ser de afirmar de novo.

“Existe uma diferença
substancial entre a mera
atividade de prostituição
(não punida), e a (outra)
atividade que a fomenta,
favorece ou facilita,
deslocando a segunda
do campo da mera
liberdade individual para
uma constelação de
relações sociais muito mais
complexas (…).”
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MORTE MEDICAMENTE ASSISTIDA
Acórdão n.º 123/2021 | 15 março 2021
Plenário
Fiscalização Preventiva

O Tribunal Constitucional decidiu o pedido de
fiscalização preventiva da constitucionalidade
de diversas normas do Decreto n.º 109/XIV da
Assembleia da República, com destaque para o
n.º 1 do artigo 2.º relativo às condições em que a
antecipação da morte medicamente assistida não é
punível e à alteração do Código Penal daí decorrente,
que o Presidente da República lhe submeteu.
Nos termos daquele artigo 2.º, n.º 1, que é a norma
que consagra a opção do legislador de não punir
a antecipação da morte medicamente assistida,
quando realizada em determinadas condições, uma
pessoa só pode recorrer à antecipação da morte
medicamente assistida não punível desde que
observe todas e cada uma das condições previstas
nesse artigo, entre as quais se destaca a de tal
pessoa se encontrar «em situação de sofrimento
intolerável, com lesão definitiva de gravidade extrema
de acordo com o consenso científico ou doença
incurável e fatal».
O Senhor Presidente da República, a título principal,
suscitou duas dúvidas de constitucionalidade apenas
quanto aos seguintes aspetos desta última condição:
1.ª - O caráter excessivamente indeterminado
do conceito de sofrimento intolerável;
2.ª - O caráter excessivamente indeterminado
do conceito de lesão definitiva de gravidade
extrema de acordo com o consenso científico.
O Tribunal entendeu, em primeiro lugar, ser
indispensável considerar a norma do referido artigo
2.º, n.º 1, como um todo incindível.
Em segundo lugar, o Tribunal apreciou, tendo
concluído pela negativa a questão de saber se a
inviolabilidade da vida humana, consagrada no artigo
24.º, n.º 1, da Constituição, constitui um obstáculo
inultrapassável a uma norma, como a do artigo 2.º,
n.º 1, aqui em causa, que admite a antecipação
da morte medicamente assistida em determinadas
condições. A este respeito considerou o Tribunal que
o direito a viver não pode transfigurar-se num dever

de viver em quaisquer circunstâncias. Na verdade,
a conceção de pessoa própria de uma sociedade
democrática, laica e plural dos pontos de vista ético,
moral e filosófico, que é aquela que a Constituição da
República Portuguesa acolhe, legitima que a tensão
entre o dever de proteção da vida e o respeito da
autonomia pessoal em situações-limite de sofrimento
possa ser resolvida por via de opções políticolegislativas feitas pelos representantes do povo
democraticamente eleitos como a da antecipação
da morte medicamente assistida a pedido da própria
pessoa. Tal solução impõe a instituição de um sistema
legal de proteção que salvaguarde em termos
materiais e procedimentais os direitos fundamentais
em causa, nomeadamente o direito à vida e a
autonomia pessoal de quem pede a antecipação da
sua morte e de quem nela colabora. Por isso mesmo,
as condições em que, no quadro desse sistema, a
antecipação da morte medicamente assistida é
admissível têm de ser claras, precisas, antecipáveis
e controláveis.
Em terceiro lugar, e quanto à primeira dúvida de
constitucionalidade referida pelo Senhor Presidente
da República no seu pedido de fiscalização
preventiva, o Tribunal entendeu que o conceito de
sofrimento intolerável, sendo embora indeterminado,
é determinável de acordo com as regras próprias da
profissão médica, pelo que não pode considerar-se
excessivamente indeterminado e, nessa medida,
incompatível com qualquer norma constitucional.
Em quarto lugar, e no tocante à segunda dúvida de
constitucionalidade referida pelo Senhor Presidente
da República no seu pedido de fiscalização
preventiva, o Tribunal entendeu que o conceito de
lesão definitiva de gravidade extrema de acordo
com o consenso científico, pela sua imprecisão, não
permite, ainda que considerado o contexto normativo
em que se insere, delimitar, com o indispensável rigor,
as situações da vida em que pode ser aplicado.
Por causa dessa insuficiente densidade normativa,
que afeta uma das condições previstas no artigo
2.º, n.º 1, do Decreto n.º 109/XIV da Assembleia da
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República para aceder à antecipação da morte
medicamente assistida não punível, o Tribunal
concluiu que a norma constante desse artigo
se mostrava desconforme com o princípio da
determinabilidade da lei corolário dos princípios
do Estado de direito democrático e da reserva
de lei parlamentar, decorrentes das disposições
conjugadas dos artigos 2.º e 165.º, n.º 1, alínea
b), da CRP, por referência à inviolabilidade da
vida humana, consagrada no artigo 24.º da
mesma Lei Fundamental.
Nestas condições, o Tribunal pronunciou-se pela
inconstitucionalidade do n.º 1 do artigo 2.º do
Decreto n.º 109/XIV da Assembleia da República
e pela inconstitucionalidade consequente
das restantes normas incluídas no pedido de
fiscalização preventiva.

“(…) Por causa dessa
insuﬁciente densidade
normativa, que afeta uma
das condições previstas no
artigo 2.º, n.º 1, do Decreto
n.º 109/XIV da Assembleia
da República para aceder
à antecipação da morte
medicamente assistida
não punível, o Tribunal
concluiu que a norma
constante desse artigo se
mostrava desconforme
com o princípio da
determinabilidade da lei,
corolário dos princípios
do Estado de direito
democrático e da reserva de
lei parlamentar, decorrentes
das disposições conjugadas
dos artigos 2.º e 165.º, n.º
1, alínea b), da CRP, por
referência à inviolabilidade
da vida humana,
consagrada no artigo 24.º
da mesma Lei
Fundamental.”
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QUARENTENA OBRIGATÓRIA | COVID-19
Acórdão n.º 173/2021 | 24 março 2021
1.ª Secção
Fiscalização Concreta | Recurso

O Tribunal Constitucional, em
sessão de julgamento da 1.ª
Secção, apreciou um recurso de
constitucionalidade que teve por
objeto a norma contida no n.º 6 da
Resolução do Conselho do Governo
n.º 207/2020, de 31 de julho de 2020,
emanada do Governo Regional da
Região Autónoma dos Açores, que
cria um procedimento de validação
judicial da quarentena obrigatória
ou isolamento profilático decretados
pela autoridade regional de saúde
relativamente a passageiros que
desembarquem nos aeroportos nas
ilhas de Santa Maria, São Miguel,
Terceira, Pico e Faial, provenientes
de aeroportos localizados em zonas
consideradas pela Organização
Mundial de Saúde como sendo
zonas de transmissão comunitária
ativa ou com cadeias de transmissão
ativas do vírus SARS-CoV-2.
O Tribunal começa por referir que a
referida norma havia sido apreciada
pelo Tribunal Constitucional no
Acórdão n.º 687/2020, da 2.ª
Secção, no qual se decidiu «julgar
inconstitucional, por violação do
disposto nas alíneas b) e p) do n.º
1 do artigo 165.º da Constituição
da República Portuguesa, a norma
contida no n.º 6 da Resolução do
Conselho do Governo n.º 207/2020,
de 31 de julho de 2020, emanada
do Governo Regional da Região
Autónoma dos Açores, que cria
um procedimento de validação
judicial da quarentena obrigatória
ou isolamento profilático decretados
pela autoridade regional de saúde
relativamente a passageiros que
desembarquem nos aeroportos nas
ilhas de Santa Maria, São Miguel,

Terceira, Pico e Faial, provenientes de aeroportos localizados em
zonas consideradas pela Organização Mundial de Saúde como
sendo zonas de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de
transmissão ativas do vírus SARS-CoV-2».
Considerando que mantinha total pertinência a fundamentação
expendida no Acórdão n.º 687/2020, o Tribunal limitou-se a proceder
à respetiva transposição para o juízo a empreender, o que fez nos
termos que seguidamente se expõem.
A norma questionada nos presentes autos, ao criar um procedimento
de validação judicial de confinamento obrigatório decretado pela
autoridade regional de saúde, embora não constitua, em si mesma,
uma restrição que afete direitos, liberdades e garantias, isto é, que
contenda diretamente com qualquer dos direitos enunciados no Título
II da Parte I da Constituição da República Portuguesa, ao estatuir
sobre a validação de medidas administrativas lesivas de direitos,
liberdades e garantias – desde logo, ao direito à liberdade, na vertente
da circulação e de não se ficar circunscrito a um determinado local
(habitação ou quarto de hotel, por exemplo) –, respeita necessariamente
à disciplina de tal matéria; a validação judicial só se justifica por estar
em causa uma liberdade fundamental, sendo evidente a conexão
entre a garantia judicial instituída no n.º 6 da Resolução em análise
e a ingerência no referido direito consequente da determinação de
quarentena obrigatória ou de isolamento profilático.
As medidas de confinamento obrigatório – quarentena e isolamento
profilático – decretadas pela autoridade regional de saúde (que a
norma objeto dos presentes autos exige que sejam submetidas a
validação judicial) constituem, em si mesmas, pelos constrangimentos
que implicam para os visados (o confinamento a um espaço
circunscrito, com a consequente restrição à liberdade de circulação
e de movimentação), uma restrição ao direito à liberdade, previsto no
artigo 27.º da Constituição.
A norma ora questionada, embora não estabeleça qualquer privação
da liberdade, ao sujeitar a validação judicial as citadas medidas de
confinamento obrigatório decretadas pela autoridade regional de
saúde – que são medidas administrativas lesivas do direito à liberdade
das pessoas visadas –, está a disciplinar matéria respeitante ao
regime dos direitos, liberdades e garantias, mais concretamente,
matéria atinente ao direito à liberdade consagrado no referido artigo
27.º da Constituição; a validação judicial é instituída porque está em
causa uma liberdade pessoal fundamental e destina-se a garantir
que a limitação de tal liberdade só ocorre nos casos normativamente
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previstos; a validação judicial em apreço
é, deste modo, uma medida de controlo
da legalidade de medidas administrativas
lesivas do direito à liberdade.
A matéria sobre que incide o n.º 6 da
Resolução do Conselho do Governo n.º
207/2020 encontra-se abrangida pela
reserva de competência legislativa da
Assembleia da República prevista na alínea
b) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição;
sendo certo que a competência para
legislar sobre tal matéria só pode ser objeto
de autorização ao Governo (da República),
e não ao Governo Regional, é de concluir
pela inconstitucionalidade orgânica da
norma cuja aplicação foi recusada.

Acresce ainda que a norma objeto do presente recurso, ao
criar um procedimento de validação judicial de medidas de
confinamento decretadas pela autoridade regional de saúde,
estabeleceu, inovatoriamente, um procedimento de natureza
jurisdicional, destinado a validar aquele tipo de medidas
decretadas pelas autoridades administrativas de saúde; fêlo à margem dos regimes adjetivos existentes, bem como
das leis relativas à organização judiciária e à definição das
competências dos tribunais, e embora se limite a referir que a
validação da medida de quarentena obrigatória cabe
ao tribunal competente, a verdade é que atribui aos
tribunais uma nova competência, no âmbito de um
procedimento criado ex novo, e com uma finalidade
específica: a validação judicial de certas medidas,
que tipifica, adotada pelas autoridades regionais de
saúde.

“Uma vez que a norma
objeto deste recurso foi
editada pelo Governo
Regional, sem autorização
legislativa para tal, e
sendo ainda certo que a
competência para legislar
em tal matéria só poderia
ser objeto de autorização
ao Governo da República
e não ao Governo
Regional, é de concluir,
também por esta razão,
pela inconstitucionalidade
orgânica da referida norma,
por violação da alínea p)
do n.º 1 do artigo 165.º da
Constituição.”

Uma vez que a norma objeto deste recurso foi editada
pelo Governo Regional, sem autorização legislativa
para tal, e sendo ainda certo que a competência
para legislar em tal matéria só poderia ser objeto
de autorização ao Governo da República e não ao
Governo Regional, é de concluir, também por esta
razão, pela inconstitucionalidade orgânica da referida
norma, por violação da alínea p) do n.º 1 do artigo
165.º da Constituição.
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CÓDIGO DO TRABALHO
Acórdão n.º 318/2021 | 18 maio 2021
Plenário
Fiscalização Abstrata Sucessiva

No dia 18 de maio de 2021, foi
proferido o Acórdão n.º 318/2021 que
apreciou um pedido de declaração
de inconstitucionalidade com força
obrigatória geral de certas normas do
Código do Trabalho, introduzidas pela
Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro,
pedido esse que foi apresentado
por um grupo de 35 deputados à
Assembleia da República.

Estavam em causa, essencialmente, três questões: o alargamento
do período experimental para 180 dias (artigo 112.º); as
circunstâncias em que podem ser celebrados contratos de
muito curta duração (artigo 142.º); e a cessação da vigência de
convenções coletivas por extinção da associação sindical ou da
associação de empregadores outorgantes (artigo 502.º).
Quanto ao alargamento do período experimental, o Tribunal
Constitucional decidiu não declarar a inconstitucionalidade da
norma com uma pequena ressalva referida no ponto seguinte, não
dando por verificada a violação dos princípios da proporcionalidade
e da igualdade. As razões principais
em que assenta esta parte da decisão
encontram-se nos pontos 2.2.4. a 2.3.2.
do Acórdão.

“(…) o Tribunal decidiu declarar
a inconstitucionalidade,
com força obrigatória geral,
da norma que consagrou o
período experimental alargado
a 180 dias, na parte que se
refere aos trabalhadores que
estejam à procura do primeiro
emprego, quando aplicável a
trabalhadores que anteriormente
tenham sido contratados,
com termo quando aplicável a
trabalhadores que anteriormente
tenham sido contratados, com
termo, por um período igual ou
superior a 90 dias, por outro(s)
empregador(es), por violação do
princípio da igualdade.”

Não obstante, o Tribunal decidiu declarar a
inconstitucionalidade, com força obrigatória
geral, da norma que consagrou o período
experimental alargado a 180 dias, na parte
que se refere aos trabalhadores que estejam
à procura do primeiro emprego, quando
aplicável a trabalhadores que anteriormente
tenham sido contratados, com termo, por
um período igual ou superior a 90 dias, por
outro(s) empregador(es), por violação do
princípio da igualdade. As razões principais
em que assenta esta parte da decisão
encontram-se no ponto 2.3.3. do Acórdão.
Quanto às circunstâncias em que podem
ser celebrados contratos de muito curta
duração que, entre outras alterações,
deixaram de estar circunscritas aos
setores do turismo e da agricultura,
o Tribunal Constitucional decidiu não
declarar a inconstitucionalidade da norma,
não dando por verificada a violação dos
princípios da proporcionalidade e da
igualdade. As razões principais em que
assenta esta parte da decisão encontramse nos pontos 2.5.2. a 2.6.1. do Acórdão.
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Quanto à caducidade das convenções coletivas por extinção da associação sindical ou da associação de
empregadores outorgantes, o Tribunal Constitucional entendeu que, face ao estatuído no artigo 56.º, n.ºs 3
e 4, da Constituição, o legislador tem liberdade para regular a matéria em causa, sem que tenha atingido o
núcleo essencial do direito à contratação coletiva. As razões principais em que assenta esta parte da decisão
encontram--se nos pontos 2.8.1. a 2.8.3. do Acórdão.

RECOLHIMENTO DOMICILIÁRIO | COVID-19
Acórdão n.º 352/2021 | 27 maio 2021
3.ª Secção
Fiscalização Concreta | Recurso

No dia 27 de maio de 2021, foi proferido
o Acórdão n.º 352/2021, pela 3.ª Secção
do Tribunal Constitucional, que apreciou
o recurso obrigatório do Ministério Público
de uma sentença do Tribunal Judicial
da Comarca de Lisboa Norte em que se
recusou a aplicação da norma do n.º 6 do
artigo 43.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de
abril, que manda agravar em um terço os
limites mínimo e máximo da moldura penal
do crime de desobediência previsto e punido
pela alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do
Código Penal. No caso dos autos, tratou-se
de desobediência a ordem de «recolhimento
domiciliário».
O Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, é um
diploma regulamentar emitido pelo Governo
no quadro da sua competência de execução
do Decreto do Presidente da República
n.º 17-A/2020, de 2 de abril, que renovou
a declaração de estado de emergência
constante do Decreto do Presidente da
República n.º 14-A/2020, de 18 de março.
A questão fundamental do recurso era a de
saber se o Governo tem competência própria,
no quadro da execução da declaração
presidencial do estado de emergência, para
decretar normas em matéria de crimes e
penas que integra a reserva de competência
legislativa da Assembleia da República, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 165.º da
$POTUJUVJÎÍP¦ EFTJHOBEBNFOUFBHSBWBOEPPT
limites mínimo e máximo da moldura penal do
crime de desobediência.

A maioria dos juízes entendeu que a
execução da declaração do estado de
emergência, compreendendo todas as
«providências necessárias e adequadas
ao pronto restabelecimento da normalidade
constitucional», é uma competência
diretamente fundada no n.º 8 do artigo 19.º
da Constituição. Uma vez declarado um
estado de emergência ou um estado de
sítio, o Executivo passa a atuar no quadro
de uma organização excecional do poder
público, podendo não só editar normas na
matéria dos direitos, liberdades e garantias
abrangidas pelo decreto presidencial,
como tomar providências em matéria de
crimes e penas estreitamente relacionadas
com a sua função de defesa da ordem
constitucional.
Entendeu-se que não se trata aqui de
nenhuma afetação das «regras constitucionais
relativas à competência e ao funcionamento
dos órgãos de soberania», proibida pelo n.º
7 do artigo 19.º da Constituição, uma vez
que este poder normativo é absolutamente
excecional e não inibe o uso regular do
poder legislativo normal. O seu exercício
baseia-se num título extraordinário (a
declaração do estado de exceção), reveste
carácter temporário (a vigência do decreto
presidencial) e é orientado a uma finalidade
específica (a restauração da normalidade
constitucional). O Executivo opera, neste
quadro constitucional especialíssimo, como
um legislador extraordinário ex ratione
necessitatis.
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Enfatizou-se ainda que este poder normativo de emergência cometido ao Executivo na vigência de um
estado de exceção constitucional não é arbitrário ou absoluto: no plano material, encontra-se vinculado ao
princípio da proporcionalidade, plenamente operativo no momento da execução do estado de exceção e
suscetível de controlo judicial; no plano institucional, o Governo responde perante o Presidente da República
e a Assembleia da República (artigo 190.º da Constituição), sendo a aplicação da declaração de estado de
sítio ou de estado de emergência objeto específico de fiscalização parlamentar [alínea b do artigo 162.º].
Em face do exposto, decidiu não julgar inconstitucional a norma do n.º 6 do artigo 43.º do Decreto n.º
2-B/2020, de 2 de abril.

“Entendeu-se que não se trata aqui de nenhuma afetação
das «regras constitucionais relativas à competência e ao
funcionamento dos órgãos de soberania», proibida pelo
n.º 7 do artigo 19.º da Constituição, uma vez que este
poder normativo é absolutamente excecional e não inibe
o uso regular do poder legislativo normal. O seu exercício
baseia-se num título extraordinário (a declaração do
estado de exceção), reveste caráter temporário (a vigência
do decreto presidencial) e é orientado a uma ﬁnalidade
especíﬁca (a restauração da normalidade constitucional).”
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AUTODETERMINAÇÃO DA IDENTIDADE DE GÉNERO
Acórdão n.º 474/2021 | 29 junho 2021
Plenário
Fiscalização Abstrata Sucessiva

No dia 29 de junho de 2021, foi
proferido pelo Plenário do Tribunal
Constitucional o Acórdão n.º 474/2021
que apreciou a constitucionalidade das
normas constantes dos n.ºs 1 e 3 do
artigo 12.º da Lei n.º 38/2018, de 7 de
agosto, relativas à adoção pelo Estado
de «medidas no sistema educativo,
em todos os níveis de ensino e ciclos
de estudo, que promovam o exercício
do direito à autodeterminação da
identidade de género e expressão de
género» e que foram objeto do pedido
de fiscalização da constitucionalidade.
Os
requerentes
invocaram
dois
fundamentos para a declaração de
inconstitucionalidade. Por um lado, a
proibição da programação ideológica
do ensino pelo Estado e a liberdade
de programação do ensino particular,
segundo o disposto no n.º 2 do artigo 43.º
da Constituição, uma vez que entendiam
que o regime reflete uma «ideologia de
género». Por outro lado, a violação da
reserva de lei parlamentar, uma vez que
as normas em causa reenviam para
regulamento administrativo matéria sob
reserva de competência legislativa da
Assembleia da República.
O Tribunal começou a apreciação do
pedido pelo segundo dos fundamentos
invocados. Entendeu-se que se, como
defendiam os requerentes, a definição
do conteúdo das medidas de proteção
previstas na lei tem lugar, não no nível do
diploma legal que as prevê, mas no nível
administrativo para o qual este reenvia a
sua regulamentação, a principal questão
de constitucionalidade diz respeito a
saber se o objeto do reenvio integra a
reserva de lei. Sendo esse o caso, as

normas legais não têm densidade suficiente para a
apreciação do primeiro fundamento.
O Tribunal constatou que a Lei n.º 38/2018, de
7 de agosto, diz toda ela respeito a matéria de
direitos, liberdades e garantias, objeto da reserva
de competência legislativa consagrada na alínea b)
do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição, uma vez
que «estabelece o direito à autodeterminação da
identidade de género e expressão de género e o
direito à proteção das características» e reconduz o
exercício deste(s) direito(s) ao livre desenvolvimento
da personalidade e à identidade pessoal do titular,
objetos de direitos fundamentais expressamente
consagrados no n.º 1 do artigo 26.º da Constituição
e inseridos no catálogo de direitos, liberdades e
garantias do Título II da Parte I.
Assim, o conteúdo constante no diploma não pode
ser definido através de regulamento administrativo,
por se tratar de competência legislativa reservada
da Assembleia da República. Por conseguinte,
declarou a inconstitucionalidade das normas, com
fundamento na violação da alínea b) do n.º 1 do
artigo 165.º da Constituição.
Salienta-se que o Tribunal não se pronunciou
sobre a substância daquelas normas, no que diz
respeito à proibição da programação ideológica do
ensino pelo Estado e à liberdade de programação
do ensino particular. Esta decisão deixou, assim,
intocada a garantia do direito à identidade de
género e de expressão de género e a proibição de
discriminação no sistema educativo.
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PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DE CRIMES E CONTRAORDENAÇÕES
| COVID-19
Acórdão n.º 500/2021 | 9 julho 2021
3.ª Secção
Fiscalização Concreta | Recurso

No dia 9 de julho de 2021, foi proferido o
Acórdão n.º 500/2021, pela 3.ª Secção
do Tribunal Constitucional, que apreciou
um recurso interposto de uma decisão
proferida pelo Tribunal da Relação de
Lisboa que, aplicando o artigo 7.º, n.ºs 3
e 4, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
julgou não verificada a prescrição
do procedimento contraordenacional
instaurado contra o recorrente pela
Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários. Aqueles preceitos previam
a suspensão dos prazos de prescrição
de crimes e contraordenações como
medida de resposta à pandemia da
doença Covid-19.
Tendo em conta que a norma em
questão não foi decretada no uso de um
poder de emergência constitucional,
o Tribunal entendeu que a respetiva
validade não podia ser aferida à luz
do n.º 6 do artigo 19.º da Constituição,
que se dirige exclusivamente ao poder
de declaração do estado de sítio ou
do estado de emergência atribuído ao
Presidente da República.
A questão fundamental do recurso
era a de saber se o artigo 29.º da
Constituição, ao estatuir que «[n]
inguém pode ser sentenciado
criminalmente senão em virtude
de lei anterior que declare punível
a ação ou a omissão» (n.º 1), nem
sofrer «penas que não estejam
expressamente
cominadas
em
lei anterior» (n.º 3) ou «mais
graves do que as previstas no
momento
da
correspondente
conduta ou da verificação dos
respetivos pressupostos» (n.º 4),
se opõe à aplicação imediata aos
procedimentos pendentes da causa

de suspensão da prescrição prevista
no artigo 7.º, n.ºs 3 e 4, da Lei n.º
1-A/2000.
O Tribunal considerou que as normas
que estabelecem as causas de
suspensão da prescrição, embora não
contempladas diretamente pela letra do
artigo 29.º da Constituição, se encontram
abrangidas, em princípio, pela proibição
de aplicação retroativa da lei de
conteúdo desfavorável, compreendida
à luz dos fundamentos do princípio da
legalidade penal.
Tal conclusão resultou de duas ideias
essenciais. Em primeiro lugar, as
garantias inerentes à proibição da
retroatividade desfavorável destinamse a proteger o indivíduo contra o
abuso de poder, sendo plenamente
invocáveis sempre que o Estado
se proponha mitigar, através da
ampliação retroativa do elenco das
causas de suspensão da prescrição,
os efeitos da sua inércia na
administração da justiça. Em segundo
lugar, visa garantir ao destinatário da
norma uma previsibilidade razoável
das consequências com que se
deparará ao violar o preceito penal,
previsibilidade essa que, em regra,
é afetada quando se modificam as
condições em que uma infração
praticada pode ser sancionada.
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O Tribunal entendeu, porém, que a causa de
suspensão da prescrição do procedimento
criminal prevista no artigo 7.º, n.ºs 3 e 4, da
Lei n.º 1-A/2020, pela sua singularidade,
escapa totalmente a ambas as razões com
base nas quais se justifica a aplicação da
proibição da retroatividade às normas sobre
prescrição.
Assim é porque se trata de uma medida
transitória, destinada a vigorar apenas e só
durante o período em que se mantivesse o
condicionamento à atividade dos tribunais,
determinado pela situação excecional de
emergência sanitária, condicionamento este
indispensável para que o Estado pudesse
cumprir o seu dever de proteção da vida e
da integridade física de todos os cidadãos
intervenientes no sistema de administração
da justiça, incluindo dos próprios arguidos.
Estas considerações valem, por maioria de
razão, para os procedimentos pendentes
de natureza contraordenacional, domínio
em que, como decorre de jurisprudência
firme, as exigências decorrentes do princípio
da legalidade penal não se impõem com o
mesmo grau de intensidade.

“(…) porque se trata de
uma medida transitória,
destinada a vigorar apenas
e só durante o período
em que se mantivesse
o condicionamento à
atividade dos tribunais,
determinado pela situação
excecional de emergência
sanitária, condicionamento
este indispensável para que
o Estado pudesse cumprir
o seu dever de proteção
da vida e da integridade
física de todos os cidadãos
intervenientes no sistema
de administração da justiça,
incluindo dos próprios
arguidos.”
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ESTATUTOS DA CASA DO DOURO
Acórdão n.º 522/2021 | 13 julho 2021
Plenário
Fiscalização Abstrata Sucessiva

O Tribunal Constitucional, na sessão Plenária
de 13 de julho de 2021, apreciou um pedido
de fiscalização sucessiva abstrata das
normas dos artigos 1.º e 7.º da Lei n.º 73/2019,
de 2 de setembro, dos artigos 1.º, 3.º e 4.º dos
Estatutos da Casa do Douro, aprovados pela
mesma lei e dela constantes em anexo e,
indireta ou consequencialmente, das demais
normas do mesmo diploma insuscetíveis
de subsistir autonomamente sem aquelas,
apresentado por um grupo de trinta e oito
deputados à Assembleia da República.
Em causa estavam, no essencial, normas
relativas à natureza jurídica da Casa do
Douro, que a regulam enquanto associação
pública, reinstituída pela dita legislação,
nomeadamente no que respeita à
compatibilidade de tal caracterização com
as normas constitucionais alojadas nos
artigos 46.º, n.º 3, 18.º, n.º 3, e 267º, n.º 4,
e ainda com o princípio da igualdade. Isto,
porque de tais normas resultava limitada
a liberdade de associação, em termos
lesivos do princípio da proporcionalidade.
O Tribunal declarou a inconstitucionalidade
das normas submetidas a apreciação, por
as considerar violadoras dos preceitos
constitucionais mencionados, e fixou, ao
abrigo do n.º 4 do artigo 282.º, os efeitos
da declaração de inconstitucionalidade,
limitando-os temporalmente a partir da
data da publicação oficial do presente
Acórdão.

“O Tribunal declarou a
inconstitucionalidade
das normas submetidas
a apreciação, por as
considerar violadoras dos
preceitos constitucionais
mencionados, e ﬁxou,
ao abrigo do n.º 4 do
artigo 282.º, os efeitos
da declaração de
inconstitucionalidade.”
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APOIOS SOCIAIS | MEDIDAS EXCECIONAIS COVID-19
Acórdão n.º 545/2021 | 14 julho 2021
Plenário
Fiscalização Abstrata Sucessiva

O Tribunal Constitucional, reunido em
Plenário, apreciou e decidiu um pedido
de fiscalização abstrata sucessiva da
constitucionalidade da autoria do PrimeiroMinistro (Processo n.º 356/2021) que tinha
por objeto diversas normas constantes das
Leis n.ºs 15/2021 e 16/2021, ambas de 7
de abril, aprovadas pela Assembleia da
República.

Mais decidiu o Tribunal ressalvar, nos termos do
n.º 4 do artigo 282.º da Constituição, por motivos
de segurança jurídica e de equidade, os efeitos
produzidos até à publicação deste acórdão em
Diário da República pelas normas que declarou
inconstitucionais.

Tais normas consagraram três tipos de
medidas: apoio no âmbito da suspensão de
atividade letivas e não letivas presenciais;
apoio excecional à família; e medidas
excecionais por redução forçada da
atividade económica e de incentivo à
atividade profissional.

A decisão foi aprovada por unanimidade dos juízes
do Tribunal em exercício de funções.

O restante pedido do Primeiro-Ministro não obteve
provimento do Tribunal.

Analisadas as normas em causa, o Tribunal
decidiu declarar a inconstitucionalidade:

a) Da norma alojada no artigo 3.º da Lei n.º
16/2021, por entender que ela implicava,
em parte, um aumento de despesas no
corrente ano económico, no quadro da
apreciação parlamentar de atos legislativos,
ofendendo os artigos 167.º, n.º 2, e 169.º, n.º
1, da Constituição;

b) Da norma alojada no artigo 2.º da Lei n.º
16/2021, por entender que ela implicava
também, em parte, um aumento de despesas
no corrente ano económico, em violação do
n.º 2 do artigo 167.º da Constituição;

c) Da norma alojada no artigo 2.º da Lei n.º
15/2021, por entender que ela implicava, em
parte, um aumento de despesas no corrente
ano económico, no quadro da apreciação
parlamentar de atos legislativos, ofendendo
o artigo 167.º, n.º 2, da Constituição.
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LEI DO CIBERCRIME
Acórdão n.º 687/2021 | 30 agosto 2021
Plenário
Fiscalização Preventiva

O Tribunal Constitucional, reunido em Plenário a 30 de
agosto de 2021, apreciou um pedido de fiscalização
abstrata preventiva da constitucionalidade, da autoria do
Presidente da República, que tinha por objeto as normas
do artigo 5.º do Decreto n.º 167/XIV, da Assembleia da
República, na parte em que altera o artigo 17.º da Lei n.º
109/2009, de 15 de setembro (conhecida como Lei do
Cibercrime).
O artigo 17.º da Lei do Cibercrime contém o regime jurídico
relativo à apreensão de correio eletrónico e registos de
comunicações de natureza semelhante. As alterações
introduzidas pelo artigo 5.º do Decreto n.º 167/XIV respeitam,
em primeiro lugar, ao órgão competente e às formalidades
exigíveis para apreensão de correio eletrónico ou similar.
Onde a atual versão da norma prevê uma competência
exclusiva do juiz, a versão constante do Decreto refere-se à
autoridade judiciária competente, expressão suscetível de
abranger também o Ministério Público. Há ainda mudanças
relevantes no que toca à definição do objeto das apreensões
e na remissão para o disposto no artigo 179.º do Código de
Processo Penal (que contém o regime jurídico aplicável à
apreensão de correspondência).
Analisadas as normas em causa, o Tribunal decidiu
pronunciar-se, pela sua inconstitucionalidade, por violação
das normas constantes dos artigos 26.º, n.º 1, 34.º, n.º 1,
35.º, n.ºs 1 e 4, 32.º, n.º 4, e 18.º, n.º 2, da Constituição da
República Portuguesa. Isto porque de tais normas resultava,
por um lado, uma restrição dos direitos fundamentais à
inviolabilidade da correspondência e das comunicações e
à proteção dos dados pessoais no âmbito da utilização da
informática, enquanto manifestações específicas do direito
à reserva de intimidade da vida privada, em termos lesivos
do princípio da proporcionalidade; e, por outro lado, uma
violação do princípio da reserva de juiz e das garantias
constitucionais de defesa em processo penal.
A decisão do Tribunal foi tomada por unanimidade dos
sete juízes que integram o 1.º turno em período de férias
judiciais.

“Analisadas as normas
em causa, o Tribunal
decidiu pronunciar-se,
por unanimidade, pela
sua inconstitucionalidade,
por violação das
normas constantes
dos artigos 26.º, n.º 1,
34.º, n.º 1, 35.º, n.ºs 1 e
4, 32.º, n.º 4, e 18.º, n.º
2, da Constituição da
República Portuguesa.”
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OBRIGAÇÃO DE CONFINAMENTO | COVID-19
Acórdão n.º 921/2021 | 9 dezembro 2021
1.ª Secção
Fiscalização Concreta | Recurso

O Tribunal Constitucional, em sessão de julgamento da 1.ª Secção, apreciou um recurso de constitucionalidade
que teve por objeto a norma contida no artigo 348.º, n.º 1, alínea a), do Código Penal, por referência ao
disposto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, da Presidência do
Conselho de Ministros, no segmento que pune como crime de desobediência a violação da obrigação de
confinamento.

I

II

Factos e contexto da intervenção do Tribunal
Constitucional

Solução que o Tribunal Constitucional deu à
questão

Um cidadão teve contacto com uma pessoa
infetada com a doença COVID-19. Vigorava, nesse
momento, o Estado de Emergência, em virtude da
situação de pandemia daquela doença.

II.A. O Tribunal começou por contextualizar a
questão que lhe foi colocada, descrevendo o
aparecimento da pandemia de COVID-19 e as
medidas adotadas pelos órgãos constitucionais,
incluindo a declaração do Estado de Emergência.

A autoridade de saúde determinou o isolamento
profilático do cidadão no seu domicílio durante 14
dias, mas ele ausentou-se.
O Estado de Emergência é declarado pelo Presidente
da República, autorizado pela Assembleia da
República, e é executado pelo Governo, através
de regras previstas em Decreto. O Governo,
no seu Decreto, estabeleceu que a violação da
obrigação de confinamento determinado pelas
autoridades de saúde acarretava a prática de um
crime de desobediência.
Com base nessa previsão, o cidadão em causa
foi julgado em processo criminal, acusado de
desobediência.
Todavia, o Juízo Criminal recusou aplicar a norma
do Decreto do Governo, por entender que estava
em causa um crime novo, que o Governo não tinha
competência para criar, e absolveu o arguido.
O Ministério Público recorreu desta decisão para
o Tribunal Constitucional.

II.B. De seguida, o Tribunal colocou uma primeira
questão a decidir: a do caráter inovador da
previsão do crime de desobediência. Uma vez
que Regime do Estado de Sítio e do Estado de
Emergência (aprovado pela Lei n.º 44/86, de 30 de
setembro, doravante referido como RESEE) prevê,
no seu artigo 7.º, um crime de desobediência pela
“violação do disposto na declaração do estado de
sítio ou do estado de emergência ou na presente
lei, nomeadamente quanto à execução daquela”,
o Governo só teria excedido os seus poderes se
tivesse atuado além do que essa mesma norma
já previa.
II.C. O Acórdão começou por entender que
o legislador não pretendeu restringir o crime
previsto no RESEE à desobediência ao próprio
RESEE e ao Decreto do Presidente da República
que declara o Estado de Emergência. Afirmou,
pois, que o crime de desobediência previsto no
RESEE pode ser praticado por qualquer pessoa e
inclui a desobediência a determinações a regras
aprovadas pelo Governo para executar o Estado
de Emergência.
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II.D. Analisou-se, de seguida, a compatibilidade da
norma com o princípio da determinabilidade das leis.
Concluiu-se que o âmbito de aplicação do crime
previsto no RESEE é amplo e abrangente, mas não é,
à partida, indeterminado ou indeterminável. Existe uma
linha de continuidade lógica e jurídica entre o RESEE,
o ato de autorização parlamentar, a Declaração do
Estado de Emergência pelo Presidente da República
e o Decreto do Governo que lhe dá execução. Assim,
relevante é determinar se essa sucessão permite
estabelecer e compreender a qualquer cidadão, sem
desvios, uma relação entre a conduta proibida e os
atos legislativos restritivos que, no quadro do Estado
de Emergência, conduzem à proibição.
Esta ligação entre vários atos é especialmente
importante no crime de desobediência, que, pela sua
própria natureza, depende da existência de outros
atos normativos. Trata-se de um crime que se realiza
sempre em diferentes momentos, após a previsão
típica do referido artigo 348.º: um momento normativo
(a cominação legal da desobediência, por referência
a um certo comportamento devido, caso seja omitido)
e um outro momento em que se materializa a ação
(faltar à obediência devida a ordem ou mandado
correspondente àquela previsão legal).
II.E. O Tribunal afirmou que qualquer cidadão que,
confrontado com o teor do artigo 7.º do RESEE,
conhecesse a suspensão dos direitos de deslocação
e fixação autorizada pela Assembleia da República e
determinada pelo Presidente da República facilmente
relacionaria estas normas com a proibição de
movimentos prevista no Decreto do Governo. Não
pode afirmar-se que a abertura do tipo implique a sua
indeterminabilidade, se a sequência de atos relevantes
permitir ao destinatário da norma compreender a
relação com a Declaração do Estado de Emergência
e a sua execução.
II.F. Na sequência dos pontos anteriores, o Tribunal
concluiu que o Governo, ao prever a prática de um
crime de desobediência por violação da obrigação do
confinamento, não criou um crime novo, face ao que
já se encontrava previsto pelo legislador no RESEE.
Não tendo criado um novo crime, o Governo não
excedeu as suas competências, pelo que a norma
não é inconstitucional. Assim, a decisão recorrida, do
Juízo Criminal, foi revogada.

“Um cidadão teve
contacto com uma
pessoa infetada com
a doença COVID-19.
Vigorava, nesse
momento, o Estado
de Emergência, em
virtude da situação
de pandemia daquela
doença. A autoridade
de saúde determinou o
isolamento proﬁlático
do cidadão no seu
domicílio durante
14 dias, mas ele
ausentou-se.”
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2.3 JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA
POR ÁREA DO DIREITO

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL
Acórdão n.º 51/21

Propriedade Industrial – defesa por exceção em sede
de arbitragem necessária

Acórdão n.º 115/21

Arrendamento Urbano - estabelecimento comercial
de interesse histórico

Acórdão n.º 265/21

Processo Civil - isenção da multa pela prática de ato
no prazo adicional dos três dias úteis

Acórdão n.º 313/21

Condição do reconhecimento do direito ao rendimento social de inserção

Acórdão n.º 353/21

Afastamento da aplicação do regime de impenhorabilidade parcial
de rendimentos por inobservância de ónus processual

Acórdão n.º 445/21

Prazo da ação de impugnação da paternidade

Acórdão n.º 502/21

Arrendamento Urbano - comprovativo da qualidade de microentidade

Acórdão n.º 738/21

Contrainquirição de testemunha ou declarante através de sistema
de comunicação à distância

Acórdão n.º 809/21

Custas Processuais - taxa de justiça devida pela parte vencedora
com o benefício do apoio judiciário

Acórdão n.º 857/21

Relação de enfiteuse constituída por usucapião

Acórdão n.º 920/21

Custas Processuais - valor de custas de parte devidas à parte vencedora
da lide processual que tenha litigado com o benefício do apoio judiciário
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DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONTRAORDENACIONAL
Acórdão n.º 72/21

Crime de lenocínio

Acórdão n.º 100
e 102/21

Recurso, para o Supremo Tribunal de Justiça, de acórdãos proferidos
em recurso, pelas Relações

Acórdão n.º 121/21

Competência do Juiz de Instrução Criminal

Acórdão n.º 145/21

Crime de desobediência

Acórdão n.º 147/21

Destruição de suportes técnicos e relatórios estranhos ao processo

Acórdãos n.º 161/21,
163/21, 432/21,
523/21, 524/21
e 525/21

Irrecorribilidade para o Supremo Tribunal de Justiça

Acórdão n.º 175/21

Recorribilidade dos atos praticados pela Autoridade da Concorrência
na fase administrativa do processo de contraordenação

Acórdão n.º 283/21

Regime de subida do recurso

Acórdão n.º 293/21

Recorribilidade de decisão do Tribunal da Relação

Acórdão n.º 298/21

Contraordenações aeronáuticas civis

Acórdão n.º 352/21

Prorrogação do estado de emergência

Acórdão n.º 354/21

Registo de identificação criminal de condenados por crimes
contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor

Acórdão n.º 397/21

Excecional complexidade de processo sujeito a segredo de justiça

Acórdão n.º 402/21

Crime de fraude na obtenção de subsídio; crime de branqueamento

Acórdão n.º 446/21

Representação do arguido na fase de julgamento

Acórdão n.º 454/21

Contraordenação decorrente de restrições de operação relacionadas
com o ruído de aeronaves

Acórdão n.º 485/21

Efeito de recurso de decisão proferida em processo contraordenacional
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Acórdão n.º 491/21

Revogação da suspensão da pena de prisão

Acórdão n.º 493/21

Revogação da suspensão provisória do processo

Acórdão n.º 494/21

Exercício, pelo arguido, da faculdade de praticar o ato processual
dentro dos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo do prazo

Acórdão n.º 500/21

Regime sancionatório do direito dos valores mobiliários e suspensão
do prazo de prescrição do procedimento contraordenacional

Acórdão n.º 501/21

Dispensa de patrocínio por defensor oficioso

Acórdão n.º 534/21

Condenação penal como fundamento de oposição à aquisição
da nacionalidade portuguesa

Acórdão n.º 660/21

Suspensão dos prazos de prescrição do procedimento
contraordenacional

Acórdão n.º 733/21

Crime de insolvência dolosa

Acórdão n.º 825/21

Contraordenação laboral

Acórdão n.º 867/21

Crime de maus tratos a animais de companhia

Acórdão n.º 868/21

Estado de emergência – crime de desobediência

Acórdão n.º 921/21

Crime de desobediência por violação da obrigação de confinamento

Secretaria Judicial
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PROCESSO ADMINISTRATIVO
Acórdão n.º 178/21

Arbitragem desportiva – taxa de arbitragem

Acórdão n.º 541/21

Recurso para uniformização de jurisprudência de acórdãos do Supremo Tribunal
Administrativo

Acórdão n.º 675/21

Contagem do prazo de propositura da ação de impugnação do ato de adjudicação em
sede de contencioso pré-contratual

DIREITO FISCAL E FINANCEIRO
Acórdão n.º 23/21

Contratos de concessão da exploração dos jogos de fortuna
ou azar nos casinos

Acórdão n.º 101/21

CIRC; natureza interpretativa de norma

Acórdãos n.º 268/21,
331/21 e 332/21

Regime jurídico da Contribuição sobre o Setor Bancário

Acórdãos n.º 301/21,
395/21, 436/21 e
437/21

Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético

Acórdão n.º 348/21

Tabela Geral do Imposto do Selo; caráter interpretativo de norma

Acórdão n.º 351/21

Lei Geral Tributária; prazo de prescrição

Acórdão n.º 378/21

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras

Acórdão n.º 394/21

CIRC; determinação do lucro tributável - dedução do encargo suportado
com a contribuição sobre o sector bancário

Acórdão n.º 403/21

Contrapartida a pagar pela concessionária da zona de jogo do Algarve

Acórdão n.º 739/21

Isenção do pagamento de taxas pela exploração da concessão
de distribuição de eletricidade em baixa tensão
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DIREITO DO TRABALH/
Acórdão n.º 221/21

Estatuto dos Funcionários de Justiça - concurso de acesso
à categoria de secretário de justiça

Acórdãos n.º 347/21
e 379/21

Regime do Fundo de Garantia Salarial - limite da garantia dos créditos
emergentes do contrato de trabalho

Acórdão n.º 431/21

Suspensão do pagamento de complementos de pensão
aos trabalhadores reformados de empresas do setor público empresarial

Acórdão n.º 503/21

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - compensação
por caducidade de docentes contratados a termo resolutivo

Acórdão n.º 838/21

Subvenção mensal dos trabalhadores que se encontrem
em situação de licença extraordinária

2.4 ACÓRDÃOS RELATIVOS A DECLARAÇÕES
DE PATRIMÓNIO E RENDIMENTOS DOS TITULARES
DE CARGOS PÚBLICOS

Acórdão n.º 25/21

Decidiu que os membros do Conselho de Prevenção da Corrupção não se
encontram obrigados ao dever de apresentação da declaração única de
rendimentos, património, interesses, incompatibilidades
e impedimentos
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2.5 ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
No quadro da eleição de 2021 para Presidente da República, funcionou no Tribunal Constitucional
a Assembleia de Apuramento Geral, constituída pelo Presidente e pela 1.ª Secção do Tribunal. Esse
apuramento geral teve lugar no dia 3 de fevereiro, tendo a Assembleia de Apuramento Geral, após a
conclusão dos trabalhos, proclamado eleito Presidente da República para o mandato que se iniciaria a 9
de março o candidato Marcelo Rebelo de Sousa.

Eleição do Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa | Presidência da República©

2.6 ELEIÇÕES PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS
No âmbito das eleições autárquicas, considerando a urgência que caracteriza este processo eleitoral e
tendo em conta as dificuldades na realização de notificações com recurso a telecópia, deliberou o Plenário
que, de ora em diante, se privilegie a notificação via e-mail, antecedida de contacto telefónico, sempre que
no processo conste essa informação.
De destacar que, no período eleitoral para as autarquias locais, o Tribunal Constitucional proferiu 129
decisões, algumas das quais em menos de 24 horas. Do total, 86 disseram respeito a coligações eleitorais
e as restantes foram decisões de recurso.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021 | 34

3.
MINISTÉRIO PÚBLICO
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MINISTÉRIO PÚBLICO
A representação do Ministério Público junto do
Tribunal Constitucional continuou a ser assegurada
pelos Procuradores-Gerais-Adjuntos José Manuel
de Morais Santos Pais, António Manuel da Rocha
Ferreira Marques e Maria Joana Raposo Marques
Vidal, tendo o Procurador-Geral Adjunto Carlos
José de Sousa Mendes passado a integrar essa
representação a partir de 18 de janeiro e, por
designação da Procuradora-Geral da República,
a partir de 28 de abril, os Procuradores-GeraisAdjuntos João Manuel da Silva Possante e Jorge
Manuel Almeida dos Reis Bravo.

A 15 de maio de 2021, deixou de integrar essa
representação a Procuradora-Geral-Adjunta Maria
Joana Raposo Marques Vidal.
A intervenção do Ministério Público junto do
Tribunal é objeto de relatório autónomo, integrado
no Relatório Anual da Procuradoria-Geral da
República.
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4.
ENTIDADE DAS CONTAS
E FINANCIAMENTOS
POLÍTICOS
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ENTIDADE DAS CONTAS E FINANCIAMENTOS POLÍTICOS
A Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, adiante
designada por ECFP, é um órgão independente que funciona
junto do Tribunal Constitucional e tem como atribuição a
apreciação e fiscalização das contas dos partidos políticos e
das campanhas eleitorais para Presidente da República, para
a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para
as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e para as
autarquias locais.
No ano de 2021, por força do termo do mandato dos seus
membros, o Tribunal, em sessão plenária realizada a 13 de
outubro de 2021, elegeu os novos membros da ECFP. Foram
eleitos, como Presidente, Maria de Fátima Mata-Mouros e, como
Vogais, Lígia Ferro da Costa e o Revisor Oficial de Contas, Pedro
Ramos Roque. Os novos membros tomaram posse no dia 2 de
novembro de 2021 perante o Plenário do Tribunal Constitucional.
Com a posse dos novos membros cessaram funções os
restantes membros da anterior direção da ECFP, as vogais
Mariana Oliveira Paixão e Carla Curado.

ATIVIDADE

Durante o ano de 2021 no âmbito da sua missão
de apreciar e fiscalizar as contas dos partidos
políticos e das campanhas eleitorais, foram
autuados 175 processos de contas (25 processos
de contas anuais e 150 processos de contas de
campanha), 2 processos de omissão de contas
e 32 processos de denúncia. Foram ainda
instaurados 34 processos de contraordenação.
No âmbito da monitorização das ações e meios
de propaganda política e de campanha eleitoral, a
ECFP iniciou a implementação online da base de
dados prevista no artigo 19.º da Lei Orgânica n.º
2/2005, de 10 de janeiro (LO 2/2005).

Foi assegurada a monitorização de três campanhas
eleitorais (eleição para Presidente da República,
eleições gerais dos órgãos das Autarquias Locais
e eleição para a Assembleia da República), bem
como da atividade de propaganda política corrente
dos partidos, na qual se destacam cinco ações de
fiscalização em eventos partidários.
Foram ainda elaboradas as recomendações
genéricas referentes às eleições gerais para os
órgãos das Autarquias Locais, de 26 de setembro
de 2021, e à eleição para a Assembleia da
República, de 30 de janeiro de 2022.
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5.
ENTIDADE PARA
A TRANSPARÊNCIA
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ENTIDADE PARA A TRANSPARÊNCIA
A Entidade para a Transparência
(EpT), criada pela Lei Orgânica n.º
4/2019, de 13 de setembro, é um
órgão independente que tem como
atribuição a apreciação e fiscalização
da declaração única de rendimentos,
património e interesses dos titulares de
cargos políticos e altos cargos públicos.
Encontra-se em fase de instalação, o
que pressupõe duas tarefas distintas:
a criação e funcionamento de uma
plataforma eletrónica e a determinação
da sua sede física.
Na sequência do início de funções do
atual Presidente e dos membros do seu
gabinete, foi redefinida a composição
do grupo de trabalho responsável
pelo desenvolvimento da plataforma
eletrónica para a entrega da declaração
única de rendimentos, património e
interesses. A nova equipa iniciou a sua
intervenção na fase preparatória do
procedimento concursal de aquisição
de serviços de desenvolvimento
da plataforma, nomeadamente na
elaboração do caderno de encargos e
demais peças procedimentais.

Concluídas as peças do procedimento concursal
(Caderno de Encargos e Programa do Concurso), a
correspondente proposta de decisão de contratar foi
discutida e aprovada no Plenário de 21 de julho.
Ê£ÈÊ`iÊ>}ÃÌÊvÊ«ÕLV>`ÊÊ ?ÀÊ`>Ê,i«ÖLV>ÊÊ
ÖVÊ`iÊ*ÀVi`iÌÊ°¨Ê£äxÓÉÓäÓ£]ÊµÕiÊ?ÊiÃÌ?Ê
>Êv>ÃiÊv>Ê`iÊ>`Õ`V>XKÊ`ÊVÌÀ>Ì°
Ê µÕiÊ VViÀiÊ DÊ Ãi`iÊ vÃV>Ê `>Ê Ì`>`iÊ «>À>Ê >Ê
/À>Ã«>ÀkV>]ÊVÕ>ÊÃÌ>>XKÊV>Li]ÊÃÊÌiÀÃÊ`>Ê
i]Ê>ÊÛiÀ]ÊÊ-iVÀiÌ?ÀÊ`iÊ ÃÌ>`Ê`Ê/iÃÕÀÊ
>«ÌÕÊ >Ê /ÀLÕ>Ê Ê j}Ê `iÊ ->Ì>Ê ,Ì>]Ê
Ì>LjÊ V iV`Ê VÊ *>?VÊ `ÃÊ ÀÃ]Ê
«À«Ài`>`iÊ `>Ê 1ÛiÀÃ`>`iÊ `iÊ LÀ>]Ê iÃÌ>`Ê
iÊ VÕÀÃÊ «ÀVi`iÌÃÊ µÕiÊ >ÃÃi}ÕÀiÊ ÃÊ
ÌÀ>L> ÃÊ>ÊÀi>â>ÀÊÊi`vVÊ«>À>ÊµÕiÊiÃÌi>Ê>«ÌÊ
>Ê>V iÀÊÃÊÃiÀÛXÃÊ`>Ê Ì`>`i°

Assim, foram realizadas ao longo dos
meses de maio e junho várias reuniões
com a empresa contratada para
prestação de serviços de consultoria
nas áreas de segurança eletrónica, de
dados e de tecnologias de informação
e comunicação, com vista a receber
consultoria especializada na redação
das cláusulas técnicas das peças do
procedimento. Dessa colaboração
resultaram a arquitetura e as
especificações técnicas da plataforma
eletrónica, vertidas no clausulado do
Caderno de Encargos.
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6.
OUTRAS
ATIVIDADES
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OUTRAS ATIVIDADES

COLÓQUIO COMEMORATIVO DO 45.º ANIVERSÁRIO
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Para comemorar o 45.º aniversário da
Constituição da República Portuguesa, o Tribunal
Constitucional organizou, no dia 7 de maio, um
Colóquio Comemorativo, que contou com a
participação de prestigiados especialistas em
Direito Constitucional.
Devido
às
circunstâncias
impostas
pelo
contexto pandémico, a sua realização fez-se
predominantemente por videoconferência.
O Programa contou com dois painéis: no primeiro
foi debatida a temática A Defesa dos Direitos e
das Liberdades em Estado de Emergência, tendo
como moderador Joaquim de Sousa Ribeiro,
antigo Presidente do Tribunal Constitucional, e
como oradores José Carlos Vieira de Andrade,

professor da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, e Jorge Reis Novais, professor da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; o
segundo painel, subordinado ao tema A Jurisdição
Constitucional da União Europeia, teve como
moderador o Conselheiro José Teles Pereira, Juiz
Conselheiro do Tribunal Constitucional, e como
oradores Nuno Piçarra, Juiz do Tribunal de Justiça
da União Europeia e Professor da NOVA School of
Law, e Ana Maria Guerra Martins, Juíza do Tribunal
Europeu dos Direitos Humanos, Professora da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e
antiga juíza deste Tribunal.
Os trabalhos estão disponíveis na página do
Tribunal.
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GESTÃO DO TRIBUNAL

1.
No âmbito da gestão do Tribunal, o Plenário discutiu e aprovou normas internas relativas ao
funcionamento do Tribunal em tempos de pandemia.
Medidas adotadas para fazer face às necessidades de
adaptação do trabalho, no contexto da pandemia COVID-19:
- Cancelamento de todas as visitas ao Tribunal, por força do
Plano de Contingência COVID-19;
- Encerramento da Biblioteca (tendo posteriormente reaberto,
com agendamento prévio);
- Em 2021 deu-se continuidade às medidas adotadas em 2020,
nomeadamente:

a.

Obrigatoriedade de uso de máscara ou viseira nas
áreas comuns do Tribunal e recomendado o seu uso em
salas partilhadas;

b.

Observação das práticas de distanciamento
social (de, pelo menos, 2m em locais fechados, entre
trabalhadores) e de higienização e desinfeção de
superfícies, após a respetiva utilização;

c. Disponibilização de equipamentos de proteção
individual estimados como necessários para o exercício
das funções dos trabalhadores: 1 par de luvas e 1
máscara cirúrgica por dia – estes equipamentos foram
disponibilizados pelo Tribunal.

- O Plano de Contingência, sofreu o seu 8.º aditamento em janeiro
de 2021, quando o Tribunal adotou medidas adicionais para
assegurar a continuidade dos serviços em teletrabalho e
posteriormente a retoma das atividades em regime presencial.
- Foram implementadas ferramentas de trabalho remoto para
garantir o funcionamento do Plenário, o que permitiu que não
se verificassem atrasos processuais e que fossem cumpridas
as recomendações da Direção Geral de Saúde. As Salas de
Atos, de Sessões e o Auditório foram apetrechadas com o
necessário equipamento.
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- Deu-se continuidade a outras medidas já adotadas no ano
anterior, tais como:

a.

Montagem de acrílicos em todos as salas onde não
era possível garantir a distância mínima de 2m entre
funcionários;

b. Existência de produtos desinfetantes em todos os
espaços comuns;
c. Aquisição e distribuição de máscaras por todos os
colaboradores;

d. Reabertura da Cafetaria do Tribunal, encerrada em
2020, com regras de utilização para cumprimento das
normas de segurança recomendadas.

2.
Foram aprovadas e discutidas normas relativas às declarações de voto e à distribuição de processos Dando
cumprimento a imperativos legais. O Plenário aprovou também o Código de Conduta e o Regulamento
de Proteção de Dados.

3.
Foram ainda reformuladas as regras do estacionamento de veículos no pátio do Tribunal, com vista a
melhorar questões de segurança e facilitar o acesso de visitas e fornecedores.

4.
No âmbito da segurança das instalações e dos trabalhadores, solicitou-se a colaboração da Direção
Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) para a elaboração de um plano de segurança. Foi também
aberto um procedimento concursal e adjudicada a prestação de serviços relativos à segurança contra
incêndios em edifícios.

5.
O jardim foi objeto de intervenção, nomeadamente a catalogação das suas espécies e substituição das
placas de identificação, bem como a replantação de canteiros e limpeza de bancos e escadas. Um trabalho
continuo de manutenção com vista à preservação das espécies e acolhimento de iniciativas de abertura
ao público.
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7.
RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Apesar dos constrangimentos causados pela
pandemia, que levaram ao cancelamento ou
adiamento generalizado das atividades de
intercâmbio e cooperação internacional de
caráter presencial, no ano de 2021, o Tribunal
Constitucional manteve a cooperação com
jurisdições congéneres estrangeiras, quer no
plano bilateral, quer no plano multilateral.
Retomou-se o envio de jurisprudência para a
Comissão de Veneza, que havia sido interrompido
em 2019. Para além de se ter retomado o envio
quadrimestral dos sumários dos acórdãos
selecionados, de acordo com as orientações da
própria Comissão de Veneza, procurou agilizar a
seleção e elaboração dos sumários e a respetiva
tradução.
Foi estabelecido um canal de comunicação com o
Tribunal de Justiça da União Europeia para o envio
sistemático de jurisprudência traduzida.
Integradas
no
renovado
empenho
na
internacionalização do Tribunal, há ainda que incluir
as traduções de dois acórdãos do Tribunal para
língua inglesa. Trata-se dos Acórdãos n.º 422/2020,
sobre Direito da União Europeia e n.º 123/2021,
referente à Morte Medicamente Assistida, temas da
atualidade com interesse internacional transversal.
Foram remetidos à Comissão de Veneza, ao
CODICES/e-Bulletin e ao TJUE sumários traduzidos
para inglês dos Acórdãos n.ºs 261/2020, 262/2020,
424/2020, 72/2021, 474/2021, 115/2021, 121/2021,
113/2021, 352/2021 e 500/2021, os textos integrais
traduzidos para a mesma língua dos Acórdãos
n.ºs 422/2020 e 123/2021.
O investimento na tradução mais regular da
jurisprudência é uma aposta da atual Presidência e
traduz a relevância atribuída à afirmação do Tribunal
e ao intercâmbio de conhecimento com os tribunais
congéneres.
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No plano multilateral, em 2021, destaca-se:
XVIII Conferência dos Tribunais Constitucionais
Europeus
A realização, a 24 e 25 de fevereiro, da XVIII Conferência
dos Tribunais Constitucionais Europeus, organizada pelo
Tribunal Constitucional da República-Checa, este ano por
videoconferência.
O tema da Conferência foi os Direitos Humanos e Liberdades
Fundamentais - Catálogos Internacionais, Supranacionais e
Nacionais no Século 21. A elaboração do relatório do Tribunal
ficou a cargo dos Juízes Conselheiros Joana Fernandes Costa
e Gonçalo de Almeida Ribeiro, com a colaboração do assessor
jurídico do Tribunal, António Abrantes. O relatório pode ser
consultado aqui.
Conselho Conjunto sobre Justiça Constitucional da
Comissão de Veneza
Em setembro de 2021, o Tribunal participou na 19.ª reunião do
Conselho Conjunto sobre Justiça Constitucional da Comissão
de Veneza. O Tribunal fez uma intervenção dedicada às
atividades de cooperação institucional da Comissão de Veneza,
dando conta das diligências já encetadas para a realização da
V Assembleia da Conferência das Jurisdições Constitucionais
dos Países de Língua Portuguesa (CJCPLP).
Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países
de Língua Portuguesa
Na preparação da Conferência foram enviados os convites
para a realização da V Assembleia da CJCPLP reiterando-se
a disponibilidade do Tribunal Constitucional de Portugal para
a sua organização, inicialmente prevista para o biénio 20182020, mas adiada por força da pandemia Covid-19.
A proposta apresentada aponta para a realização da conferência
no início do Verão de 2022 - assim as condições de saúde
pública o permitam - admitindo-se que se venha a realizar em
formato híbrido, parte presencial e parte por videoconferência.
O tema proposto versa sobre a A garantia da proteção dos
direitos fundamentais em tempo de pandemia.
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No que se refere às relações bilaterais:
Apresentação de cumprimentos
O Presidente João Caupers recebeu em visita para apresentação de cumprimentos,
após apresentação de credenciais a Sua Excelência o Presidente da República,
as seguintes entidades:
Maio de 2021 | Embaixador da Índia em Portugal, Manish Chauhan;
Junho de 2021 | Embaixador do Cazaquistão em Portugal,
Batrashev Daulet;
Setembro de 2021 | Embaixador do Bangladesh em Portugal,
Tarik Ahan;
Setembro de 2021 | Embaixador do Paquistão em Portugal,
Ahmad Naseem Wattraich;
Outubro de 2021 | Embaixadora da Dinamarca em Portugal,
Maria Tarp.
Comemorações do 60.º aniversário do estabelecimento de relações
diplomáticas entre a República da Coreia e Portugal
A 16 de setembro de 2021 o Presidente participou na noite de Cultura Coreana, a
convite do Embaixador da República da Coreia em Portugal, Song Oh. O evento
integrou as comemorações do 60.º aniversário do estabelecimento de relações
diplomáticas entre a República da Coreia e Portugal.
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Visita de uma delegação do Tribunal
Constitucional ao Tribunal Constitucional
Federal da Alemanha
Nos dias 18 e 19 de outubro, teve lugar a visita
de uma delegação do Tribunal Constitucional ao
Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em
Karlsruhe, a convite do seu Presidente.
A delegação, presidida pelo Presidente do Tribunal
e integrada pelo Vice-Presidente, Juiz Conselheiro
Pedro Machete, pelos Conselheiros Gonçalo de
Almeida Ribeiro, José João Abrantes e Mariana
Canotilho e ainda pela Assessora do Gabinete do
Presidente, Adriana Correia Oliveira, foi recebida

pelo Presidente do Tribunal Constitucional alemão,
Stephan Harbarth, e pela Vice-Presidente, Doris
König, bem como pelos Juízes Sibylle Kessal-Wulf,
Monika Hermanns, e outros juízes do Tribunal.
Nas sessões de trabalho foram discutidos temas
que incluíram o debate sobre decisões já proferidas
por ambos os Tribunais, como a morte medicamente
assistida e a relevância do Direito Europeu. Foi
ainda objeto de debate o Acórdão do Tribunal
Constitucional Federal da Alemanha relativo a
alterações climáticas (BVerfG, Order of the First
Senate of 24 March 2021 – 1 BvR 2656/18).

Visita de uma delegação do Tribunal Constitucional ao Tribunal Constitucional Federal
da Alemanha | © Bundesverfassungsgericht, Gustavo Alàbiso
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Visita de delegação do Tribunal Constitucional
da Indonésia
No dia 3 de dezembro o Tribunal Constitucional
recebeu uma delegação do Tribunal Constitucional
da Indonésia para um encontro de trabalho bilateral.
A delegação indonésia foi presidida pelo Chief
Registrar Muhidin e integrou a Encarregada de
Negócios da Embaixada da Indonésia em Lisboa,
Ajeng Widianty, Hani Adhani, Registrar no Tribunal
Constitucional da Indonésia e Aries Asriadi, do
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros da
Indonésia.
A sessão de trabalho consistiu numa apresentação
das formas de fiscalização da constitucionalidade
e do funcionamento do Tribunal Constitucional
e também de um ponto de situação relativo à
organização do 5.º Congresso da Conferência
Mundial de Justiça Constitucional, que terá lugar em
outubro de 2022, na Indonésia.
Visita de cortesia do Presidente do Tribunal
Constitucional de Cabo Verde
A 7 de dezembro de 2021 o Presidente do Tribunal
Constitucional recebeu, em visita de cortesia, o
Presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde,
Juiz Conselheiro João Pinto Semedo. A reunião
teve como principal foco de debate a realização
da V Assembleia da Conferência das Jurisdições
Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa,
que terá lugar em Lisboa, no ano de 2022.
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8.
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CONSELHO DE ESTADO

O Presidente do Tribunal Constitucional foi, no dia 25 de fevereiro, recebido em audiência pelo Presidente
da Assembleia da República, no Palácio de S. Bento, para apresentação de cumprimentos, tendo tomado
posse como Conselheiro de Estado no dia 17 de fevereiro perante Sua Excelência o Presidente da República,
no Palácio de Belém. Enquanto Conselheiro de Estado participou nas reuniões oficiais deste órgão, cujo
âmbito de discussão abrangeu temas como alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica de
Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA), Migrações e Direitos Humanos e a dissolução da
Assembleia da República.

ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO

O Presidente, no âmbito das suas competências,
representou o Tribunal Constitucional em diversas
cerimónias oficiais:
- Sessão Solene Comemorativa do 47.º aniversário do 25
de abril, na Assembleia da República;
- Cerimónias Comemorativas do Dia de Portugal, Camões
e das Comunidades Portuguesas, que decorreram
no dia 10 de junho, no Funchal, Região Autónoma da
Madeira;
- Cerimónia Solene de comemoração do 111.º Aniversário
da Implantação da República, em Lisboa, presididas
pelo Presidente da República.
- Reinauguração das instalações do Supremo Tribunal
de Justiça, que teve lugar a 13 de maio.
- Presidiu à sessão de abertura da Competição Themis
Competitions-2021, organizada pelo Centro de
Estudos Judiciários, bem como à sessão de abertura
do IV Seminário sobre Jurisprudência Constitucional
recente, organizado pela Associação dos Assessores
do Tribunal Constitucional, sessões que tiveram lugar
em dezembro na sala de Atos Públicos do Tribunal
Constitucional.
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9.
SECRETARIA JUDICIAL
E SERVIÇOS DE APOIO
DO TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
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1
SECRETARIA JUDICIAL
No âmbito da atividade da Secretaria Judicial, em colaboração com o Centro de Informática (CI), foi dado início
à automatização de mapas estatísticos relativos aos acórdãos e decisões sumárias proferidas, bem como aos
mapas do movimento processual.
Foi ainda elaborado um documento de trabalho com contributos para a implementação do processo eletrónico
no Tribunal Constitucional, tendo o Secretário Judicial sido parte essencial nas reuniões que tiveram lugar com
o Ministério da Justiça para este efeito.

2
GABINETE DE RELAÇÕES EXTERNAS
PROTOCOLO
No âmbito da expansão e aprofundamento da
atividade internacional do Tribunal, entendeu-se
que o Gabinete de Relações Externas (GRE) deve
também desenvolver competências na área do
Protocolo de Estado. Não tendo sido ainda possível
a autonomização de um Gabinete de Protocolo, à
semelhança do que acontece já na grande maioria
dos tribunais congéneres, julgou-se indispensável
capacitar os elementos deste Gabinete em matéria
de Protocolo de Estado. Foi nesse sentido que se
promoveu um canal estratégico de relação institucional
com este organismo.

necessidades sentidas nesta matéria. Na sequência
do acordo de colaboração então estabelecido, a 19
de outubro teve lugar no Tribunal uma sessão de
formação e esclarecimento, na qual foram abordados
temas tão variados como: precedências protocolares,
organização de eventos nacionais e internacionais,
receção de entidades no Tribunal, deslocações do
Presidente do Tribunal Constitucional em Portugal e
no estrangeiro, entre outras.

A 20 de setembro realizou-se uma primeira reunião
nas instalações do Protocolo de Estado, na qual o
Gabinete do Presidente e o GRE tiveram oportunidade
de fazer um ponto de situação e dar conta das

Chefe do Gabinete do Presidente e Relações Externas
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Com a tomada de posse da atual presidência, em
fevereiro de 2021, o Tribunal assumiu como objetivo
melhorar a comunicação deste órgão de soberania,
dando conta da sua atividade, e aproximando
os diversos públicos que com ele contactam.
Houve, assim, um esforço de profissionalização da
comunicação do Tribunal, tendo sido contratada
uma empresa de comunicação que, pela proposta
apresentada e experiência comprovada num outro
tribunal superior, pareceu a mais adequada à
prestação de serviços de consultadoria nesta área.
Entre as medidas, já em execução ou em
preparação, ressaltam-se:
Comunicados - A divulgação, de forma mais
generalizada e numa linguagem o mais clara
possível, das decisões com maior relevância
e interesse público através da publicação de
comunicados, com o objetivo de incrementar o
conhecimento público das decisões com maior
impacto para a sociedade;
Relação com os Media - Uma maior abertura no
contacto com os órgãos de comunicação social,
nomeadamente pela indicação de um único ponto
focal e pela utilização de uma linguagem mais
adequada e percetível;
Página do Tribunal - A renovação da página na
internet do Tribunal Constitucional com o objetivo
de modernizar a ferramenta de comunicação e
incluir mais conteúdos informativos destinados ao
público em geral. O projeto, em curso, começou
pela área que disponibiliza informação sobre a
DPNQPTJÎÍP EP 5SJCVOBM  DPN OPWBT GPUPHSBmBT
dos juízes e um layoutSFOPWBEP/PmOBMEF 
mDBSBN UBNCÏN KÈ EFmOJEPT PT DSJUÏSJPT QBSB B
renovação da homepage;

Brochura Informativa - A elaboração de uma
CSPDIVSBJOGPSNBUJWB RVFTFFODPOUSB OPmOBMEF
2021, já em fase de conclusão, vocacionada para
um público não especializado;
1RUPDV*UiÀFDV - A elaboração de um conjunto
EF OPSNBT HSÈmDBT F SFDPNFOEBÎÜFT CÈTJDBT
destinadas a proteger a identidade visual do
Tribunal Constitucional;
Vídeos Informativos - O lançamento de um projeto
audiovisual destinado a produzir um conjunto de
vídeos informativos que dão a conhecer o Tribunal
Constitucional, que estarão disponíveis na página
do Tribunal, vocacionados para o público em geral.
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PÁGINA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
A página na internet do Tribunal Constitucional
continua a ser um meio privilegiado de comunicação
com os cidadãos e com a comunidade jurídica. Nela
continuam a ser publicados todos os acórdãos do
Tribunal, bem como, em língua inglesa, um sumário
dos mais relevantes. Na página do Tribunal, onde
se disponibiliza informação sobre a sua composição
e funcionamento, informação legislativa, dados
estatísticos e o catálogo da Biblioteca, são atualizadas
notícias relevantes sobre a vida do Tribunal e a sua
atividade internacional.
Em 2021, registou 122 708 acessos: 50,1% de
visitantes regulares e 49,9% de novos visitantes.

dos acessos dirigem-se à página de pesquisa de
acórdãos. Relativamente à Coletânea Acórdãos
do Tribunal Constitucional em formato e-book, cujo
acesso foi tornado gratuito em 2013, registaram-se,
até dezembro, 428 novas inscrições, totalizando, no
final do ano, 7000 leitores inscritos. A necessidade de
registo para acesso a esta informação foi desativada
a 20 de dezembro de 2021, dada a vontade da atual
Presidência em aproximar o público do Tribunal
Constitucional, garantindo, deste modo, o acesso
facilitado à informação sem a recolha de dados
pessoais e promovendo uma melhor acessibilidade
aos conteúdos do e-book.

O interesse no acesso à jurisprudência do Tribunal
através da sua página mantém-se elevado: 23,86%

ACESSOS MENSAIS AO SITE DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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VISITANTES
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VISITAS AO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
O Tribunal Constitucional continuou a receber pedidos de visitas de grupos
de estudantes e de profissionais forenses, nacionais e estrangeiros, bem
como de grupos da sociedade civil. Contudo, dado os constrangimentos
causados pela pandemia, não se puderam acolher todas estas solicitações,
tendo esta atividade sido retomada logo que foi possível. Deste modo,
visitaram o Tribunal Constitucional, em 2021, grupos de estudantes de Direito,
de vários graus de ensino, da Universidade Lusíada, da Universidade Nova
de Lisboa, da ELSA (The European Law Students Association), e um grupo
de quatro procuradores brasileiros.
Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do programa
Visitas Comentadas, bem como no programa Jardins Abertos, o Tribunal
continuou a proporcionar visitas para grupos de cidadãos, alimentando o
seu propósito de abertura à comunidade.
As visitas incluíram, regra geral, uma apresentação sobre o Tribunal, a sua
composição, competências, funcionamento e estatísticas processuais, bem
como uma visita guiada ao edifício, com informação sobre a sua história e
utilização.
Sublinha-se que todas as visitas foram realizadas de acordo com o plano de
contingência elaborado na sequência da situação pandémica, cumprindo
as diretrizes da DGS.

Visita de Estudantes da Nova School of Law
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3
NÚCLEO DE APOIO DOCUMENTAL E INFORMAÇÃO JURÍDICA (NADIJ)
As atribuições do NADIJ podem ser agrupadas essencialmente em três grandes áreas: Biblioteca, Arquivo
e Jurisprudência. As tarefas e funções em que se desdobram as suas competências incluem a gestão da
Biblioteca, o Arquivo documental e histórico, a Base de dados da jurisprudência constitucional, a publicação
dos acórdãos em Diário da República, a edição da Coletânea Acórdãos do Tribunal Constitucional, as Relações
Internacionais e os estudos jurídicos.

BIBLIOTECA E ARQUIVO
A gestão da Biblioteca mantém-se assente no
sistema mindPRISMA, permitindo a gestão de todas
as tarefas que se referem a processos de seleção e
aquisição das espécies bibliográficas, o tratamento,
inventariação e a divulgação das publicações
recebidas e o atendimento geral.
Especializada em Direito Constitucional, mas com um
foco também em Ciência Política e Direito Público,
a Biblioteca do Tribunal Constitucional conta no
seu Catálogo, no fim de 2021, com mais de 16 760
monografias e mais de 85 títulos em publicações
periódicas (cerca de 35% de assinaturas em suporte
eletrónico) e está disponível e pesquisável, online,
na página do Tribunal (‘botão’ Biblioteca-Catálogos),
onde são também carregadas periodicamente as
suas ‘Novidades’.
Em 2021 foi nomeado um Conselheiro Bibliotecário,
Gonçalo Almeida Ribeiro, que procedeu a uma
primeira revisão da lista de periódicos da biblioteca,
privilegiando as publicações digitais. Foram
também modificados os critérios e a metodologia
da aquisição de monografias e da subscrição de
periódicos, estando a lista das monografias existentes
a ser atualizada. Regista-se, desde já, o aumento
do número de monografias recebidas, sobretudo
fruto de numerosas e constantes ofertas de autores
e investigadores na área do Direito Público, com
cerca de duas centenas de monografias recebidas,
catalogadas e integradas em fundo próprio. Assim,
a Biblioteca registou entradas de 203 novos títulos
e conseguiu renovar as assinaturas de periódicos
nacionais e estrangeiros, o que gerou mais de 900
catalogações.
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ARQUIVO DOCUMENTAL E ARQUIVO HISTÓRICO
As atribuições relativas aos arquivos (documental
e histórico) viram concretizados, em 2018, os seus
primeiros passos com o levantamento sistemático
e a descrição da documentação não corrente
dos departamentos dependentes da SecretáriaGeral (NADIJ, CI e Departamento Administrativo e
Financeiro) e com um novo Regulamento Interno de
Arquivo do NADIJ. Em 2019, com o levantamento
e descrição de mais duas unidades orgânicas:
Secretaria Judicial e Gabinete do Presidente (das
várias presidências), terminou-se a primeira fase
de avaliação documental e elaboração de prétabelas de seleção de quatro unidades orgânicas.
Deveria seguir-se a fase de avaliação documental.
Porém, no final de 2019, muito ainda estava por fazer.
No final de 2020 – em cumprimento do despacho
da Secretária-Geral no Relatório do Grupo de
Trabalho para o Sistema de Gestão Documental do
Tribunal (SGD) – o NADIJ elaborou e entregou para
análise novas propostas de tabelas de seleção
para todas as (seis) unidades orgânicas do Tribunal,
incluindo nas respetivas propostas as referências
de Classificação Documental (CLAV) exigíveis pelo
novo SGD e preparatórias de futuro Regulamento e
respetiva Portaria de Gestão Documental (PGD) a
aprovar.
A meio do 2.º trimestre de 2021, o trabalho a ser feito
nesta área ainda era significativo, apesar do muito
que tem sido concretizado pela Secretaria Judicial,
núcleo ‘produtor’ por excelência da documentação a
preservar e qualificar como arquivo histórico. Assim,
foi com especial agrado que - graças ao empenho e
total apoio do Presidente e contactos da sua Chefe
de Gabinete - iniciámos no final de 2021 o que será
um período de consultadoria técnica com a Torre
do Tombo - DGLAB, organismo que sublinhou a
valia dos trabalhos iniciados pelo NADIJ, a valia do
que será o nosso arquivo histórico e a necessidade
de concretizar e reordenar a presença do TC na
CLAV (Plataforma de Classificação e Avaliação da
Informação Pública).
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JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL - TRATAMENTO,
DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO

BASE DE DADOS DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL
Num ano em que o Tribunal atingiu o segundo
maior número de acórdãos desde 1983 (o máximo
registado foi em 1996), na Base de Dados dos
Acórdãos continuou a fazer-se o registo e a
análise jurídico-documental de todos os acórdãos
proferidos pelo Tribunal Constitucional. Além da
identificação de cada processo e respetivos dados
administrativos, são discriminadas as normas em
causa (apreciadas e/ou suscitadas, Lei do Tribunal
Constitucional e Constituição), os descritores, as
áreas temáticas, a decisão e o sumário de cada
acórdão. De acesso público (sem necessidade
de registo prévio desde novembro de 2019),
acederam à Base de Dados, em 2021, cerca de
5400 utilizadores, atingindo um total de acessos de
quase 12000.

A proximidade entre a disponibilização e o
tratamento dos acórdãos permitiu, apesar do
longo período de pandemia – e a par da correção
de registos antigos –, a elaboração de mapas e
quadros estatísticos nos primeiros dias do mês de
janeiro seguinte.
A partir do último trimestre de 2020 e durante o
ano de 2021, o NADIJ colaborou ativamente no
desenvolvimento do novo módulo de Informação
Normativa integrado (tal como no módulo Acórdãos)
no Sistema de Informação Processual do Tribunal.

Biblioteca

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS

O NADIJ promove, além disso, a publicação dos acórdãos proferidos, quer
no Diário da República (conforme indicação constante das Atas das Secções
e do Plenário, elaborando o “sumário” correspondente à decisão), quer pela
edição da Coletânea anual dos Acórdãos do Tribunal Constitucional (hoje em
dia, em formato e-book), com três volumes quadrimestrais (seleção, montagem
e revisão das decisões, sumários e índices) e ainda a disponibilização na
página do Tribunal da edição permanentemente atualizada dos Índices
Gerais da Coletânea dos Acórdãos do Tribunal Constitucional.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PESQUISAS E ESTUDOS
O NADIJ mantém relações regulares com
organismos ou departamentos congéneres de
outros tribunais constitucionais. O assessor jurídico
do NADIJ representa, desde 2017, o Tribunal
Constitucional na Superior Courts Network (SCN)
do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH)
e, desde 2021, é agente de ligação do Tribunal
Constitucional na Comissão de Veneza.
Este serviço presta também informação e
esclarecimentos ao cidadão sobre a jurisprudência
do Tribunal e, em especial, sobre as normas
sujeitas a apreciação, e realiza pesquisas ou
estudos de natureza jurídica, de harmonia com o
que for determinado pelo Presidente do Tribunal.
Tais trabalhos tanto podem consistir na recolha
e organização da jurisprudência e doutrina como
na participação na feitura de relatórios.
Em 2021, foram atualizadas e recolhidas novas
referências temáticas (em doutrina e jurisprudência).
De assinalar a elaboração de estudos sobre:
gestação de substituição; “lei da Uber”; alojamento
local; jurisprudência dos Tribunais Constitucionais
europeus e do Tribunal de Justiça da União Europeia
(TJUE) sobre as relações entre o direito europeu
e o direito constitucional; morte medicamente
assistida; conservação de dados de tráfego; lobo
ibérico; contributo para relatórios internacionais
apresentados pelo Tribunal; respostas a pedidos
de cooperação submetidos pelo TEDH no âmbito
da SCN e pela Comissão de Veneza; pesquisa de
jurisprudência do TEDH relacionada com o exercício
da jurisdição constitucional.
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4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
A prestação de contas referente ao ano económico
de 2020 foi apresentada de acordo com o novo
Sistema de Normalização Contabilística para as
administrações públicas (SNC-AP), o que envolveu
um exigente processo de transição, em resultado
da mudança de paradigma na contabilidade do
Tribunal Constitucional e nos correspondentes
processos internos, tendo obrigado ao redesenho
do sistema informático de reporte de receita própria,
instrumento vital para a construção do balanço
inicial e para o acompanhamento periódico das
contas correntes.

mecanismos de monitorização dos processos de
criação de contas de custas correntes, inerentes
à atividade jurisdicional. Para o efeito, alteraram-se
os outputs informáticos para obter periodicamente,
por mapas e ficheiros, a atualização das contas
correntes. Com base nesta informação, definiram-se
os circuitos de liquidação e cobrança, distinguindo
cobranças de processos já liquidados de
cobranças com liquidação simultânea, passando a
existir um registo das liquidações por cobrar com
uma avaliação do grau de probabilidade associada
à sua cobrança, designada como “imparidade”.

O desenvolvimento informático do Módulo Financeiro
que deriva do Módulo das Custas do Sistema de
Informação da Secretaria Judicial, concluído em
fevereiro de 2021, possibilitou a reformulação dos

GESTÃO INFORMATIZADA
Em 2021, o Tribunal Constitucional avançou para a gestão informatizada de documentos. Pela primeira
vez, os serviços dispõem de uma plataforma comum de registo de correspondência e de trabalho em
rede. Com a implementação do gestor documental procedeu-se à configuração das funcionalidades –
organização e arquivo –, com o objetivo de abranger todos os procedimentos e operações referentes à
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivo, de forma a garantir que nenhuma informação é perdida e a
assegurar uma pesquisa de documentos imediata e intuitiva.
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INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO
Após a execução da obra de remodelação da
cozinha – área localizada na cave do Palácio Ratton,
que se encontrava sem uso e bastante degradada,
procedeu-se em 2021 à instalação da Cafetaria, um
espaço com condições de conforto para refeições
de todos os que exercem funções no Tribunal e que
favorece também o convívio entre todos.
Assinala-se também a recuperação da estufa, cuja
estanquidade foi alcançada.
Enquanto operação essencial para a conservação
das instalações, regista-se, pela continuidade,
o resultado alcançado com os trabalhos de
manutenção em zonas que apresentavam
infiltrações e na limpeza do sistema de drenagem,
ações que têm vindo a demonstrar uma regressão
na evolução da degradação dos três edifícios,
Palácio Ratton, Anexo e Auditório/garagem.
Além das obras já referidas, foram realizadas
obras de remodelação e conservação nas 1.ª e
2.ª Secções da Secretaria Judicial, bem como nos
gabinetes que se encontram no mesmo piso.
Para 2022 estão previstas obras de recuperação
urgente das instalações atuais da 4.ª Secção e de
muitos dos gabinetes situados no 2.º piso.

4ª Seccão
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5
CENTRO DE INFORMÁTICA
Em 2021, deu-se continuidade ao plano de
desenvolvimento de componentes de software e
reconfiguração das bases de dados associadas ao
Sistema de Informação do Tribunal Constitucional,
disponibilizando-se os módulos de Informação
Normativa (para anotação de normas suscitadas
e identificação automática de todos os processos
associados a essas normas) e dos Partidos Políticos
(para efeito de anotação da identidade dos titulares
dos seus órgãos nacionais após a respetiva eleição,
assim como dos estatutos, das declarações de
princípios e do programa, uma vez aprovados ou
após cada modificação).
Procedeu-se à renovação da infraestrutura de
servidores, à parametrização e instalação do sistema
eletrónico de gestão documental FutureDoc para
desmaterialização de processos e documentos,
otimização de fluxos de circulação da informação,
registo centralizado de correspondência, arquivo/
repositório centralizado de documentos, acesso
rápido e controlo efetivo de acessos sobre toda a
informação, com extração de relatórios e estatística.

O CI assegurou ainda, no âmbito das suas
competências,
a
gestão,
configuração
e
monitorização do funcionamento da rede informática,
do hardware associado e das máquinas clientes
atribuídas aos utilizadores, garantindo sempre
assistência aos mesmos, e o funcionamento dos
sistemas de segurança (firewall e antivírus) e de
backup’s.
Com o início do processo para a implementação
do sistema de tramitação eletrónica dos processos,
bem como da integração da jurisprudência do
Tribunal no ECLI (European Case Law Identifier), o
CI teve um papel essencial nestas áreas, as quais
sempre tem de acompanhar.
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10.
PROJETOS
EM CURSO
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PROJETOS EM CURSO

ECLI - EUROPEAN CASE LAW IDENTIFIER

O Conselho Superior da Magistratura coordena, em
parceria com o Ministério da Justiça, a indexação das
bases de dados da jurisprudência nacional ao motor de
busca europeu sendo atribuído um código individualizado,
único no espaço europeu, para cada decisão judicial
publicada, reunindo todas elas no repositório do portal
de justiça europeu sob um único motor de busca.
O cidadão europeu pode assim aceder – de uma só
vez – a decisões de todos os Estados-membros, o que
facilitará a citação inequívoca de decisões e melhorará a
acessibilidade transfronteiriça da jurisprudência, através
da criação de um sistema comum de identificação. Deste
modo, a jurisprudência constitucional portuguesa tornarse-á mais facilmente conhecida, o que será útil tanto
para os magistrados, como para os cidadãos, reforçando
assim o Estado de Direito.
Como é evidente, é essencial que o Tribunal Constitucional
e a sua jurisprudência façam parte deste projeto. Para
tanto, encetaram-se os necessários contactos com o
Conselho Superior da Magistratura para que a base de
jurisprudência do Tribunal possa interagir com a do ECLI,
ficando disponível nesta rede europeia. Será, em breve,
celebrado um Protocolo de colaboração entre as duas
instituições.
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CITIUS – APLICAÇÃO GESTÃO PROCESSUAL
NOS TRIBUNAIS JUDICIAIS DE PORTUGAL

A natureza (ainda) física da tramitação processual
no Tribunal Constitucional é claramente anacrónica,
desconsidera a crescente desmaterialização dos
processos nos tribunais comuns e nos tribunais
administrativos e fiscais e implica a mobilização
generalizada de recursos humanos e materiais,
impondo elevados custos logísticos e financeiros.
São exemplo disto os custos de impressão dos
processos vindos dos outros tribunais em suporte
digital e as despesas com notificações por correio
registado a mandatários e outros intervenientes
processuais, as quais podem ser evitadas com o
recurso às notificações eletrónicas (prevenindo
ainda a litigância inerente às notificações postais).
Acresce que a implementação da tramitação
eletrónica dos processos que correm termos
no Tribunal Constitucional seria uma importante
ferramenta de trabalho para todos os agentes
forenses, agilizando os procedimentos, em especial

na execução de tarefas simples e repetitivas, e
imprimindo celeridade na sua condução, o que
se traduziria num acréscimo de produtividade
e facilitaria a relação entre o Tribunal e os
intervenientes processuais (públicos e particulares).
Em suma, contribuiria para uma melhoria geral do
funcionamento do sistema, servindo, assim, os
interesses da justiça e dos cidadãos que a ela
recorrem.
Tendo em vista esta realidade, realizaram-se
diversas reuniões com o Instituto de Gestão
Financeira e dos Equipamentos da Justiça (IGFEJ)
e com a Secretária de Estado da Justiça com vista
a encontrar uma solução para a informatização da
tramitação processual no Tribunal Constitucional.

DECRETO-LEI N.º 545/99, DE 14 DE DEZEMBRO

O diploma legal que organiza a composição e funcionamento da secretaria e dos serviços de apoio do
Tribunal Constitucional - o Decreto-Lei n.º 545/99, de 14 de dezembro, em vigor há mais de vinte e dois anos,
apenas tendo tido uma alteração em 2015, encontra-se manifestamente desatualizado, não satisfazendo
já as necessidades do Tribunal e nem mesmo se compatibilizando com diplomas mais recentes aplicáveis
à administração pública. Assim, durante o ano de 2021 foi elaborada uma proposta de alteração daquele
diploma legal, a apresentar ao Governo.

PROCESSO DE DECISÃO (JURISDICIONAL) DO TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Está em curso um estudo sobre os processos de decisão (jurisdicional) do Tribunal que possa servir de
catalisador para um debate que se julga da maior importância: compreender como pensam e decidem
os juízes, o que, para além de útil para os próprios e para todos os juristas do Tribunal, constituirá uma
importante fonte de informação e esclarecimento dos cidadãos, contribuindo para uma maior compreensão
das decisões do Tribunal, reforçando, deste modo, a sua legitimidade.
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11.
HOMENAGENS
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HOMENAGENS
O ano de 2021 iniciou-se com uma simbólica homenagem do Tribunal ao Oficial de Justiça Bruno
Quinhones, que faleceu inesperadamente no final do ano de 2020, através do apoio indispensável à sua
família.
O Presidente João Pedro Caupers prestou homenagem aos funcionários e colaboradores do Tribunal que
se aposentaram neste ano - Hortelinda Ferreira, responsável pelos serviços de limpeza desde 1983, e
Irene Cardoso e Piedade Valente, em funções no Tribunal desde 2005 e 2007, respetivamente - com a
oferta simbólica de uma placa personalizada.
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