
Direito Constitucional I – Época de Recurso 

 

I 

Suponha que foi aprovada uma lei que, a respeito de uma nova epidemia de vírus 

global, veio determinar o seguinte: 

1º - O Ministro da Saúde pode decidir o internamento compulsivo de qualquer 

pessoa por motivos de Saúde Pública. 

2º - Os doentes ficarão internados por tempo indeterminado e não poderão ter 

acesso aos seus ficheiros clínicos. 

 

 

1) Refira dois autores estudados cujo pensamento poderia ser usado para justificar 

o conteúdo desta lei. (3 vals.) 

- O binómio Estado – Liberdade na História do pensamento político; 

- Desenvolvimento: as perspetivas estadualista e coletivista do governo e 

da lei. A privação da liberdade decidida pelo Estado e pela Administração 

contra a liberdade individual 

- Idem. O contributo de Platão: o homem plenamente subordinado à 

vontade arbitrária do Estado, a negação de qualquer esfera privada ou 

íntima da pessoa, a ausência de direitos individuais; 

- Idem. O contributo de Hobbes: o poder ilimitado do soberano “ao serviço 

da segurança”, o “absolutismo” do Estado, a noção expansível de 

segurança face ao medo, a privação da liberdade imposta pela segurança 

coletiva; o Estado de legalidade 

- Outros desenvolvimentos: uma justificação utilitarista para a intervenção 

do Estado?  

 

2) Refira dois autores estudados cujo pensamento permitiria contestar o conteúdo 

deste lei (3 vals.) 

- Clarificação do objetivo da lei: a privação da liberdade individual 

decidida pelo Estado, poder político e Administração; 



- Autores que preconizem a limitação do poder do Estado pela liberdade e 

pelos direitos individuais; a prevenção dos abusos do poder; no caso, a 

possibilidade de manipulação dos motivos de saúde pública pelo poder 

político;  

- O contributo de Locke: o Estado ao serviço dos direitos individuais 

“sagrados” (direitos de humanidade); 

- O contributo de Kant: valor absoluto da dignidade pessoal; o 

conhecimento da situação clínica da pessoa imposta pelo princípio da 

dignidade humana;  

- (…) Outros autores do chamado liberalismo político; 

- Valorização da referência a experiências totalitárias que utilizaram o 

internamento compulsivo para o afastamento de cidadãos e adversários 

políticos. 

 

3) Considera a presente lei compatível com um Estado de Direito material? (3 

vals.) 

- Distinção entre Estado de direito formal e Estado de direito material;  

- O princípio do Estado de direito material: a definição e aplicação do 

Direito enformada pela axiologia constitucional; 

- Privação da liberdade, separação de poderes e reserva da função 

jurisdicional; 

- Idem. Valorização da referência ao artigo 27.º, n.ºs 3, g) e n.º 4 

- O internamento indeterminado, em estabelecimento indeterminado, a 

negação de acesso a informação clínica pessoal: violação de direitos 

humanos básicos (v.g. liberdade, privacidade, dignidade); 

- Os princípios da proporcionalidade e da proibição do arbítrio. 

 

3) Relacione o conteúdo da presente lei com a evolução dos fins do Estado e os 

desafios colocados pela modernidade ao Estado de Direitos Humanos (3 vals.) 

- Evolução: O modelo de Estado interventor e ativista surgido no século 

XX; 



- Expansão de responsabilidades públicas: o fim da proteção da saúde 

pública no contexto do Estado social; 

- As fases de evolução dos direitos sociais (cf. Paulo Otero, Instituições…, 

pp. 359-361); 

- Desenvolvimentos atuais: Estado de proteção paternalista e Estado de 

emergência; 

- Desafios da modernidade: o Estado de vigilância total; hipertrofia da 

segurança; coletivização da democracia e princípio maioritário; 

transnacionalização do Estado de Direitos Humanos. 

 

 

II 

1) Distinga entre os conceitos de povo, nação e população (2 vals.) 

- O elemento humano do Estado: a separação dos vínculos jurídico, 

cultural e demográfico (espacial-geográfico) 

- Distinção entre o povo (juridificação), a nação (aculturação) e a 

população (demografia); 

- Desenvolvimentos sobre a projeção jurídico-constitucional dos três 

conceitos na organização do Estado e da Constituição. 

2) É possível relacionar o tema das formas de Estado com a estrutura unicameral 

ou bicameral do poder parlamentar? (2 vals.) 

 - O conceito e tipos de formas do Estado; 

 - Relacionamento entre o tipo de Estado (unitário / composto) e a estrutura 

 do poder parlamentar; 

 - Idem. Estado unitário com parlamento unicameral e bicameral; 

 - Estado federal e bicameralismo; o sentido da existência de uma segunda 

 câmara; 

 - Valorização da referência ao Federalista. 

 



2) Comente a seguinte frase: “A racionalização do parlamentarismo visa dar 

maior operacionalidade ao sistema, através da criação de instrumentos 

práticos que, sem pôr em causa a dependência do governo em relação ao 

parlamento, lhe assegurem uma maior estabilidade, impedindo crises 

frequentes e imprevistas” - Gomes Canotilho / Vital Moreira - (4 vals.) 

 

- Contextualização histórica do parlamentarismo racionalizado; a crise do 

parlamentarismo puro; 

- O advento do parlamentarismo racionalizado na teorização dos sistemas 

de governo, em especial do sistema de governo parlamentar;  

- O parlamentarismo racionalizado e a necessidade de reforço do poder 

executivo no Estado administrativo 

- Os fins da racionalização parlamentar do sistema (v.g. estabilidade, 

governabilidade, durabilidade); 

- Os instrumentos de racionalização (v.g. aprovação do programa de 

governo, maiorias qualificadas de aprovação de moções de censura, 

mecanismos de disciplina parlamentar, moção de censura construtiva, etc).  

 


