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A SUA EXCELENCIA 0

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência

cápia do Acdrdao fl.0 696/2022, proferido por este Tribunal no

processo acima indicado e relativo a fiscalização abstrata

sucessiva da constitucionaiidade das normas conscantes dos n.°s

1 e 6 do artigo 2.° da Lei fl.0 46/2021, de 13 de julbo e ainda

as normas consLantes dos artigos 2.° a 3.°, em conjugacão corn a

norma do artigo 1.°, da Lei fl.0 47/2021, de 23 de julho — revisão

do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos

ensino básicc e secunddrio, reuuerida por Sua Exceiência o

Primeiro Ministro.

Apresento a Vossa Excelência Os melhores curnprimentos,

____

vstJac

ASSEMBLEIADA REPUBLICA’
Gabinet. do Presidente

0 PRESIDE1’JTE DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

VdeEntrada________
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Data
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACORDAC N.° 696/2022

Processo n.° 841/2021

Plenário

Relator: Conseiheiro José Eduardo Figuciredo Dias

Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional

Verihcandose a existência dos seguintes lapsos de escrita no texto do Acórdao n.°

626/2022, cumpre proceder a sua retificaçao, o que se derermina.

Assim:

- nas páginas 18,51 (pot duas vezes), 52, 55 e 56, onde se ìê <<.Lei a.° 46/2021, de 23 de juiho>>,

deve let-se <Lei fl.0 46/2021, de 13 de juffio>;

- na Decisão (p. 56), alinea a) e aimnea b,), onde se lê eLei n.° 46/2021, de 23 de juiho>>, deve

ler-se <Lei n.° 46/2021, de 13 de jutho>;

— na Deciso (p. 56), almnea b,), onde se 1& ealinea a) do aedgo 198°>>, deve lee-se ealinea a) do

n.° I do ardgo 198°>>,

Lisboa, 25 de outubro de 2022
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ACOPDAO N.° 626/2022k

Processo fl.0 841/2021

Plenário

Relator: Consetheiro José Eduardo Figueiredo Dias

- N

Acordam, em Plenário, no Tribunal Constirncional

I. RelatOrio

1. 0 Primeiro-Ministro requerco, ao abrigo da competência que the conferida pela aimnea

c) do n.° 2 do ardgo 281.° da Constituição da Reptiblica Portuguesa (doravante, CRP), a dec1araço

de inconsfitucionalidade, corn força obrigatéria geral, das disposiçbes normalivas constantes do n.°

I e do n.° 6 do ardgo 2.° da Lei a.° 46/2021, de 13 de julbo; e dos arligos 2.° e 3.° da Lei n.°

47/2021, de 23 de jutho, e, a dtulo consequente, por conexão instrumental, tanibém a norma

constante do ardgo 1.0 desta óldma Ici.

2. 0 fundamento do peclido radica na desconformidade das normas mencionadas corn o

disposto no n.° 1 do artigo 111°, conjugado corn as alineas 4) cc) do artigo 199°, ambos da CRP.

Em termos mais especIficos, o pedido de dcclaração de inconstitucionalidade encontra-se

fundamentado fibs seguintes tcrrnos (transcrico parcial, scm destaques e scm notas de rodapé):

<I. A estrutura complexa do requerirnento
10

0 oresente pedido de fiscaizaçäo de constitucionalidade reveste natureza coniplexa, ao srndicar normas
distintas que figuram em Ida parlarnentares thferentes, complexidade que se justifica pela circunstancia de
as mesmas disposicdes assumirern urn objeto e fins parcialmente idênticos, serem du-igidas I mesrna
categoria funcional genérica de destinatórios (professores do ensino bIsico e secundurio de estabelecitnentos
escolares ptiblicos), enfermarem do mesmo tipo de inconstitucionalidade e terem sido publicadas em
sequência cronoldgica e numdrica no decurso do mesmo més.

* Rotificado conforme Acórdão fl.0 696/2022, do 25 de outubro de 2022 (fls. 1)

jj



ID
TRIBUNAL CONSTITUCTONAL

2°

A sobredna natureza complexa do pedido, que se jusdfica por razdes de eronomia processual e de u1-gncia

na decisão, näo obsta ao seu conhecfrnento palo Tribunal Consdtucional, de acordo corn a jurisprudência

deste drgäo verbda sobre a niatéria, Ial cotno dispöe a Acbrdio fl.0 105/86 desse mesmo Tribunal.

II. Facrualidade relevante e questho de ordern

A. Enqizadrarneoco narmativo da Lei ti.0 46/2021, de 13 de juiho
30

A Lel n.0 46/2021. de 13 de ;uLho. impugnada neste requerimento, atento o disposto no seu artigo 1.0,

desdobra-se em dois eixos, a saber:

a) Determinaçäo ao Governo do encargo de abertura de urn concurso de vinculação extsaordiniria de

docentes das componenres técoico- ardsdcas do ensino artistico especiahzado pan o exercicio de

£unçties nas dreas das aries visuals e dos audiovisuals, nos estabelecimentos püblicos de ensino;

b) Estipulaço ao mesmo órgäo, da obngaçdo de dar inicio a urn processo negocial corn as estruturas

sindicais, para aprovacSo de urn regime especIfico de seleçdo e recrutamento de docentes do ensino

artistico especializado nas reas das aries visuals e dos audiovisuals.
40

Concretizando o objeto definido no artigo 1° desta lei, o artigo 2.° prescreve nos seus n.°s I e 2 a aberrura,

no prazo de 30 dras posteriores I pubiicaçIo do mesmo aro legislativo, de urn procedimento concursal para

avinculaçIo extraordinIxia de docentes das componenres técnico-artisdcas do etistho artistico especializado

pan o exercicio de funçoes tins éreas das artes visuals e dos audiovisuals, nos estabelecimentos pdblicos de

ensino, determinando algumas condiçdes para a flxaçIo das vagas a prover.
50

O ti.0 5 do mesmo preceito legal prescreve, por seu turno, a aplicaçIo do regime trarsitdrlo constante do

artigo 9.° do Decreto-Lei at.- 15/2018, de 7 de marco, cia sua redaçIo atual [diploma que aprova o regime

especifico de seleçIo e recrutamento de docentes do ensino artistico especializado da mdsica e da danca) no

tocante as condiçöes de integraçIo na carreira do pessoai docertte recrutado na sequncia do referido

procedimento.
60

o ti.0 6 do mesmo artigo 2.° detemiina a abertura, ate ao final do ano lefivo de 2020/2021, de urn processo

de negociaçäo corn as associaçdes sindicais, tendente a aprovaclo de urn regime especIfico de seleçIo e

rerrutamento de docentes do ensino artIstico especializado para o exercicio de Eunçdes nas areas das axles

visuals e dos audiovisuals, sendo que o artigo 3•0 deste diploma inipoe que, ate I entrada em vigor do novo

regime especifico tie seieço e recrutarnento, seja aplicdvei, corn as devidas adaptaçdes, aos docentes por etc

abrangidos. o regime de 5dec10 e recrutamento de docenres do ensino artistico especializado da rndsica

da dança constance do Decrero-Les fl.0 13/2018, de 7 de marco, na sua redaçIo atuai.
70

Finalrnente, a artigo 40 determina que o Governo pro ceda a regulamentaçlo da lei ern exame no prazo de

30 dias subsequentes I sua publicaçIo, tornando obrigat6ria a sua negociaçIo corn as estruturas sindicais.
80

Imnorta ter presente que a rnotivaçio do egisiador partamentar Se encoctra sinreuzada na exposiçlo

justificativaincrodurória do projeto legislativo que esreve na base da Lei n.° 46/2021, de 13 de julho (Proew

de Lei n.° 660/XW/2.°. do Grupo Par amentar do Partido Cornunista Português), que toma ern

consideraçfo a circunstmncia de:
a) 0 eusino artistico especiaHzado das arIes visuals e dos audiovisuals set, no entendimento dos

proponentes, assegurado por docentes contratados para lecionar as disciplinas de técnicas especiais que,

oa sua rnaioria, se rnantêm corn contratos anuals, preenchendo necessidades perrnanentes das respetivas

escolas;
b) 0 Decreto-Lei fl.0 15/2018, de 7 de marco. ter aprovado urn concurso extraordinério de vinculaçio de
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docentes dessas ireas, sem que tenha ocorrido, posteriormente, mais nenhunt concurso idêndco e não

tendo sido criado urn regime especifico de recrutarnento e seleçäo pan os docentes do ensino artistico

especiahzado nas areas das artes visuals e dos audiovisuais, o pie favoreceria a precariedade lahorai de

dezenas de docentes das artes visuals e dos audiovisuaLs, “que, em vez de inte,grarem a caneira, apenas veem,
ano apo’s ano, o sew contrato a ser renovado. Em muitos casos, estes docentesjd somam trts contratos slecessivos em hora’rio
completo, tendo assim sido recondze<idos nos áltimos anus letivos”.

90

Coin relevfincia pan a apreciação das questdes de constirudonalidade que são suscitadas neste requerimento,

a moldura legal subjacente aprovacão da Lei n.° 46/2021, de 13 de ;ulho, bern conio as opcOes materials

nela vertidas, poderd ser sintetizada do seguinte modo:

a 0 artigo 62° da Lei de Eases do Sistema Educativo (Lei fl.0 46/86, de 14 tie outubro), cornete

diretamente ao Governo a aprovacio da legislação compienientar de desenvoiviniento, designadamenre

no dorninio das carrefras do pessoal docente e de outros profissionais da educaçio (cif. n.° 1, alinea c)

dessa Lei);
b) Dc acordo corn o disposto no artigo 36°, n.° 1, do Estaturo da Carreira dos Educadores de Infância e

dos Professores dos Ensinos Bisico € Secundário (ECD), aprovado pelo Decreto-Lei ri.0 139-A/90, de

28 de Abril, ao abrigo do desenvolvimento da Lei de Bases do sistema educativo, “o iigresso ira carreira

docentefaz-se mediante concurso destinado aoprovimento de /zgar do quadro & entre &centes que satisfa,cam us requisitos
de admissao a que se re/err o artzgo 22.0 do mesmo diploma;

c) No dommnio da docência do ensino artistico especializado - areas das Artes Visuals e dos Audiovisuals,

da Dança € da Mdsica - o Decreto-Lei n.° 15/2018, de 7 de marco, veio aprovar o regime especifico de

seleção e recrutarnento do pessoal docente do ensirio artistico especalJizado da rnthsica e da dança;

d) 0 teferido diploma foi emitido ao abrigo do disposto flO attigo 24.° do ECD, fl05 termos do qual a

regulamentação dos concursos deve set operada pot decreto-lei;

e 0 Decrero-Lei fl.0 132/2012, de 27 de junho, qua regula o regime de concursos;

0 Em contornudade corn o disposto no artigo 28° do ECD, no artigo 19.° do Decreto-Lei fl.0 132/2012,

de 27 de junho, in sua redaço arual, e nos artigos 4.° € 8.° do Regime de Seieçäo e Recrutamento de

Docentes do Ensino Artistico Especializado da Müsica e da Dança, publicado em anexo ao Decreto

Lei fl.0 15/2018, de 7 de marco, in ma redaçâo atual, a dotação das vagas a preencher pelos concursos

previstos € regulados neste âmbito 6 fbcada pot porraria dos mernbros do Govemo responsaveis pelas

dreas das £nanças e da educação;

g) F então na esteira destes tiltimos preceitos legals que se configura a tegulamentacão prevista no arugo

4° da Lei ri.0 46/2021, de 13 de juiho, o respetivo objeto e o seu alcance (cf o artigo 20, ri.0 4 do mesmo

diploma).
100

Considera o Pdmeiro-Minisrro que tatito a norma do n.° 2 do artigo 2.° da Lei ri.’46/2021, de 13 de julho,

qua irnpbe ao Governo a aberwra de urn concurso para a vinculaçio exraordimfria de docenres das

cornponenres récnico-ardsdcas do ensiio artistico no prazo de 30 dias contados a partir da data de entrada

em vigor da referida [ci, corno a norma do n.° 6 do mesmo artigo que dna ao Execudvo a obrigaçdo tie, ate

ao final do ano letivo de 2020/2021, isiiciar negociaçdes corn os sindicatos, tendo pot firm a aprovacão de

urn regime especifico de seleçao e recrutamento de docentes dessa categona funcional, suscitam düvidas

pertirentes de constitucionalidade, assentes na violação do principio da separacão de poderes e do nticleo

de cornpetências adniinistrativas reservadas ao Governo.

B. Enquadramento da Lei n.°47/2021, tie 23 dejulho
110

A Lei f..0 47/2021, de 23 de juiho, resukou da iniciativa parlarneniar do grupo parlarnentar do Bloco de

Esquerda (Projeto de Lei n.° 761/XIV/2), e tern pot objero, de acordo corn o seu artigo 1,0, vincular o

Governo a aberrura de um processo negocial corn as estruturas sindicais pa.ra a revisão do regime
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estabeiecido pelo Decreto-Lel n.° 132/2012, de 27 de juriho, na sua redaçäo arual que estabelece o regime

de recruiarnento e rnobthdade do pessoal docenre dos ensinos bisico e secundário.

12°
Corn efeito, estabelece o artigo 1.° do diploma em crise - sob a epigrafe “objeto” -, que <Apresente leE deterwuna
a abenura de urn processo negocial corn as estruturas sindicaispara a revisio d9 regime de recnuamento e rnohiiidade dopessoal

docente dos ensinos bdsico e secunddno estabe/ecidopelo Dec,vto-Lei n. 132/20 12, de 27 dejththo.>>
13°

Por sen turno, conferindo obrigaroriedade I ahertura do referido processo negocial, o artigo 2.° do dipoma

dispEe que: “Na pnzo de 30 c&zs, o Govenzo inicia negocia,ccio corn as estneturas sindithis para a revisâo do segime ac
recrutamento e mohi/idade do pessoal docente dos ens/ms bdsico e secunddrio dejorma a garantir a valorizaçdo da camEra
docente nor termos dejinidos no artigo 3.° dapresente Ici”.

14°
For sua vez o artigo 3.° do diploma em aniise, pan o qual a parte final do arngo 2.° supratranscrito remete

Os parirnetros que devem guiar a negociaçäo corn os sindicatos de rnodo a set alcançado o objefivo de

valorizaçäo da carreira docente, prescreve rnuito perentoriarnente que:
“A revislo do regime de recrutamento e rnohilidade do pessoal docente dos ensinos bIsico e secundIrio

prevista na presente lei orienta-se pelos seguintes critérios:

‘a) Respeito pela graduaço profissional e elirninação de ultrapassagens;
b) VinculaçIo de docentes contratados mais célere e sistemática;
c) lnclusão dos horários incornpletos pam efeitos de mobilidade interna;
d Alreração dos ir:tervaos horrios.”

15°
Em sintese. pot via dos normativos sutra elencados, a Assernbleia da Reptiblica icnpEe ao Governo (i) a

abertura de um processo negocial corn as estrumras sindicais; (ii) num prazo dererminado (30 dias); (iii) para
urn Em especifico (sever o Decreto-Lei ri.0 132/2012, de 27 de junho, na sua redaçIo atual. de rnodo a ser
alcançado o ohjenvo de valorização da carreira docente); e (iv) em cumprirnento dos critbrios

especificamente consagrados, a serem considerados ma negociaçao para efeito da formataço dos termos da
revisao do refetido regime legal (os do ardgo 1° da lei em crise.

16°
Nestes tennos, no entendimento do Primeiro-Ministro, os artigos 2.° e 30, em conjugacio com o ardgo l.°
da Lei n.° 47/2021, de 23 de juiho, desrespeitararn o principio da separaço de poderes, dado que perniitem

I Assernbleia da RepiIblica, ao abrigo de urn ato com a forma de lei, agir come superior hierlrquico do

Governo e interfe&, mediante ordens e orientaçEes, em matdrias que, no dominic da funçio administrativa,

a Constituiçiio reserva ao Executivo.

III. A problemática do nücleo da reserva de adrniriisti-açAo do Governo na doutrina e na jurisprudtncia
17°

A douthna admire, pacificameote, dominios materiais reservados I Adrnimstraçào autdnoma, considerando,
contudo, um tema mais cos-nplexo e dificil ma sua deteririinaçIo, a exjstncia de uma reserva gerai de
Adndnistraçlo, nomeadamente no eixo das relaçdes entre o Parlarnento legishdor e o Governo como drgIo
superior da Administraçio Pdbiica.

180

Ainda assLm, a existência de uma reserva de Adrninistraçlo do Governo em face da densidade reguladora

da lei é reconhecida pela doutrina, näo mediante uma linha de demarcaçio material fixa, trias antes no
contexto casuistico tie afedçio tie urna “reset-ca de dnisdo no caso concreto” o qual ritz “repeito ao modo de agE-c em

situacös concretas eperantepessoas detenninadas’ curnprindo desracar os seguintes passos doutrmnais de referência:

a) Nb havendo “setores rnateiiais detetminth’eis aprorist/carnente” cue tinpiiquem uma reserva de
adminisrraçbo, haverb ‘fit-mar it atuacão, procedirnentos e cfritositz’;.o; oiganiatvos qite são necessa,7amentq znerentes a

funçdo administrativa”. Assim”éconcebiveiqne, em rena medida, elessejam suscetIveis de apreensdo normatwapelo /ggis/ador,
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porque ecie estard, em ptincztio, Ie,gitimado a pré-ocupar C) urn eafo k atividade executiva. Mac jä nb tern
constitudonalmente adniissIvelurna intelferificia legis/ativa quepara/ise osprocedimentos operativos daAdrninistraçñopáblica,
subvertendo on diluindo os nexos de imputardo e rerponsabi/idade politico que devem exLiir entre a Assernbleia do Republica
cc Govetno. (..)“. A reserva de funçöes tern insita urna dirnensäo positiva de separaçLo de poderes na vertente

racionalizadora do mandato organizatório-functona} do Estado de Direito dernocrá&co”.

b) “0 princIpio da separaçäo de poderes não pode deixar de limitat a Assembleis da Reptiblica

enquanto órgäo legislativo, face ao Governo, enquanto 6rgão da Adrninistsação pñblica, nern o Tribunal

Constitucional poderl deixar de se sends limitado na configuraçäo das relaçâes entre o poder legislativo e o

poder adrninistrativo.0 poder legislativo, apesar de conformar o exerciclo da atividade adniinistrativa e de

fixar o gnu de liberdade decis6ria das estruturas administrativas terá sempre de respeitar urn espaco minirno

de intervençao auténorna da Adniinistraçäo püblica: a funçäo administrativa ndo é urna dIdiva da mi, nern

o seu exerclcio urn ato de graça do legislador, antes deparanios corn urna ftmnço que encontra na

Constituiçäo o seu titulo legitirnador, o alicerce de urn espaco reservado de decisào e urna autoridade

soberana pacalela aos denials poderes do Estado”;
c,) ‘Q..) esse poder de rnodelação e conforrnaçao do legislador trio pode set havido corno absoluto,

ilnitado on incondicionado, sob pena de the set rnesrno consentido subverter o sentido do reconhecirnento

consfitucional de urn quadro prdpdo de legititnaçio e responsabilidade da Administtaçio (...)“. bitt urn limite
fimnciona/que se ‘traduz namnipossihiiidade de o iegislador restringir a competência de órgios daAdrninmstraçio

e prograrnar a atividade administrativa
(fl.)

em terrnos que acabani pot verdadeirarnente desvirtuar e

desfigurar essa funçio. Se La] lirnite for ultrapassado ai teretnos urna violaçäo do ndcleo essencial do

princIpio da divisio e separacio de poderes, pot desrespeito (..) daquele mmnirno de autonornia prépria da

adndnistraçio póblica (..
ii) ‘A separacio de poderes nio comprornete a validade de leis formais do Parlarnento que, ditando

critérios de decisio e air cornandos juridicos singulares, assurnarn canter auto-apilcativo (dispensando atos

de execuçäo). Inibiri; sirn, a intrornissio pot via legal no poder de direçio do Governo relativarnente I

adrnmoistraçio direta, mormente através de normas que reduzarn o sentido 6th desse poder de direçio ou de

atos rnaterialrnente administrativos editados taticarnente pelo Parlarnento sob a forma de lei, suscetIveis de

consdtuir urna inversio nuclear do pnincIpio da separaçio tie poderes. 0 mesmo critério que prolbe que o

nücleo essencial do exetcfcio de urna fiinçio, corneddo a urn órgio de noder, seja usurpado pelos poderes

qualitativarneate diversos de outro órgio cue trio tern acesso a esse nthciro, utilizando como expetitente

pan essa usurpaçio a forrna de urn ato de hierarquia superior’.
190

Pela sua nertinência relafivarnente a conflguraçio de urn domino Lancional de reserva de adrnirnarraço do

Governo em face do legislador panlarnentar, no contexto de governos rninontirios, irnporra atentar nos

seguintes passos de outra doutrina tambérn referenciaL
a) “A inexisténda tie quaisquer limites dfunçao le,gislativa perante a Adminlstraçao I totalrnente incompat/eel corn

o punt-/pie da separaçJo de poderes. A mais intensa legitirnidade democrdtica do legislador e a necessiJade de controlo
parlarnentar do Executivo (..) nJo são argumentos cm contrdrio do resetva de Administraçao, pois o signJicado altirno &
prinq’pio di separafbo depoderes Iprecisarnente o de evitar que a distilbuiçbo dopoderpelo aparethopdblico conduza a situaØes
c/c omnipotincia 4..). Urna coisa I admitir que a kipode ter urn conteüdo individual e concreto quando traduza escolbas de
pnrneirograu, eportanto, de natureapolitica e outra muito diversa isustentarquepode descerao n/eel depura administrapbo”;

b) A levarem-se tais argurnentos ate as ttltimas consequfacias, e por absurdo, a Assernbleia do Repdblica poderia
no prdtica ,gerir atravIs de leis os services do estado A drninistraçio e da ma adrninistraçbo direta e indiretarnente dependente
en) vez de urn governo mfltqfl

c) 0 paei do Goverrro corno órgio da conduçio politica geral do Pals e drgio superior da

Adrninisrraçio Ptiblica ficaria “em peno caso se admitisse a znteijirincia do Assernbleia di Repablica em Zak math/as;
istoparajd ndofalar na pr4rria logica da sua rerponsabilidadeperante o Presidente da Rep,2blica e aAssernbleia do Reptiblica,
queficaria esvazfada notrimeiro caso e sern sent/do no segundo”.

20°
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Na esfera jurisprudencial, ha muito que o Tribunal Constitucional português, ao abrigo do principio
democrótico e cia namreza prininria ou dominante da atividade egislativa, acoihe uma construção expansiva
de lel formal, no sentido de adrnitir a possibi]idade dessa lei prd-ocupar dontinios ordinariarnente comeddos
I função administrativa, pelo que nos Acdrdãos n.°s 1/97 e 24/98 legitiniou essa expansão vertical cia In, Se
hem que tenha admitido, em tese, a existência de urn “nücleo” da atividade adntinistrauva governarnental,
clefendido pela Constituição contra apropriacOes intoleráveis pot paste do poder legislanvo parlarnentar.

21°
Contudo, ulteriormente, no Acdrdäo fl.0 214/2011, o Tribunal deu urn passo sensIvel no reconhecirnento
de urn domiriio prdprio da Adniinistraçao e pronunciou-se pela inconstitucionalidade, corn vários
fundanrentos, de urn decreto da Assernbleia da Repdblica que, em matdna de avaliação de desempenho de
professores, afronron o prmcipio da separacão de poderes e perpetrou uma fucursão indevida na reserva de
Administração do Governo, consdrnindo este aresro urna referfncia fundamental Ca ardcu[açio do presenre
teqenrnento.

22°
Do exposo nporta reg stat uma tendência iara uma aproxinraçEo cia jur-isprudéncia consHcucton2J em
relação I doutrina dommanre, reiatwamenre I aceitação de dorninios mdveis de cesenra de Adrninisrraço
do Governo ancorados, posirivarnente, r.as comperências que a Consdtuição the reconhece, rnorrnente no
cespeitaure aos seus poderes de direção e supcrintendência e, no plano negativo, no reconhecimenro de
h.-nires fuccionais no uso da competéncta legislariva parianientar bern corno do defeso da autonomia
functonal, poiltica e admhuisu:ativa. do Governo em face do Parlarnento, corn exciusão de qualquer relação
de subordinaçio hierIrquica.

IV. Fundamenros cia inconstitucionalidade das norrnas itnpugnadas
A. Da inconstirucionalidade cia norma do n.° 1 do artigo 2.° da Lei n.° 46/2021, de 13 de jutho

23°
On.° 1 do arrigo 2.° da Lei c..9 46/2021, de 13 de julho, ixnpoe a aberwra de urn condurso pam a vinculaçio
extraordiniria de docentes das componentes tdcnico-ardsticas do ensino artistico especializado no prazo de
30 dias subsequenre I entrada era vigor cia referida lei.

24°
contuco, rnuito duvidoso que, narna matéria cia esfera consticucional cia competéncia adminisrrativa do

Governo, corno a que respeita a urn procedirnento concursal singular pan ingresso nas carreiras da funçIo
pdblica [alineas d) e e) do artigo 199.° da CR1’), a Assernbeia cia Reptiblica possa dam, atravds cia forma cit
:ei. injunçóes ao Governo para a abertura de urn concreto e determinado concurso, respeitante a urna dada
categoria funcional e na observência de urn perlodo de tempo exiguo e pré-determinado.
E que,

25°
Se se atentar, considerada a similitude cia matdna, no teor do AcdrdIo n.° 214/2011 do Tribunal
Constitucional, ama injunçdo dessa natureza não seria conforrne I ConstituiçIo.

26°
Enfatha a este propésrto o tnencionado AcdrdIo n.° 214/2011 que:

a) “As relaçdes do Governo corn a Assembleia da Repdblica são relaçOes de autonomia e de
presraçIo de contas e de responsabilidadc; nb são relaçOes de subordinaçbo hierirquica on de
superintendéncta, pelo que nbo pode o Governo set vinculado a exercer o seu poder regulamentar (ou
legislativo) pot tnstnrçdes ou injunçöes cia Assernbleia da Reptiblica (cf. Gomes Canotilho e Vital Moreira,
op. cit, voL ii, p.415)”;

h) “Efenvarnente, o Governo é urn drgIo dotado de legitimidade e competéncias constitucionais
préprias, cujo estatulo escapa I decisbo do legislador ordinirio. Dentro dos limites cia Constituiçbo e cia ri,
o Governo é autdnorno no exercicio da funçbo govemnativa e da funçIo adtninistxativa. Nas zonas de
confluéncia entre abs de conduçIo politica e atos de adniioistraçIo a conduçbo poiltica e aros de
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adminisaçâo a cargo do Governo, a dirnensäo posidva do principio da separação e interdependência de

órgãos de soberania irnpde urn limite flincional ao uso da competência legislativa universal da Assembeia

da Reptiblica [artigo 161°, alinea c). da CR21, de modo que esse poder de chamar a Si do Parlamento no

transmude a fotma legislativa nutn melo enviesado de exercicio de cornpetências de fiscalizaçäo corn

esvaziamento (..) do niicleo essencial da posicão constitucional do Governo enquanto drgão superior da

Administraçio Pdbllca (artigo 182.° da CR2), encarregado de dirigir os serviços da administração direta do

Estado [artigo 199°, alinea d), da CR2;
c) “A Assernbleia, nas suas relaçoes corn o Govemo “C-) não pode ordenar-ilie a prâtica de

detern-nados atos politicos ou a adoço de deternimadas orientaçdes (cf. Gomes Canotilbo e Vital Moreita,

bc. cit, p 414. Designadamente, não pode faze-b sern previamente alterar os Darârnetros legais dessa

atividade. no dorniriio das competencias administrativas que a Constituiçäo the comete como o de dirigir os

serviços e a atividade da adrninistraçäo direta do Estado, em que as escolas ptiblicas e o seu pessoal docente

se integrarn.’
27°

A Assemblesa da Repñbhca é urn órgão dotado do primado da funçäo legislanva, mas desprovido de

competencias administrativas corn eficicia externa e alcance intersubjetivo.

Ora, no presente caso,
28°

o Parlamento, atravCs da norma sindicada, usou a forma legal para impor ao Governo a aberrura de

concurso extraordinirio pam uma categoria funcional determinada, nurn periodo temporal pré-definido e

respeitante a uma siruação concreta (porque desprovida de aplicaco sucessivaj e, ao faze-In:

a) Derrogou tacitamente, para providenciar urna situaçäo concursal singular, uma base gerab

aprovada peba prdpria Assernbleia - a alinea c) do n.° 1 do artigo 62.° da Lei n.° 46/86 — que comete

exciusivamente ao Governo a competência para regular, sob a forma de decreto-lei, a matéria relativa as

“carreiras de pessoal docente e de outros profissionais da educaçJo”, sern que tenha alterado previaniente a mesma

base, onde figuram os parârnetros da compethncia governamental sobre a matéria;

b) Derrogou, igualmente para reger uma siroação concreta, sem prdvia alteraçäo do regime legal

vigente, tanto o disposto no amigo 24.° do Estatuto da Carreira dos Educadores de Tnfância e dos

Professores dos Ensinos Bisico e Secundâdo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 139-A/90, de 28 de Abril

CD), que desenvolve as mesmas bases gerais e que determina que a regularnentaçio dos concursos

previstos no mesmo estamto deve fazer-se por decreto-Iei, como o disposto no Decreto-Lei n.° 15/2018,

tie 7 de niarço, que, precisamente ao abdgo do preceito anterior, regulamentou o regime especifico de

seleçäo e recrutamento do pessoal docenre do ensino artIstico especiabizado da mtisica e da dança;

c) Ct-iou, pot conseguinte, uma decisäo-medida injuntiva que trnpôs ao Governo, em prazo certo, a

abet-tiara de urn concurso extraordinário pata urna dada categoria funcional ao arrepio de toda a legislaçao

reforçada e de desenvolvimento referida nas ailneas precedentes, a qua1 conferia ao Executivo autonomia

decisdria para regulamentar as carreiras de pessoal docente e respetivos concursos;

d) Apropriou-se, em conclusão, mediante a uso indevido e abusivo da fortna legal, de poderes

inerentes ao exercicio da funç.o adn’ioistrativa em reas reservadas ao Executivo, ao abrigo dos seus

poderes de direção (alinea d) do ardgo 199.° da CR2) no que tange a dorninios prdprios de gestao do mesmo

Execufivo relafivos a atos concursais que tangem a carreiras de trabalhadores em flinçoes miblicas (alinea e)

do tnesmo artigo l99.°, poderes que nio foram airerados pela iegislação vigente sabre a matCria (cfr. atito

9.’ deste requerimento)
Em suma,

29°

A Assembleia da Reptiblica, ao utilizat a forma de lei, mediante a aprovaçiio do n.° I do artigo 2.° da Lei

sindicada, para ditar injunçoes ao Governo, const.rangendo-o a abrir um concurso especifico on singular

mediante urn cornando de conteiido cor,creto:
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a) Alcandorase materialmente a uma posiçäo ilegitirna de 6rgo superior da Administcação, colocando
o Governo numa relaçäo de subalternidade, em violaçao do principio da separacão de poderes (n.° I do
artigo 111.0 da CR?];
b) B perpetra uma incursâo no nticleo reservado das competências administrativas do Governo, insitas
nas alineas 4) e e) do artigo 199.° da CR1?, programando a atividade de gestdo adniluistrativa do
Executivo em relaçäo a pessoal docente das carreiras pdblicas e reduzindo todo o sentido titil das
referidas competências governamentais.

13. Da inconstitucionalidade da norma do n.° 6 do artigo 2.° da Lei fl.0 46/2021, de 13 de juiho
30°

0 teor do n.° 6 do artigo 2.° assume contornos identitáxios ao ardgo 1.° do Decreto n.° 84/XI, da Assembleia
da Repdbilca, objeto de controlo preventivo de constitucionalidade promovido pelo ento Presidente da
Reptiblica, o qual deu origem ao jd referido acdrdio n.° 214/2011 do Tribunal Constitucional.

31°
Dispunha o artigo 1.° do Decreto n.° 84/3(1 que, at final do ano letivo entio em durso, o Governo deveria
iniciar Urn processo de negociaçäo sindical tendente I aprovação do enquadramento legal e regulamentar
que concretizasse urn novo modelo de avaliaçao do desempenho de docentes do ensino básico e secundjio,
de modo a produzir efeitos a partir do inicio do ano ]etivo seguinte.
Sucede que,

32°
Com grande sernelhança, o artigo 2.° da Lei n.° 46/2021, de 13 de julho, que Se encontra em apreciaçäo
impöe, igualmente, no seu fl.0 6, a abertura, ate ao final do ano letivo de 2020/2021, de um processo negocial
corn as estruturas sindicais do qual resulte a aprovacão de urn regime especifico de seleção e recrutamento
de docentes do ensino artIstico especializado pan o exerdIcio tie funçdes nas areas das artes visuals e dos
audiovisuats.

33°
A legislaço em vigor prevê que a aprovacEo de urn regime especiflco de recmtamento de docentes de
categorias funcionais determinadas seja sujeita a uma prdvia negociaço coletiva (cfr. almnea,g) do artigo 40

e artigo 24.° do ECD e artigo
347•0

e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funçöes Póblicas, na sua
redaço atual, aprovada em anexo I Lei fl.0 35/2014, de 20 de junho (“LTFP”]), pelo que, numa primeira
leitura, seria possIvel considerar que a norma sindicada seria apenas urna disposicIo redundante.
Contudo, a redundIncia d apenas aparente, pois,

340

0 que resulta set constitucionaimente inadntissivel consiste na fixaçIo de uma obrigaçlo concreta ao

Governo, estabelecida em lei parlamentar, para que o mesmo negoceie corn estruturas sindicats e na

observlncia de lirnites temporais precisos a alteraçIo de urn diploma legal.
35°

A este prop6sito, cumpre salientar que, o n.° 6 do artigo 2.° da Lei n.° 46/2021, de 13 de jutho, ao prescrever
que “aid aoJirnz/ do ano letivo de 2020/202 1, 6 aberto umprocesso ne,goclal corn as estruturas sindicaispara aprovaçdo de
urn re,girne especifico de seleçâo e recrutarnento Jr docentes do ensino ailistico eipeciallzadopara o exercicio defunçJes nas duos
day oiler visuals e dos audiovisuals”, nb deixa margem para ddvidas sobre a natureza linperativa do comando
legal que vincula o Governo a essa diiigência e corn prazo-limite pars o seu inicio, nbo estando em causa
uma “norma prograsnItica” ou urns “lei-cartaz”, reconduzivel a uma recomendaçIo de conteddo nbo

vinculativo, mas antes, tratando-se de uma disposiçbo itnpositiva.

36°
Ademais, quanto I natureza desse comando, o enunciado vinculante da norma em apreço redunda numa
injunçbo ou numa ordem para que, ao abrigo das suas cornpetências administrativas, o Governo inicie um
processo negocial em prazo determinado, como ato preparatdrio necessário I aprovacbo de urn regime de
seleçbo ao qual fica adstrito.

8/57



S
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

370

Pot outras palavras, a Assembleia da Keptibiica utihzou a forma de lei pars interferir na esfera das

cornpetências adii1inistrarivas do Governo previstas na alinea 4), conjugada corn a aloes e) do artigo 199.°

da CRY, atuando corno seu superior hierirquico, ao dita.r-lhe urns injunçäo pars negociar corn estruturas

sindicais, num prazo determinado, a aprovação de urn regime, e agiudo igualmente como titular de urn poder

de superintendncia administrativa ao estabelecer orientaçöes especificas sobre o objeto dessa negociacão.
380

Ora, sobre a marnissibilidade constitucional quanto a fixação de urna obrigaçao ao Governo, estabelecida

em Iei parlarnentar, para que 0 n:esmo negocere corn estruturas srndicais, nurna situação concreta on

especiflca, a alteração de urn diploma legal ou regulamentar, o Tribunal Constitucional parece ciaro,

cumprindo charnar de novo I colação o Acórdão fl.0 214/2011, nas seguintes passagens:

a) Nada parece proibir que a lei lice urn prazo cngruo para regulamentação das leis cue dela precisem

para serem exequlveis.
Mas a norma em presença não pode set interpretada como de estatuição de urn mero prazo para o

Governo regulamentar as normas do Estatuto que disso careçarn porque nb houve ai qualquer

alteraçbo e a matdria já estava regiilamentada. 0 seu senfido juridico é, na base de urn juizo politico <nbo

serve, faça-se outro>, o de vincular o Governo a iniciar o processo negocial corn vista ao estabelecimento

de urn novo modelo de avaliação”;

h) Assim priva-se a Administraçbo do instrumento norrnauvo de gestio existente e fin-se urn hrntte

temporal (deadline) pars que urn ornro seja estabelecido: o inicio do préxirno ano letivo”;

c) Pelo que “(...) a decisao sobre o se e o quando da iniciafiva de desencadea.r negociaçöes corn vista i

aiteraçbo do ordenamento - corn as associaçöes sindicais ou corn outros portadores de irteresses que

devarn participar - é urns opçio politics que urn érgbo de soberania nb pode impor ao outro, mesmo

nos espaços onde ambos coucorram no poder de regulaçIo emergente, seja este equiordenado Qei

decreto-lei) seja escalonado (ato legisladvo-ato regulamentar)”;

d) “As relaçoes do Governo corn a Assembleia da Repñblica são relaçoes de autooornia e de prestaçbo de

contas e de responsahifidade; nbo são relaçöes de subordinaçbo hierirquica ou tie superintendência, pelo

que nbo pode o Governo ser vinculado a exercer o seu poder regulamentar (on legisladvo) por

instruçôes ou injuncâes da AssernNeia da Reptibilca (tf. Gornes Canodlho e Vital MoreL - op. cit, vol.

II p. 415)’;
e) “A Assembleia, nas suas reiacôes corn o Governo “(...) nbo pode ordenar-lhe a prática de deterniinados

atos politicos on a adoçbo tie deterrninadas orientaçöes’.
390

A ordern para negociar corn os sindicatos, no Jirnite de urn tempo deterrninado, tendo em vista a ulterior

alteraçbo de urn decreto-lei, confomia urns instruçbo ou injunçbo materia)rnente administrativa prdpria do

poder de urn superior hierIrquico ern relaçbo a urn órgIo subalterno, que resulta set inadinissivel na relaçio

entre dois drgäos de soberania, no bmbito da qua) o Governo nao se encontra subordinado a ordens pot

parte de urn Paramento que:

a) Nio é titular da funçbo adininistradva exercida coin eficicia extema intersubjeriva e, por

consequincia, encoorra-se privado de poderes de direçbo e superintendincia sobre a administraçio

direra, bern corno dos poderes gestionários das carreiras da linçbo ptiblica (cfr respetivamente, as alineas

4) e e) do arugo 199,° da CRY);
b) No exercicio da funçbo politica, nb se pode apropriar do estatuto nuclear do Govetno como

tirgbo de conduçbo da politics geral do Pals (artigo 182,0 da CRP).
40°

Haverd, por conseguinte, neste segmento da norrna, Dma violaçbo do principio da separacbo de poderes (n.°

I do artigo 111.0 da CRP], bern corno ama intrusbo indevida na reserva goveroamental de administraçbo

relativa ao poder de direçbo sobre a administraçbo ptib!ica di eta (alinea a], conjugada corn a ahnea e) do

artigo 199.° di CRP).
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C. Da rnconstituci nalidade das norrnas dos ardgos 1°, 2.° e 3.° da Lei n.° 47/2 021, de 23 de julho
410

Patece inequivoco que a norma do artigo 2°. da Lei fl.0 47/2021, de 23 de juiho, tal como se encontra
enunciada juridicarnente, não assume a natureza de urna “norma programãtica” ou de uma “lei-cartaz”,
reduzIvel a urna recornendaçiio de conteiido näo vinculativo, tratando-se, antes, tie urna disposição cogente
que impâe ao Governo o inicio de negociaçôes corn os sindicatos para a revisão de urn decreto-lei e ate flira
imperativarnente urn prazo de 30 dias pan o inIcio das rnesmas negociacöes, sendo que:
a) A expressão “Apreseiste tel determina a abertura de umprocesso ne,go clot, “mnsita no artigo 1.0 da Lei fl.0 47/2021,

de 23 de juiho, quando conjugada corn a formula prevista no artigo 2.° que estabelece que “Noprazo de
30 dias, o Govemo irncia negociaçJo não deixa margern pan dOvidas sobre a natureza imperafiva do cornando
legal que vincula o Governo a essa duligência e corn prazo-limite pan o seu inicio;

b) Adernais, quanto I natureza desse cornando, o enunciado vinculante das duas normas sistemaUcamente
conjugadas redunda nurna injunçäo ou nurna ordem pan que, ao abrigo das suas cornpetências
adniinistradvas previstas na alinea e) do artigo 199.° da CR]?, o Govemo inicie urn processo negocial
em prazo deterniinado, como ato preparatOrio necessirio da revisão tie urn decreto-lei a quad fica
adstrito.

42°
Quanto ao artigo 3°, pan o qual o artigo 2.° remete, ele conCern direitrizes genOricas dirigidas ao Governo
que delimitam o objeto material da revisão do decreto-lei e orientarn o modo e os termos segundo os quais,

no respeitante a quatro rnatérias deliniitadas, o mesmo Governo deve negociar corn os sindicatos o regime
de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos bisico e secundsio, sendo também
inequIvoco o sentido de obrigatoriedade dos referidos critérios, o quad se encontra patente nas expressöes:

a) “C ••) de forina a garantir a valorizaçio da carreira docente nos termos definidos no artigo 3.° da
presente lei” (arti,go 2.0 ck Lei ii’ 47/2021, tIe 23 dejutho);
b) “A revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoai docente dos ensinos bâsico
secundirio prevista na presente lei orientasse pelos seguintes critérios (...)“ (artigo 3.° da Lei n.°
47/2021, de 23 de juiho).

43°
.A Assembleia da Reptiblica, ao abrigo da sua cornpetência legislativa genérica (alinea c) do artigo 161.° da
CRP) é urn Orgão dotado dos poderes funcionais apropriados para aprovar Iegislaçao de trabaiho
relativamente a trabaihadores em ffinçöes pOblicas. Porérn, no presenCe caso, o Parlamento optou pot impor
ao Governo urna tarefa de revisão, dando-Ihe uma injunção para iniciar preparatoriasnente, ao abrigo das
competências adninistrativas do mesmo Executivo (alinea e) do artigo 199.° da CR]?), umprocesso negocial
prévio corn os sindicatos, no respeito pot urn prazo determinado, delitnitando as matérias a negociar e
fixando diretrizes ou orientaçOes sobre os terrnos e limites que o Governo deve acatar na negociação, tendo
em vista a ulterior moclificação do Decreto-Lei n.° 132/2012, 27 de junho, I luz dessas diretrizes.

440

Ao ter-se decidido pela segunda opçIo, a Assernbleia da RepOblica utilizou a forma de lei pan interferir na
esfera das competéncias adntinistrativas do Governo, atuando corno seu superior hierirquico, ao ditar-lhe
uma injunção para negociar nurn prazo determinado corn estruturas sindicais a alteraçao de urn decreto-lei
e agindo, igualrnente, corno titular de um poder de superintendência adnithistrativa ao estabelecer
orientaçöes especificas sobre o objeto e os termos da negociação.

450

Dado que:
a) Sem prejuizo da responsabiiidade polihica do Governo perante a Assernbleia da Repi5blica, as duas

instituiçOes são drgaos de soberania corn estatuto e poderes autOnomos;
b) A Assernbleia da RepOblica não C titular de cornpetências administrativas corn eficIcia enema;
c) A densidade reguladora da lei deve respeitar urn ndcleo minima de cornpetências üteis reservadas pela
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Constituiço ao Governo, nomeadarnente as previstas nas a]mneas d e e) do ai-tigo 199.°;

Considera o Prirneiro-Ministro que as normas dos ardgos 2.° e 3°, em coniugaço corn o artigo 1.0 da Lei

fl.0 47/2021, de 23 de julbo, violararn o prthcIpio da separacäo de poderes e interferiram, mediante ordens

e orientaçâes, na reserva da função adniirnstradva que a Constituição comete ao Governo.

Senäo, vejamos:
460

o processo de negociaço coletiva entre o Governo e as organizaçöes sindicais tendo em vista a ftxação do

regime de recrutarnento e a mobilidade do pessoal docente do ensino piblico, prevista alias na LTFP e no

ECD (em disposicoes ;á citadas neste requerimento), d matéria da err/ui/va cornpetêncza do Governo, seja

como 6rgäo de conduçio da po]iiica geral do Pals, seja como drgão superior do Estado-Pessoa na

adminisfraçäo da educaçäo püblica (artigo 186°, conjugado corn as alineas d) e e,) do artigo 199.° da CRP).
470

No que respeita ao estatuto de traballiadores em funçöes pd’olicas, a alinea e) do athgo 199.° da CRP atribut

ao Govemo a faculdade de “prnticar tsr/os or atos exi,gzdospor Iei ,v.eita,,tes aosfurnionthios e a,gentes do Estado e tie

outraspessoas coletivaspub//car” o que envoive, pan além de poderes gestionários, a decisäo relativa I miciaçäo

de urn processo concreto de audição ou de negociacio do estatuto profissional desses trabaihadores corn

os seus representantes sindicais, como é o caso.
480

Paraielamente, a jurisprudência constirucional (cf. Acdrdäo n.° 374/2001 e Acbrdão n.° 602/2013 do

Tribunal Consritucional) reconhece urn dominio material de autonornia privada aos parceiros sociais,

mormente aos sindicatos no piano da negociaco coletiva, se for esse o caso, dorninio que, encontrando-se

sujeiro I iei, nb deixa de Se encontrar salvaguardado de interferências intrusivas do legislador no

condicionarnento casuistico das pastes, num concreto processo negocial.
490

A norma contida no artigo 2.° do diploma em crise, a qual obriga o Governo a negociar, nurn prazo

detertrthndo, Os termos da alteraçbo a um decreto-iei, consiste materialrnente nurna “instruçIo” ou numa

“ordern”, definida como “a irnposiçbo de urna ação ou de urna abstetzçam concreta”, sendo que a facuidade de dat

ordens I Adsninistraçño (direta) é urn poder reservado ao Governo (alinea ci] do artlgo 199.0 da CRP), dado

que ‘0 Governo tern poder tie direçao sobre a Adrninistrayao direta do Estado, corn a faculdade de emissbo de ordens

e comandos, expressbo de urn poder hierárquico”.
500

Sucede que o Governo. corno órgbo de soberania, sendo politicarnente responsIve! perante o Paramento e

fiscaiizado pot este quanto ao exercIcio da sua atividade adininistrativa, nbo se encontra sujeito a ordens ou

injunçdes da Assembieia da Reptiblica a quai, como reconhece o Acdrdbo n.° 214/2011, nb exerce sobre

ele qualquer poder de hierarquia, sendo certo que, ao arrepio desta realidade constitucional, o comando do

artigo 2.° da Lei n.° 47/2021, de 23 de julio, configura a natureza deslocada de urna ordein ou injunçbo.
510

Mas a Lei n.° 47/2021, de 23 de julho, rIo se limita a expedir a refedda injunçbo on instruçbo para negociar

e faze-b corn hrnites temporais pré-determinados, mas pretend; igualmente, fixar diretrizes sobre os terrnos

dessa negociacbo.
52°

Isto signiflca que as “oñentaçöei” (sic) negocials insiras no artigo 3.° do diploma, para o qual o artigo 2°

remete, dirigidas a urna negociacbo especifica e a panes concretas, envolve nb apenas o exercicio de poderes

de conduçiio politica, mas sobretudo, facuidades de superintendência sobre aquele que C o 6rgIo superior

da Administraçlo Ptiblica, atribuiçöes funcionais que, na esfera adrniriistrativa, a Constituiçbo nb comete

an Parlarnento, mas reserva ao Governo na aimnea ci] do artigo 199.° da CRP.
53°

Corn efe:to, a supermtencencia:
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a) Consiste na “relaçJojurIdica entro duas entidades Sr adrninistraçaopdblica, tea qualuma dc/as, a cntidadeprincetal,
dot/rn urn poe/er do orientaçdo di outra entidade instrumental (..) quo so materializa atravIs do mcdidas do deftniçJo das
prioridades e objetivos aprosse,guir, das estrat4gias a adotar e irs metas a atinsir, bern corno a dr ernissäo do diretrizes
de instneçöes sobre o modo do rca/izacao dos refer/dos objetivos e metasporparte da entidade instrumental”;
5) Consiste no ‘poder do orientacdo, nopoder do emitir dire//va?’ e a diretiva “encerra coma enunciaçdo do objetivos
mJtodos,genlricos do a&açJo”.

54°
Ao expedir ordens e formular orientaçdes ao Governo corno drgão superior da Administração Th1blica, a
Assernbieia da Repübllca:
a) Retorce on desvirtua o exercicio da função legisiativa de forrna a poder subsfltuir-se ao rnesrno Governo

drgão superior da mesma Admiriistraçao e assume urna posicão de suprernacia sobre este no
exercIcio de nina função do Estado - a atividade adsnioistrativa - a qual se encontra vedada I mesma
Assembieia no piano das reiaçóes intersubjetivas corn eficácia externa, utilizando pam o efeito urn
cornando de contefdo administrativo rnas corn forrna de lei;

5) Programa a atividade administrativa do Executivo, defmindo rnetas e prioridades nurn procedirnento
administrativo especIfico, condicionando diretarnente a traroitaçao gestioniria de apurarnento e
suprimento das necessidades previsionais que a id concede I Adrniriistraçao competente.

Parece, contudo, evidente que,
55°

Tai corno sucede corn a norrna do n.° 6 do artigo 2.° da Lei n.° 46/2021, de 13 de juiho, nos termos
evidenciados no n.° 30.0 e seguintes do presente requerimento, o sentido do artigo 2.° do dipiorna assurne
contornos de semelhança corn o artigo 1.° do Decreto n.° 84/X1, da Assernbleia da Repáblica, alvo de
prontincia peia inconstitucionalidade peio Acórddo n.° 214/2011 desse Tribunai.

56°
Irnporta urna vez mais rernernorar que aquele diploma dispunha que, ate fmai do ano ietivo ern curso,
Governo deveria iniciar urn processo de negociaçIo sindicai tendente I aprovacdo do enquadramento iegal
e regulamentar que concretizasse urn novo rnodelo de axraiiaçIo do desempenho de docentes do ensino
básico e secundirio, de rnodo a produzir efeitos a partir do inicio do ano letivo seguinte.

570

Anaiogamente ao que sucedeu corn a situação que foi objeto do juizo de inconstitucionalidade no referido
Acórddo n.° 214/2011, a Lei fl.0 47/2021, de 23 de julho, pr/va o Governo de institutos que a ConstituiçIo
the confere, no âmbito dos seus poderes administrativos e de autonomia deciséria, previstos nas alineas 4)
e e) do artigo 199.° da CRP, para detenriinar o “so 00 quando di iniciativa do dosencadear ne,godaçJos tom vista a
alterafdo do ordenamento” implicando:
a) A norma do artigo 2.° da Lei n.° 47/2021, de 23 de juiho, a fixaçIo de urna injunçdo de contetido

adniinjstratnro para o Governo atuar, em tempo concreto, no dorninio das cornpetCncias adntinistrativas
expilcitas que the são reservadas pela Lei Fundamentai;

b) 0 artigo 3°, a emisslo de urna diretriz ou orientação ao Governo sobre os terrnos ern que deve
forinataira sua proposta negociai e, ainda, corno efeito da negociaçIo, as Jinhas de força que devern
presidir I revisão de urn decreto-Iei, sendo que o rnesmo preceito, atenta a sua densidade e objeto, não
pode set definido como urna base gerai de urn regime jurIdico, suscetivei de servir de parfirnetro de
ilegalidade superveniente do Decreto-Lei n.° 132/2012, de 27 de junho, no caso de o Governo vir a
oniitir a revisão deste óitinro dipioma.

58°
Curnprindo a este requerimento especificar a intrusão indevida na reserva de competências adniinistrativas
do Governo aqui sustentada, anote-se que os critbrios fixados no artigo 30 desta Lei encerratn orientaçdes
coficretas de diferente densidade que vinculam o Governo a assumir/negociar uma proposta negocial que
assegure não sd: -

a) 0 sen efetivo comprornetimento corn a prornoção reguiar/programada de processos de vincuiação
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pennanenre dos docentes conttarados a Lermo (cfr a amen b] do artigo 3.°;

5) A disponibffizacio sirnultinea de horArios completos e incompletos nara efeitos de colocação em
mobilidade intenia (cf decorre da aimnea cJ do artigo 3°).

590

A conformaçdo necessária corn tais critérios permite que a Assembleia da Repdb]ica condicione diretarnente

o procedirnento gestiondrio de recollia e suprirnento das necessidades previsionais da adrninisação
educativa que a lei concede as estruturas adrninistrativas (cfr. ardgo 27°, do IDecreto-Lei n.° 132/2012. de

27 de junho, na sua redaçäo atual e o Decreto-Lei n.° 125/2011. de 29 de dezembro, na sua redaçao atual,
interferrndo corn o racional do processo de levantamento e preenchirnento de necessidades (o “se”, o

‘quantum” e o “corno”) que é indissocidvel dos principios de boa-adrrtinistraço dos recursos hunianos e

financeiros existentes e da prossecuçdo do interesse do sisterna póblico de ensino.
60°

Tenha-se presente que:
a) Em desenvolvirnento da Lei de Bases do Sistema Educativo, o aitigo 17.° do ECD estabelece o

concurso corno o processo de recrutamento e seleção, normal e obrigatdrio, do pessoal docente que se
rege pelos priocIpios reguladores dos concursos na Administraçäo Pdbhca, nos terrnos e corn as
adaptaçdes previstas no decreto-lei a que se refere o artigo 24.° do mesmo diploma (ride ainda o artigo

36.° do ECD para efeitos de ingresso na carreira docente];

b) For sea turno, o artigo 25.° do ECD dispöe sobre a estrutura dos quadros de pessoal docente dos
estabelecirnentos de educaço on de ensino pdblicos que 1mm as dotaçöes para a carreira docente e se
desdobram em: ij Quadros de agruparnento de escolas; ill Quadxos tie escola näo agruiada; e iii]

Quadros de zona pedagógica;
c) Ainda de acordo corn o artigo 26.° do ECD, os quadros de agruparnento de escolas, bern como os

quadros das escolas näo agrupadas, destinarn- se a satisfazer as necessidades permanentes dos respetivos

estabelecinientos de educaçäo ou de ensiiio, sendo a dotaçlo de lugares discrirnirada pot ciclo ou nivel

de ensino e grupo tie recrutamento e categoria, nos termos cue forem fixados pot portaria conjunta dos

membros do Governo responsiveis pelas areas das finanças e da educaço;

d) For outro lado, os quadros de zona pedag6gica destinam-se a facuitar a necessiria flexibiEdade a
gestäo dos recursos hurrianos rio respetivo âmbito geogrifico e a assegurar a satisfaçlo de necessidades

não permanentes dos estabelecirnentos de educaçäo ou de ensino, a substituição dos docentes dos

quadros de agniparnento ou de escola, as atividades de educaçao extra-escolar, o apoio a

estabelecimentos tie educaçao ou de ensino que mimstrern keas curriculares especificas ou rnanifestern

exigências educativas especiais, bern corno a garantir a prornoção do sucesso educativo (cf. artigo 27.°

do ECD);
e) A dotaçio dos quadros referida na almnea anterior é feita pot portaria conjunta dos membros do

Governo responsIveis pelas areas das Finaoças, da Adrrnistraço Pdblica e da Educaçâo ou pot

portaria apenas deste (iltirno, consoante dessa alteraçäo resulte ou nio aumento dos valores totals

globais (cf. artigo 28.° do ECD e artigo 19.° do Decreto-Lei fl.0 132/2012, de 27 de junho);

For sen turno, a vinculaçEo do pessoal docente pode revestir a forma de contrato de trabaiho em

funçdes piiblicas por tempo indeterminado on de contrato de trahaiho a termo - cfr. artigos 29.°, 30°,

32.° e 33.° do ECD, cuja terrninologia se deve considerar alterada pot força da redaçäo do artigo 69°-

A. do Decreto-Let n.° 20/2006, de 31 de dezernbro, introduzida pelo Decreto-Lei n.° 51/2009, de 27

de fevereiro, do Decreto-Lei fl.0 132/2012, de 27 de junho, e atenta a cornenciarura de vincuios adotada

pela LTFP (artigos 7.° e

g) Acresce que, nos termos do Decrero-Lei n.° 132/2012, de 27 de junho, ira suaredaçäo abral (diploma

que estabeece o regime de recrutarnento e rnobilidade do pessoal docente dos ensinos bdsico

secu2darlo e de formadores e récricos especiaEzados, em conformidade corn o arrigo 24. do LCD), a

seleçio e o recrurarnento do pessoal docente pode revestir a natureza de: (i concurso interno;

concurso externo; e (iii) concurso pain a satisfaçäo de necessidades ternporirias (cE artigo 5°, n.° 1);

13/57



07

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

h) Corn vista i sadsfaçio das necessidades educarivas permanentes dos agnparnentos de escolas e de
esco/as não affupados, são abenos conairsos intemOs (que visarn a mobmdade, através da transiçäo do grupo de
reeniramento ou transferência de quadro, dos docentes pertencentes aos quadros) e exteroos (que se
desdnam ao provimenco de docentes en) lugarcs de quadros de agrunanienfos de escolas e de quadros
de zona pedagógica (cf. aidgo 50, n.°s 2 e 3);
I) Sb aberros anualroente (cf. artigo 5°, n°s 5 e 6) concursos para a sadsfaçbo de necessidades
remporirias que visam suptir necessidades que nbo sejam satisfeitas pelos dois prirneiros concursos ou
que ocorram no htervaio da sua abertii.ra, seado estas necessidades asseguradas pela colocaçbo de
docenres de carceira candidatos mobilidade interna (artigo 28’) e peh concrataçbo a termo resolutivo;
j) Registe-se que o concurso de reserva de recrutarnenro visa assegurar o preenchimento de horirios
que persistirem pot preencher dos procedirnentos concursais antecedentes (ef. artigos 27°, n.° 4, e 30°)
on que decorram de necessidades sobrevenientes apos a conclusbo destes iSitirnos (cf. artigo 36°, n.° 2)
recorrendo a docentes vinculados e não vinculados ainda sern colocaçbo e assegurando a sua ocupaçbo
mesmo que patcial.

61°
Nos rermos do Decreto-Lei n.° 125/2011, de 29 tie dezembro, na sua redaçbo atual, d o Ministdrlo da
Educaçbo o departamento governamental que tern pot rnissbo defmir, coordenar, prornover, executar e
avaliar as politicas nacionais dirigidas aos sistemas educafivo, articulando-as corn as poifticas de qualificaçbo
e forrnaçio profissional (artigo 1°) sendollre cometido, entre outras atribuiçdes: “Flanear e administrar as
recursos humanos, materials efinanceiros afetos aos sistemas educativo e &ntco e tecno/o,gico, semprejuIzo da autonomia das
instthe4Jes de ensino superior e c/as que inte,gram a sistemcz cieniqico e tecnolo’gico nacional” (cf. artigo 2°, n.° 1, alinea n).
For outco Iido,

62°
E especificarnente:
a) Conhada a Direçio-Geral daAdrnmistraçio Escolar, nos rermos do artigo 4°, alinea e,), a prossecuçbo da
atribuiçbo referida no nñmero anterior, designadarnente, através do: i) desenvolvhriento das politicas de
recursos hurnanos relativas ao pessoal docente e nio docente das escolas, era pardcuar as politicas relativas
a recrararnenro e seleçbo. carreiras, rernuneraçdes e forrnaçbn; ii] definicbo des necessidades de pessoal
docente e nbo docente das escolas; e iii) prornoçio do recrutarnento do nessoal docente e nao docente das
escoas (cf. artigo 14°. n.° 2. ailneas a), /‘) e
h) Comerida so Diretor-Geral da Adn’Jnistraçao Escolar a definiçbo do procedirnento tie recoiha das
necessidades rernporirias de forma a garannr a correta boa gestäo e utiuizaçbo dos recursos humanos
docentes (cfr. o ardgo 27°, n.° 2, do DL n.° 132/2012, de 27 de junho, na sua redaçbo atual).

63°
Em face do exposto, parece inequlvoco que a pararnecrizaçio imposta pelo órgbo parlamentas a
con5guraçio da Droposta negocial do Governo, obrigando-o a assurnir ab initio a sisternatizaçio do princIpio
da vincrtiaçio permanente dos docenres concratados a termo, assirn como a disrribuiçio, no Lrnbito do
concurso tie mobilidade ffiterna, tanto de horirios completos corno de horirios racompletos a docentes de
carrelta, tern corno efeito a reducio do espaço tie apreciaçbo politica e administrative do Governo e dos
serviços competentes da adsrnnistraçäo direta do Estado sujeitos I sua dureçSo e superintendéncia, em
matdria de gestbo dos respetivos recursos hurnanos e fmanreiros, I margern de qualquer ponderaçIo de
racionabdade de meios que the é exigida pelo n.° 5 do artigo 267°, n.° 5 da CRP.

64°
Em sintese, quando o Farlarnento perpetra uma incursio na esfera reservada das competincias
administrativas do Governo insitas nas alineas d) e e) do artigo 199.° da CRP, e se propóe dirigir e orientar
no piano aclininistrativo e politico a sua atividade, no senddo de lEe impor negociaçdes corn os srndrcatos
que o levern a alterar o Decreto-Lei n.° 132/2012, de 27 de junho, sem optar pot revogar ou alterar
prevlamente o rnesmo diplorna, apropria-se daramente de poderes inerentes ao exercicio da funçio polidca
e adrnmtstradva ern ireas reservadas ao Governo.
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63°

Cumpre, deste modo, convocar as liuhas de force da jurisprudência do Acdrdäo it2 214/2011, pie exibem

urn sensivel paraldisrno corn a sttuaçäo que envolve o caso rub iudetio, que se encontram enunciadas no n.2

38 deste requerirnento, quando foram invocadas para arguit urna inconstitucionalidade antiloga da norma

do n.° 6 do artigo 2.° da Lei n.° 46/2021, de 13 de julho, e que aqui se dao pot integralmente reproduzidas.

66°

No que especiaLinente releva para Execudvos ndnoritrios — e esta argumentacäo aplica-se a todas as normas

irnpugnadas neste requerimefiro — parece tiaxo que o defeso consfltuci nal da reserva material de poderes

de direcäo e superintendência do Governo sobre as adn’.inistraçöes correspondentes assume uma especial

sensjhthdade, sob pena de alteraçäo indevida do modelo semipresidencial de sistema nolitico para urn

modelo alternativo de “parlamentarismo governativo”, na qual a iegitimaço dernocdnca direta do

Pariarnento seria transfigurada e dilatada ao ponto de set este brgao a ge± superiormente a Admiriistraçäo

corn a conversäo do Governo nurna instituição subalterna, passando a lei a ascender a urn patarnar de

omnipotência que o princIpio da separaçEo de poderes não the reconhece.
67°

Corno afirmarn certeirarnente certos expoentes doutrinários, corn especial preocupaçio no que concerne I

autonomia funcional de governos rninositários, a “(,..) reserva de administraçäo veda, pot exernplo, a

subsdtuiçäo do itgislador I Adrniristração na decislo de matérias que a Consrituição e a lei tenham

configurado corno devendo set objeto de decislo administrativa A reseiva de admithtmçio não impede,

naturcilmente, o /e,gis/ador de mod,ficar o regime legal de exercIcio do poder administrativo nor marinas em causa,

predeterminando assim a conduta do administraçãoporforça doprincipio do le<galidade (...)“.
68°

Sucede que, no caso ern julgamento, o Parlamento, ao invés tie rnodiflcar o regin-le legal vigente sobre

recrucamento e mobilidade do nessoal docente dos ensinos bistco e secund&io, decidiu dat diretivas ao

Govetno pan proceder a essa alteraçIo, esrabelecendo irnposiçöes polIticas, bern corno instruçöes e

orientaçOes sobre o rnodo corno o Executivo deveria preparatoriamente negociar essas alteraçöes,

interferirido assirn nos critérios gesriondrios de recoi.ha e suprirnento de necessidades previsionais que

pressupöern, no piano adrninistrativo, a possibilidade de valorizaçIo de carreiras.
69°

Atento o seu conteddo, as normas irnpugnadas da Lei fl.0 47/2021, de 23 de juiho, usuipam a atividade

administrativa reservada ao Governo no piano dos seus poderes de direçIo e supcrintendncia

administrativas (alineas ci) e e) do arcigo 199.° da CRP), desidratam a sua autonornia polidca corno drglo

condutor da poiidca geral do Estado e subalternizam o seu estatuto corno drgIo superior da Adn’Jnisfraçlo

Pdblica, ofendendo o argo 182 bern corno o fl.0 I do artigo 111.0 da CRJ.

V. Conclusôes
700

Atenta a argurnentaçäo exposta no articulado do presente pedido, o Primeiro-Ministro requer ao Tribunal

Constitucional a declaraçio tie inconstitucionalidade corn força obrigatdria geral, corn fundamento em

violaçlo do nticleo da reserva de adrninistraçao do Govemo qua deflui do disposto nas alineas d) e e) do

artigo 199.° da CRP, hem corno do principio da sepacacio de poderes enunciado no n.° 1 do attigo 111.0 da

Constituiçio da Reptiblica, das seguintes disposicöes:

a) As normas constantes do n.° I e 6 do artigo 2.° daLei a.° 46/2021. de 13 tie jZrio;

b) As normas constantes dos artigos 2.° e 3°, em conjugaçio corn a norma do artigo 1°, da Let n.° 47/2021,

de 23 de julio;
71°

Considerada a necessidade e urgência de preparacIo atempada e adequada do prdxitno ano letivo, o

Primeiro-Ministro solicita ainda ao Senhor Conselbeiro- Presidente do Tribunal Constitucional, que seja

dada prioridade a apreciacäo e decislo do processo rub iuditio.>.
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3. Nodficado nos terinos dos artigos 54°, 55°, ri.0 3, e 65°, ri.0 4, da Lei n.° 28/82, de 15

de novembro Lei da Organizacão, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional,

doravante designada por LTC), o Presidente da Assernbleia da Repilbilca ofereceu o mereciniento

dos autos, tendo enviado urna nota técnica, elaborada pelos serviços de apoio I Cornissäo de

Educaço, Cilncia, Juvenfzude e Desporto, relativa aos trabalhos preparatbrios que conduziram a
aprovaçlo das Leis n.°s 46/2021 e 47/2021.

Forarn Laiubéin juntas aos autos duas exposiçóes apresentadas ao Tribunal Constitucional

pela FENPROF — Federaçäo Nacional dos Professores. contendo urna descriço dos factos e do

contexto politico e socioprofissiona quc entendern estar subjacentes I aprovaçIo das referidas leis.

4. iJiscurido o memorando elaborado pdo Presidenre do Tribunai, nos termos e para Os

efeitos do disposto no artigo 63°, fl.0 1, da LTC, e tendo este sido submetido a debate, de acordo

corn o n.° 2 do referido preceito, cunipre agora decidEr em conformidade corn a orientaçlo do

Tribunal, que entäo foi fixada.

II. Fundarnentaçao

5. Assiste legithnidade ao Prirneiro-Ministro para requerer a dec!araçäo de

inconstitucionalidade de quaisquer normas, corn força obrigatdria geral, pot força do disposto na

alinea c) do n.° 2 do attigo 281.° da Consdruicäo.

6. As normas cuja constitucionalidade é questionada pelo requerente consiarn Q) do n.° I e

do n.° 6 do artigo 2.° da Lei fl.0 46/2021, de 13 de julho, e (ii) dos ardgos 2,° e 3.° da Lei n.° 47/2021,

de 23 de julio, e a titulo consequente, pot conexäo instrumentah tambérn do artigo 1.° da referida

Lei, e apresentarn a seguinte redaçlo:

[LeE n.° 46/2021, de 13 de julio]

Artigo 2.°
Abertura de concurso extraordinário de vinculaçao de docentes

- Nos 30 dEar subsequentes I pub]icacIo da presente leE, d aberto urn concurso para a vinculaçIn
extraordiniria de docentes das componentes técnico-ardstticas do ensino artistico especiaiizado pan o
exercIcio de furiçdes nas areas das artes visuais e dos audiovisuais, nor estabelecmmentos pdbllcos de enslxio.
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2-L..j

4-[...]

6 — Ate ao final do ano letivo de 2020/2021, é aberto urn processo negocial corn as estruturas sindicais pan
aprovaçäo de urn regime especifico de se1eço e recrutarnento tie docentes do ensino artistico especializado
para o exercicio de funçöes nas ireas das artes visuals e dos audiovisuals.

[Lel fl.0 47/2021, de 23 de juiho]

Artrgo 1.0

Objeto
A presecte iei derermina a abertura de urn processo negocial corn as estruturas sindicais pan a revisão do
regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos bâsico e secundirio estabelecido pe]o
Decreto-Lei fl.0 132/2012, de 27 de junho.

Attgo 2.°
Reviso do regime de recrutarnento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos

bâsico e secundkio
No prazo de 30 drns, o Governo inicia negociaço corn as estruturas sindicais paca a revisâo do regime de
recrutamento e tnobiiidade do pessoal docente dos ensinos bisico e secundário de forrna a garanth a
valorizaçäo da carretra docente nos termos definidos no artigo 30 da presente lei.

Artigo 3°
Va1orizaço da carreira docenre

A revisäo do regime de recrutamento e niobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundá.rio
prevista na presente lei orienta-se pelos seguintes critérios:

a) Respeito pela graduaçäo profissional e ethnnação de ultrapassagens;
b) Vinculaçáo tie docentes contratados mais célere e sistemftica;
c) Inclusäo dos horásios incompletos para efeitos de mohihdade interna;
d) A1teraço dos intervalos horários.

7. Corn vista a urn rnelltor entendimento do sentido e do alcance das normas sindicadas,

importa fazer urna abordagern prêvia sobre cada uma delas antes de avançarrnos.

7.1. No que se refere I Lei n.° 46/2021, de 13 de jufflo, resulta do seu artigo 2°, fl.0 1, a

irnposição da abertura de urn concurso de vinculação extraordinIria de docentes das componentes

tdcnico-ardsticas do ensino artistico especiali2ado pan o exercicio de funçáes nas reas das artes

visuais e dos audiovisuais, nos estabelecimentos püblicos de ensino. 0 n.° 6 do rnesrno preceito

legal, pot seu turno, estabelece a obrigaçao de dat infcio a urn processo negocial corn as estruturas
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sindicais, para aprovacäo de urn regime especIfico de seleção e recrutarnento de docentes do erisftio

artistico especializado nas areas das artes visuais e dos audiovisuais. Ambas as disposiçdes parecern

trazer consigo o sentido de urn 4vrnando ou mandado dirigidos ao Governo, que a ees fica adstrito.

Apesar da sua Qn)consdtucionalidade näo set sindicada nos presentes autos, deve também

set convocado, para uma mdllior cornpreensão da questao em apreco, o n.° 5 do rnesrno artigo 2.°

cia Lei supracitada. Este normadvo prescreve a aplicacäo do regime transitório constante do artigo

9.° do Decreto-Lei n.° 15/2018, de 7 de marco, na sua redação aural (regime especifico de seleçao

e recmtamento de docentes do enstho arristico especializado da mtisica e da dança) no rocante is

condiçöes de integraço na carreita rio pessoal docente recrutado na sequência do referido

procedimento.

0 mesmo se diga do arLigo 3,0 da Lei em apreciaço (Lei 11.0 46/2021, de 13 de juNo) o

quai unpde que, ate i efitrada em vigor do novo regime especIfico de se1eço e recrutamento — a

que se refere 0 n.° 6 do artigo 2., este sim impugnado fibs presentes autos, como v11fl05 —, seja

aplicivel, corn as devidas adaptacoes, aos docentes por dc abrafigidos, o regime de seeço

recrutamento de docefites do ensino artistico especializado da mdsica e da dança constante do

Decreto-Lei fl.0 15/2018, de 7 de marco, fla sua redaço atuaL

Finafrneflte, revela-se ainda oportuno trazer I co1aço o artigo 4,0 da Lei fl.0 46/2021, de 13

de juNo, o qua determina que o Govemo proceda I regulamentacäo desta Lei no prazo de 30 dias

subsequentes I sua publicaçao, tornafido obrigatbria a sua negociaçao corn as estruturas smdicais.

7.2. A Lei fl.0 47/2021, de 23 de juiho, flao se distingue substancialmente daLei fl.°

46/2021, de 13 dejuiho, apresefitafido em todo o caso como traços diferenciadores a major

ainpiiwde do seu imbito e a acrescida densidade da injuflçdo dirigida ao Goveiflo. Na verdade, fiao

se cinge esta Lei aos docentes das conrporierites técriico-artisdcas do ensino artistico especializado

pan o exercIcio de funçöes nas areas das artes visuais e dos audiovisuais, uma vez que vincula o

Governo, de acotdo corn o respedvo artigo 1.0, 1 abertura de urn processo negocial corn as

estruturas sindicais para a revisão do regime estabdecido pelo Decreto-Lei fl.0 132/2012, de 27 de

junho, na sua redaçlo atual, diploma que estabelece o regime de recrutamefito e rnobilidade do

pessoal docente dos ensinos bisico e secundano.

* Retificado canforme Acárdâo n.° 696/2022, de 25 de outubro de 20,92 (fis. 4*)
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Em complemento ou cozcretização da injuncão condda no seu ardgo 1.0, o ardgo 2.°

determina que o referido processo negocial deveria iniciar-se no prazo de 30 dias e, no ardgo 30,

estabelece rnesmo urn conjunto de crirérios materiais destinados a condicionar e haiizar a visada

revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos bisico e

secundário.

8. Corno resulta do que flcou dito, o presente pedido de flscalização de constitucionalidade

incide sobre dois conjuntos distintos de normas, que se inserern em leis parlarnentares diferentes:

pot urn lado, Os fl.°S I e 6 do ardgo 2.° da Lei n.° 46/2021. de 13 de juiho; e, pot outro, os artigos

e 3.° da Lei n.° 47/2021, de 23 de juiho, e, a dtulo consequente, também a norma constante do

artigo 1.. A complexidade do pedido, formulado nestes rermos, é jusdficada pelo próprio

requerente corn base na <<...) circunsrncia de as mesmas disposiçöes assutnirem urn objeto e fins

parcialmente idênticos, serem dirigidas 4 mesma categoria funciona genérica de destinatários

(professores do ensino básico e secundário de estahelecimentos escolares póblicos), enfermarem

do mesmo tipo de inconstitucionalidade e terem sido publicadas em sequência cronológica e

nurnérica no decurso do mesmo mês.

E parece fundada a pretensão de apreciação do pedido nos termos requeridos, tanto pelas

razoes processuats que a justificam como pela conexão corn jurisprudéncia anterior deste Tribunal,

Na verdade, as razôes de econornia ptocessua invocadas são de atender, urna vez que esta solução

prornove o prmncIpio processual da econonia processual, cuja valia é cada yea mais reclamada nos

dias que correm e que se teflete em irnirneras soluçôes acolluidas no Código de Processo Civi’,

designadamente no fl.0 2 do seu artigo 36.0, onde se admite a coligacão de autores e de réUS, amda

que fundada em pedidos diferentes e mesmo quando a causa de pedir não seja a mesma, desde que

(<a procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos

ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito ou de cl4usulas de contratos

perfeitarnente analogas)>.

E o Tribunal Constitucional tern tarnbdm trilbado este carninho em alguns acérdios e não

apenas nos rnais recentes: j. no Acordao n.° 105/86 decidin-se que <(.) a Lei n.° 28/82, no dommnio

dos processos de fiscalização abstracta da constitucionalidade de norrnas jurIdicas, dá de pedido

uma noçao puratnenre formal, considerando corno urn sé pedido aquele que, embora se dirigiudo
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a várias e diversas normas juridicas, porventura, localizadas em diferentes diplomas, é expresso em

urn so requerimento, subscrito por entidade corn legitimidade para o fazer.

Tendo em conta o canter fundado da pretenso do nequerente, sublinhado pelo contexto

histOnico comurn, pela pnoxiniidade cronolégica e, sobretudo, pela aBnidade teleolbgica entre as

normas inipugnadas, bern corno a circunstncia de convocarem a aplicaço, fundamentalmente,

dos rnesmos panmetros consdtucionais (comb nesulta do pedido, todas elas so impugnadas cam

urn mesmo e essencial Fandamento), entendeu-se levat a cabo a apreciaçäo conjunta do pedido

formulado, independenternente do diploma legal em que as nonrnas sindicadas se encontrarn —

que não desonerará o Tribunal, em todo o caso, da apreciaçào do pedido de forma autOnoma sobre

cada urn do conjunto de normas impugnadas.

9. Pars urns compneensäo mais abrangente das questöes de consdcuciona]idade que so

suscitadas nos autos imports di2er algo mais no que tange so enquadramento normadvo infra

consdtucional das normas sindicadas. Em relação a Lei fl.0 46/2021, em pnirneino lugar, é mister

convocar 0 arflgo 62.° da Lei de Bases do Sisterna Educadvo QZei fl.0 46/86, de 14 de outubro), do

qual results a competência do Governo pan a aprovaço de legislação complernentar de

desenvolvimento, designadarnente no dominio das ecanneiras do pessoal docente e de outnos

pnoBssionais di educaçäo>> — cfr. fl.0 1, ailnea c, Ji no que dir nespeito ao ingresso na carreira docente,

detemina o artigo 36°, n.° 1, do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infflncia e dos Professores

dos Ensinos Básico e Secundrxio (“ECD’), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 139-A/90, de 28 de

abnil — objeto de mdlaplas aIteraçöes posteriores
—, Rue 0 mesmo <(.) faz-se methante concurso

destinado so provirnento de lugar do quadno de entre docentes que sadsfaçam os nequisitos de

admissão a que e refere o ardgo 22.° do rnesrno dipiorna>.

No dominjo mais especifico da dacncia do ensino aiaisdco especializado —dreas das Artes

Visuais e dos Audjovisuais, da Dança e da MiZsica — o Decrero-Lei a.° 15/2018, de 7 de macca,

ernitido na sequência do disposto no amngo 24.° do ECD, nos termos do qual a regularnenração

dos concursos deve set operada por decreto1ei, aprovou o regime especIfico de seleço

recrutamento do pessoal docente do ensino ardsdco especializado da miisica e da dança.
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Em surna: em £unço dos preceitos normativos convocados. é importante destacar, dosde

j, quo no piano infraconsdtucional a doflnição noimativa do regime de se]eçäo e recrutamento do

pessoal docente do ensino artistico especializado inserese no rnbito competencial do Governo.

10. Rocuperando os termos do pedido, entende o requerente que a irnposicão ao Governo,

resuitante dos n.0s I e 6 do arrigo 2.° da Loi fl.0 46/2021, de 13 do juiho, da abortura de urn concurso

para a vincuJaço extraorditriria de docentes das componentes técfflco-artisdcas do CrisitrO arttsdco,

no prazo de 30 dias contados a partir da data do entrada em vigor da referida lei, tai corno a

imposiçäo de iniciar negociaçöes corn os sindicaros, tondo por firn a aprovaco de urn regime

especIfico de seoção e recrutamento do docentes dossa catogoria funcional, consubstancia uma

violação do principio da soparaço do poderes e do nócleo de cornpetências adrninistraticras

reservadas ao Governo.

A questão central suscitada é, assirn, a de saber so a intrusão do Parlarnento noste imbito

competencial, valendo-se do recurso a forma de lei, é constatucionalmente aceitável ou so, no

fcndo, se traduz numa violação do princIpio da separaçio e interdependência do poderes (cfr. ardgo

111.0 da Consdrniço); on, pot outro lado, se contende corn a atribuição ao Governo das funçöos

do cliroçäo dos sorviços e da atividade da adrninistraçao direta do Estado ou da prática de todos os

atos oxigidos pela lei respeitantes aos funcionários e agentes do Estado — cfr. alinoas d) e e,) do artigo

199.° da CRP.

Já no quo respeita I Lei n.° 47/2021, de 23 de juiho, cumpro avaliar Se, corno sustenta

requerente, (OS artigos 2.° e 3°, em conjugacão corn o artigo 1.0 da Lei fl.0 47/2021, do 23 de juiho,

desrespeitararn o princIpio da separacão do poderes, dado quo perniitern I Assembleia da

Repitbilca, ao abrigo do um ato corn a forma de loi, agir como superior hierirquico do Governo

interferir, mediante ordens e orientaçöes, em rnat&ias quo, no dominio da funçao adniinistradva,

a Consdtuiçlo reserva ao Executivo>.

11. Corno resulta dos termos do podido e do brove enquadramonto efetuado, Os contornos

da questão do (in)consdtucionalidado suscitada nos autos rnovotn-se, em larga medida, no Imbito

do princIpio da soparaçäo dos poderos — ou, mais exatamonte, o fl05 termos da Constituição da

Republics, da asoparacao e interdopendência>> dos brgãos do soberania (cfr. ardgo 111.0 da CR]?).
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Assirn, irnpöe-se que a questáo seja abordada, cm prirneiro lugar, no piano das suas refraçoes

teoréticas ou dogmádcas, tendo pot base a doutrina nacional que se tern dehruçado sobre a tuna,

para depois passar em revista os arestos mais significativos deste Tribunal sobre a matdna —

abordagem que, como é e’ridente, ser4 realizada tomando em conta as projeçoes que poderi ter no

imbito das questöes suscitadas no pedido.

11.1. 0 principio da separacão e interdependência dos poderes é urn rasgo carateristico

essenciai da forms do Estado de direito, apesar de as suas raizes severn mais antigas, havendo

grandes pensadores ineiutavelrnente associados so rnesrno, nomeadamente John Locke e

p Monresquieu. 0 princIpio da separacdo dos poderes desempenha hoje ftmnçoes ffindarnentais de

moderação do exercicio do poder e de diversificação dos centros de poder no seio das cornunidades

politico-constit-ucionais, em ardculação corn a necessiria interdependéncia da advidade dos poderes

do Estado, razão pela qual se opta — como faa a nossa Constirnição — pela referida fórrnuia da

separa,cäo e intrdependencta dos drgãos de soberania. Nesta decorréncia, a dourina jusconsbtucional

assinala ao princIpio da separacão e interdependéncia de poderes urns piuxahdade de funçöes

consdtucionais:funcao de mdida./1mncão de raciona/izacdo,funcao de controlo efrrKão deprotepâo (cfr. CoMES

CANOTILF-TO/VTEAL MORErRA, Constitmiao da Repüblica Portusuera Aim/ada, vol. J 4 ed., Coimbra,

2007, p. 209). E que the esti subjacente urna ideia material de rnoderaçio, concertação e

racionaiidade da atuação dos poderes pdbhcos, que irnphca a proihicäo do arbItrio e de disfunção

do modo politico de decidir ou a ordenaçdo adequada de funçôes, corn urn rnandado constitucional

de 1inntaço e racionalização dos poderes ptibhcos, numa evidente re1aço tie sentido corn o

princfpio do Estado de Direito e urns funço positiva de racionalizaçäo e estabiiização de uma

ordern de cornpetências ancorada na soberania da Constituição (cfr. ASSuNcA0 ESTEVES, “Os

Jirnites do poder do Parlamento e o procedimento decisdrio da co-incineração”, m: Estudos de Direito

Constitutional, Coimbra, 2001, p. 17 e seg.).

Em temos doutrinirios são atrihuidos trés sentidos fundanientais a este princIpio: o sentido

politico, reladvo I questão da titularidade ou soberania do poder, pie procura averiguar onde reside

a soberania, quem d ou quern são os titulares do poder, ezislindo separaçIo dos poderes iios

sistemas em que se aceitarn as pretensdes de virios centros ou diferentes candidatos ou centros de

poder; o sentidofuncional ou material, que se reports as principais tarefas ou funçöes do Estado,
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procurando-se carateriz.-ias materialrnente, pot forma a permitir a sua distiuçiIo; e o sentido

oigamatotw, relativo I diviso dos serviços dentro de uma organização poiibca previamente

deGnida, corn a existência de diferentes complexos organizatbrios autónomos uris em relação aos

outros.

Excluindo o primeiro dos sentidos — urna yea que, na análise de direito constitucional

positivo que interessa os propósitos do presente acórdão, no principio da separacão de poderes

<<nan se trata de “dividEr” o poder soberano, cujo dtular é apenas o povo (cfr. art. 3°-i), mas da

separação das funçJes do Estado e da sua ordenacdo e distribuição pot vitios drgãos de soberaffla

(G0MES CANQTILHO/V!TAL MOREIRA, Constituiçâo da Repábiica Portugnesa Ano/ada, vol. II, 4. ed.,

Coimbra, 2010, p. 45) —, importa sublinhar que, historicamente, tern havido bastante confusäo

entre o sentido material e o sentido organizat6rio da separaçao dos poderes. Ernbora este terna nào

v assuntir uma importfincia decisiva na resolução da questao de constitucionalidade suscitada nos

autos, é ainda relevante assinalar que a distinçäo material das funçöes do Estado evoluiu e o quatito

originirio das funçoes foi alargado. Para parte da doutrina, Is tths funçôes originirias decantadas

pelos revo1ucionrios franceses a partir da obra de Montesquieu (Jegis/ativa, administra/iva ou executijia

e jurisdidona4 veio juntar-se urna quarta, a funçâo polltira, caraterizada pot set uma advidade

desenvolvida pelos érgãos supremos do Estado (designadarnente Presidente da Reptiblica,

Assembleia da Reptiblica e Governo), cujas cornpetências sb defrnidas, nos seus traços essenciais,

pela própria Constituiçbo, corn urn conteiido próximo ao da atividade adnilriistrativa, rnas cujos

atos juriclicos em que se consubstancia estbo, em geral, subtrafdos ao controlo dos tribunais.

Todavia. tie acordo corn a doutrina nacional hoje maioritária, continua a haver uma tripardçbo das

ançoes estaduais, embora a funçbo politica tenha emergido como funçbo que se decompoe nas

advidades legisladva e politica em sentido estrito, sendo definida, no seu sentido arnplo, corno uma

eat/i/dade do ordenaçdo da z’ida cole/iva assente em zdores, ideologias eprogramas e exeri/da er beno da mesma

co/etividader, corn o mirito de nbo <<apartar a lei da essência da auvidade politica>>. (cfr. BLANCO DE

MoRas, Cut-so do Direito Constitucional, Tomo J, 3. ed., p. 30 e segs.). JORGE MIRANDA que, na

esteira da maioria dos autores, segue tambdrn a divisbo tricotbniica das funçöes do Estado,

distingue na funçbo po]itica a funçäo legislativa e a funçbo governativa on politica stricto sensu,

consoante a rnesma se traduza em atos normadvos ou em atos de conteddo nb normativo (Jr.

Aos Le,gis/ativos. Asnedina, 2019, p. 33).
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Dc qualquer forma, o centso das nossas atençáes deverá set orientado noutro sentido, urna

vez que, corno assinala SERVULO CORREIA (<cA junsprudência cons titucional porruguesa e o direio

adrninistradvo>, in: kA. VV., )(VAnos deJwisptwdinda C’onstitthoEa/Portuuesa, Coimbra Editora,

2000, p. 164), <<o progressivo esbadmento das fronteiras entre funçöes do Estado descentron o

pnncip:o da separacâo de poderes de uma ideia de diferenciação material ou intrfnseca das funçöes

jurIdicas do Estado para o txanspor para a sistemadzaçdo dos critérios de exata delimitaçäo das

competencias entre brgãos constitucionais>, — critérios esses que se revelam pardcuarmenre

miportantes para deterrninar o exercicio, pela Assembleia da Repühlica, de cornpetências atribuidas

pela CRP mas que se podem transrnutar na “conduçâo da polidca geral do pals”, sendo pot isso ml

exercIcio suscetivel de cransformar a Assernbleia da Repi.iblica em <<conttagoverno> (neste sentido.

em termos expressos, cfr. NUNO PIçARRA, CQ princIpio da separacão de poderes e os liniites da

competência do Parlarnento face ao Governo na jurisprudência constitucional portuguesa”, in: .KA.

\T\T., .Estudos de Homenagem ao Prof Doutor joige Miranda, 2012, p. 30 e seg.). Isto porque a doutirna —

bern como a jurisprudência deste Tribunal — se tern vindo a apartar de uma teoria geral das funçôes

esraduais corno elemento essencial do pintcipio da separaçäo dos poderes, pars se fixar ames nurna

an1ise das funçoes do Estado constitucionalmente adecuada, no quadro da consdruiço concreta,

no senddo de construir este prbcIpio a pardr da ordenação concreta tie competFncias,hnidico-conititudonais

(cfr. NUN0 PIcARR4. A sbaraçâo dot poderes corno doutthza eprzncspio constitreciona4 Coirnbra. 1989, p.

264).

11.2. Em face do que ficou dito, a análise a levar a cabo deve naturalmente centrar-se nos

dados do direito positivo da ordem constitucional portuguesa, corn o exarne teleologicarnente

orientado, como é born de vet, para as especificidades das normas sindicadas. Foi a revisão

constitucional de 1997 que incluiu expressarnente o princlpio da separaço e interdependência dos

poderes corno principio fundamental constitutivo do Estado de Direito democritico, corn o que

procedeu I <<explicia norrnativizaçEo da sua fundamenta/idade> (GOMES CANOTILHO/VITAL

MOREiRA, ob. cit., vol. I, p. 208).

Recuperando a cpercecão>, já fortemente sugerida no subponto anterior, de que nào pode

set feita urna correspondência rigorosa entre os complexos orglnicos e os tipos de atividade

(funçôes), é irnportante igualmente fazer utna leitura contemporinea do principio da separaço de
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poderes. Esra leitura impl.ica que centrernos a análise, comb foi dito, na ordem consrucionai

portuguesa, afastando a leituta da separacão dos poderes oitocentista face ao paradigrna que Ihe

estã subjacente no nosso Estado constitucional. Dc acordo corn BLANCO iDE MoRAls (cfr. Curso de

Direito Constitucional, Tomo , 3.’ ed., p. 52-58), ha quatro razôes que sustentam tal afastameuto da

leitura oitocentista: <<mutaçoes no morfolo,gia do pnr4io da sparação depodet-es derivadas de transformaröes

nasfuncJes e nosfins do Bstado>,; <<a liberdade conformadora do constituinte para configurar diversas moda/idades

oufon-nas tie c<prcssão cia separacdo tie poderes>; Os <<limiter politicos ejurz’dicosflxados pc/a teoria do “nüc/eo

essential” ao poder constituinte c aos poderes constituidos como gamntia identildyla do pth4io da scparapdo de

podeirs, que determina designadamente <que a nenhurn ârgão soberano podemn set comeddas

ffinçáes de que resulte quer a “esvaziamento” das funçöes materials amnbufdas a outro érgão quer

a intromissão no citculo indisponivel das funçöes que, pot razôes de essencialidade material, devarn

pertencer a ouflt orgaa>; e, pot ólumo, a <<complernentaridade incindivel entre separação e

interdependência de poderes>>, que constitru o <<critério complementar e inseparavel do axioma da

separaçäo>>, que este Tribunal designou. no seu Acórdão n.° 214/2011, como a <dimensão nesativa do

pthzcbio da se2baraçJo depoderes>>.

Assim, a separação dos poderes corn assento constitucional, nos seus arfigos 2.° e 111.0

a que releva no caso dos autos — aparta-se do significado que ilie foi dada no Estado de direito

libetal dos séculos XVIII e XIX. Ern face da <conffisão>> (Vcrquickun) entre a teoria da separação

dos poderes e a teoria das funçOes juridicas do Estado de que nos fala NUNO PIçARRA (cfr. A

separaçâo dospoderes..., cit., p. 247), a exame das normas sindicadas a levar a cabo tern de se centrar

na separaçdo orgarnatona dos poderes constitucionalmente atribuidos aos brgãos de soberania, tendo

por base o artigo 111.0 da CRP. Cu seja, não nos depararnos apenas, ou prmcipalrnente, corn o

acoffiimento de urn pi5ncIpio estrutural de natureza essenciaLniente dogmãtica, mas de urn princIplo

que tern o propósito de sefirmar e de afinnar a reparução de poderes e funçöes posidvada na Lei

Fundamental: trata-se, então, de respeitar a imperativo de respeito pela separação e

interdependéncia estabe/ecidas no Constituiçâo, coma literalmente se dispôe nesse preceito.

Coma ponto prévio a este exame, revela-se pertinente convocar a artigo 110.0 da CR?, de

acordo corn a qual <<são órgãos de soberania a Presidente da Repübhca, a Assernblem da Repiiblica,

a Governo e os Tribunais (n.’ 1), determinando a n.° 2 que <<a forrnação, a cornposição, a

conipetência e o funcionamento dos brgãos de soberania são os definidos na Constituição>>. Corn
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efeito. antes de examinar as relaçöes que intercedem entre órgãos de soberania a Liz do prhicIpio

da separacão de poderes, decisiva a compreensão da estrumra orgflnica em que a Lei Fundamental

fez assentar a organi2ação do poder polifico.

Deve, assiru, reter-se que, se em senddo amplo são drgãos constitucionais todos os

mencionados pela Consfituicão, <.) em sentido restrito consideram-se brgãos consfitucionais

apenas aqueles que revestem cumulativarnente as seguintes caracterIsticas: (a) existência, posicão

institucional e competências essenciais imediatamente constituidas pela Consdtuição (são ó,âos

imethatoi na temrinologia tradicionaD; (2’,) faculdade de auto-or,ganiaçJo interna; (c) posicão de

equiordenaçao relativamente aos outros 6rgãos de soberania, independentemente das re].açöes extra e

intra-orgânicas estabelecidas pela prépria Consdtuição>> — cfr. GOj\IES CANOTILHO/VITAL

M0REIRA, ob. cit., vol. II, p. 40. Distinguindo-se dos Tribunals, o Presidente da Repiblica, a

Assembleia da Repñblica e o Govemo constituem órgãos de direção politics do Estado, nos quais

assenta a forma de governo consdtucional.mente mscituida (ibidern, p. 41).

Assim, é pr.eciso enquadrar o exame do princIpio da separacão e interdependência dos

poderes — enquadrar e fazer anteceder, também comb resultado da precedéncia sistemtica do

artigo 110.0 da Consdtuição sobre o artigo 111 ,—

num rno&/o oizámtv ou mfrm?stnu/ura/ sobre o qual

assenta. depois, wna separação ou repart.zcaofrncwna/ das atividades, arribuiçoes ou competências

estaduais pdos diferentes brgãos de soberania. Separacão ou reparticiio essas que ndo podem set

havidas comb estanques ou imbveis, mas adniitem e pressupôem interseçoes, controlos recIprocos

(“checks and balances”) e a delimitação de esferas de intervenção predominantemente tendenciais.

Eis o que resulta, inequivocamente, do apelo noção de interdependincia entre os órgãos de

soberania, tao claramente enfatizada na formulação do n.° 1 do artigo 111.0 da Constituição.

11.3. 0 facto de set imperioso centrarmo-nos na separacão dos poderes enquanto divisão

entre as coinpeténcias dos drgãos de soberania discipLinados na nossa Consdtuicão tot-na-se ainda

mais evidente pot, p&o menos em boa parte do pedido formulado, estar em causa ama tinica

banção do Estado: aftinçdo /ris/ativa, que em telação aos órgãos de soberaria referidos e scm

tomar aqul em conta, pot não se revelar nem necessirio, nem petiiriente, os poderes legisiadvos

das Assembleias Legisladvas das regines autdnomas tanto pode set exercida pela Assembmia da

Repdhiica, como pelo Governo.
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Esta circunstlncia demonsna a necessidade de nos ocuparmos, corn mais pormenor, da

posicão do Governo na ordem jurldico-consdtucional portuguesa. C Governo d o rinico brgão de

soberania responsável pelo exercIcio de tees funçoes estaduais (ou, para quem adote urn rnodelo

tripartido, pot duas subfunçoes e urna função estadual): de acordo corn os ardgos 197°, 198.° e

199.° da CR2, é este órgão de soberania responsável pelo exercicio, respetivarnente, de efunçöes

poliiicas>, efunçöes legislahvas> e <funçoes adxn.inisrrativas>>, 0 que constitci uma nota bastante

singular, ern termos de diretto comparado: corno sahenta MAIuo Anoso DE ALMEIDA (cft. Teoria

Geraldo DireitoAdministrativo, 87 ed., p..238 e seg.), suportado no pensarnento de Paulo Otero e de

Jorge Miranda, o sistema português reveste-se <de urna especificidade “sern paralelo ern qualquer

outra experiência constitucional europeia de matriz dernocd.tica”, que resulta da circunstlncia de

a CRP nio reservar o exercIcio da função legislariva ao Parlamento (a Asseinbleia da Repriblica),

mas atribuir diretarnente ao Execudvo (ao Governo, que ernana da Assembleia da Repdblica)

amplas cornpetências legislaticras prbprias, que, no essencial, lEe cabe exercer em concorrencia corn

a Assembleia da Repiiblica (cfr. artigo 198.° da CRP), através da ernanação de decretos—leis, que a

Consdtuição qualifica Lormalmente como atos legisladvos (artigo 112°, n.° 1, da CRP). Essas

competéncias incidern sobre todas as matérias, encontrando apenas o seu limite nas matérias de

reserva, absoluta on reladva, de cornpetência Iegisladva da Assembleia da Repbhca, enunciadas

nos artigos 164.° e 165.° da CRP (•D>> o que implica uma redução muito significativa do espaço

pata o exerclcio da função administrativa pelo Governo, em especial através da via regulamentar.

Esta <<outorga ao Governo do maior acervo de cornpetCncias legislativas existente nurn Estado da

Tniio Europeia> tern reflexos ao nivel da conceçio do principlo da separação dos poderes no

nosso pals, o quat <<foi concebido, desde 1976,1 luz de uma légica de intervencionisrno legisladvo

governarnentab> (cfr. BLANCO DE MoRAls, oh. cit., p. 181).

Antecipando o que constituirã urn ponto central do percurso argurnentativo, na análise da

(des)conformidade constitucional das normas sindicadas — e, ao mesmo tempo, replicando

jurispnidência anterior deste Tribunal — importa sublinhar que este intervencionismo legislativo

governarnental, consticucionalmente fundado, tern irnplicaçoes significativas no piano das reiaçdes

entre a Assernbleia da Repóhlica e o Governo: cot-no flcou expresso no Acbrdio fl.0 214/2011

(12.), <[a]s relaçoes do Governo corn a Assembleia da Repiiblica são relaçoes de autonomia e de

Drestaçao de contas e de responsabilidade; näo são relaçoes tie subordinaçdo hi rlrquica ou de
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superintendência, pelo que nJo pode a Covet-no ser vincu/ado a exercer a sen poder regularnentar (ou

4gis/ativo) pot- instneç-Jes on irythtcöes da Assemble/a da Repábllca>> (itiicos flosses). Não podendo, ties

termos do mesmo aresto, o poder de <<chamar a sb> do ParLamenro transrnudar <(a forma legislativa

num meio enviesado de exerc{cio de cornpetências de flscalizagão corn esvaziamento, pelo

controlo dernocrático-padamentar e pefa regra da rnaioria, do nddeo essencial da posição

constitucional do Governo enquanto 6rgão superior da adrninistração püblica (artigo 1 82.° da

CEP), encarregado de dirigir os serviços da administração directa do Estado [arfigo 199°, almnea

da CRP]>>.

11.4. E rekvante esciarecer aLada meihor os unites das cotnpctncias legisirdvas da

Assembleia da Reptiblica em conftonto corn as mesmas competncias, quando exercidas pelo

Govemo — pot tal aspeto ocupar urn lugar centra’ na questäo da Qn)constitucionalidade das normas

s indicadas.

As leis da Assernbleia da Reptiblica e os decretos-lei do Governo gozam de igual força

adstritiva e idndca dignidade constitucional (Jr. artigo 112°, n.°s 1 e 2, da Consiituicão), sem

embargo de utna certa primazia da Assernbleia da Repi.iblica, traduzida, norneadamente, numa

cornpetência legislaticra genérica (cfr. artigo 161°, alinea c,), da Consiituiço) e na sujeicão dos

decretos—leis do Governo a apreciaçäo parlamentar, corn eventuaL cessação de vigência, suspensão

on a1teraço pela Assembleia da Repdblica (cfr. artigos 162°, alfnea c,), e 169.° da Constituico).

Pritnazia esta que the advérn da legitarnidade outorgada pela condiçâo de assetnbleia representativa

de todos os cidadãos, nos termos do artigo 147.° da Constituiço.

Mas se a Assembleia da Repiibhca esti constirucionalmente habiuirada a determinar a

cessaçäo de vigéncia, suspenso on alteração de urn decreto-lei ao abrigo do institute da apreciaço

parlamentar, a regulacão desse instiruto, plasmada no arfigo 169.° da Consticuiçao, não deixa de

transparecer, precisamenre, a autonoinia Legisladva do Governo. E que, se o Governo pode vet o

resultado do exercicio dessa autonornia colocado ern crise e privado de efeiros pot ititervenção da

Assembleia da Reptiblica, de modo algurn se acha dependente deste drgo de soberania para a

adoçdo de rnedidas legisladvas ou sujeiro ao indinzo daquela.

Na verdade, <<0 Governo pode tomar decisöes Legisladvas váhdas e eficazes sern

dependéncia de sanção da AssembLeia; pot sua vez, esta pode, observados os requisites do ardgo
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169°, chatnar a si a ültima palavra sobre a snbsistêucia de tais decisoes>>, nisto consistindo ‘<) o

insututo [apteciação parlamentat de atos legisladvos] da ódca das telaçôes entte o Governo e o

Parlamento>> — cfr. JORGE MIRANDA, anotação ao attigo 1 69.°, in Constitu4aTh Portuguesa Anotada,

cootd. JORGE MIRANDA/Rul MEDEIROS, vol. 11,2.’ ed., Lisboa, 2018, p. 579.

A consagração constitucional de uma cornpetncia legisladva genérica da Assembleia da

Repéblica não deve, portanto, set sobrevalorizada ou fundarnentar urna hpe#rofia da posicão

relativa daquela na respedva articulação corn o Governo.

11.5. H ainda dois temas muito catos doutrina da sepatação dos podetes, na sua leitura

presente no nosso pals e de que o pedido se ocupa corn aguma insisténcia
— e que, pot isso, tern

de ocupar o sen espaço na econornia do presente acórdão. São os argunlentos relacionados corn a

necessidade de preservar o nácleo e.rsencial das cornpetencias atribuidas ao Governo pela

Constituição, pot urn lado; e o da existência ou não, em face da nossa Lcd Fundarnental, de urna

reserva geral de Adrninistração ou, pelo menos de reservas admh7istrativas especi/icas que teriarn de set

tornadas em conta, no rnornento de decidir sobre a consdnicionalldade das normas sindicadas.

11.5.1. Em relação I teoria do mic/eo essetha4 o apelo feito a tal conceção não tern o intuito

de contribuir pan a separacão das funçoes estaduais
— uma yea que, comb virnos, tal separacão

não assume relevo auténomo na tesolnção da questão dos presentes autos.

Corno já flcou supra frxado, a anilise que guia o percurso argurnentadvo que estd a set

levado a cabo pressupöe urna teleologia especIfica do princlpio da separação de poderes, corn

vista a <<fornecer critérios de solução quanto exam deliniiração tie cornpeténcias entre os órgãos

constitucionais>> e dando operadvidade e lastro (<abs conceitos de estrutura funcionalmente

adequada, de legidmação pan a decisão e de responsabilidade pela decisão>> (cft. NUNO PIçARRA,

A Separação do poderes cit., p. 262). No pIano ruetodológico, importa destacar tarnbdrn a

çrogressiva transição de urn tuCtodo abstrato-dedudvo pars urn rnétodo normadvo-concreto

na abordagem e no tratamento dogrnádco do principio da separação dos poderes>, que so pode

adquirir preciso sentido <<a partir da ordenação de competéncias jurIdico-consdtucionais concteta>> (ibidern,

p.264).
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Como posto em destaque pot Reis Novais (cfr. Separaçâo de Poderes e Limites cia

Competmncia Le<gis/atiu daAssernWe/a cia Repáblica, Lisboa, Lex, 1997, p. 34), estarnos no âmbito de

uma poiémica sugestivamente denominada de <<competenclairnente orientada>>, procurando

determinar-se se do princIpio da divisão de poderes aé possfvd retirar conscquências

juridicamente vinculantes, de ml suite que seja possIvel delitnitar urria zona de reserva

insuscetivel de set invadida pot outro ôrgao sob pena de inconstitucionalidade>>. Em termos

rnetodológicos, Rs NovArs sublinha, pot urn lado, que <(a reIaço Parlamenro/Execudvo no

é utna relaço intemporal ou mera exprcssäo de continuidade de anreriores poderes originirios,

ruas ann uma rdacao de validade circunstancialmente condicionada por cada sistema

consdtucional em concrcto,), scm deixar de reconhecer. pot outro lado, que <<näo é. possIvel

redrar do texto coristituciona uma resposta direra, irnediata e exaustiva Iquelas questôes,

designadainente 1 da existência tie urn lrnbito funcional nuclear reservado ao Execudvo>> Qiidem,

p. 33). Como tad, e <<na medida ern que a Consdtuiçdo apenas enurnera competências pontuais

de cada drgão, restari sempre indagar em que medida d que essa enumeração d suscetivel de set

interpretada como integrando urna estrutura de repardção de competncias corn nina idgica

prdpria e qual o seu sentido e, designadamente, se dela é possiv& deduzfr condusôes

jandicamente vinculantes para as situaçöes não expressamente decididas>> (ibidem, p. 33).

0 Autor reconhece, todiwia, que a problernidca em apreço tern contornos de especial

complexidade, pois a partir do momento em que a lei se boz’tfta e a função iegiskdva concretiza

ou inregra o exercicio da £anção politica, náo é mais possivel proceder a nina separaçao orgmco

consbtucional estanque enme as funçdes legislafiva e a funçäo governafiva e, consequentemente,

entre a Assembleia da Rept’iblica enquanto drgão corn cornpetncia legislanva gen&nca e 0

Governo enquanto titular prirneiro da funçào governadva>> (ibideni, p. 42).

Entrarnos assim no campo da chamada teona do rn/c/to essencia4 nos termos da qu2d <<a

nenhum drgo de soberanra podem set reconhecidas funçdes das quais resulte o esvaziamento das

futiçöes materiais especlhca e principairnente atribuidas a outro órgão>>, iinplicando, assirn, que

cnenliuin dos brglos de soherania pode intrometer-se no nticieo essential das funçöes

pertencentes a outro drgäo>> (GOMES CANOTILHO/VITAL MQREIRA, ob. cit., voL II, p. 46), teoria

cuja atualidade b hem visivel em função do facto de os limites politicos e jurIdicos pot cia fixados

ao poder consdtuinte e aos poderes consdtaidos, enquanto <<garanda identitiria do princIpio da
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separação de podetes>, constituir uma das razöes que afastarn na atualidade a leituta da divisao de

poderes oitocendsta face ao paradigrna da separacão de poderes no Estado constitucional no

tempo presente (cfr. BLANCO DE MORAlS, ob. cit., p. 53 e segs.). Acrescente-se que esta ideia de urn

<nticleo essencia de funcöesn deve set modelada por critérios de razoabthdade e

proporcionalidade, não sendo muito mais do que uma “met4fora” da proporcionalidade na inter

reIaço dos órgãos do poden> (cfr. ASSUNcAO ESTEVES, oh. cit., p. 20, nota 37).

E é assim que ela tern sido recebida na nossa jurispmdência constuciona1, desde os tempos

da Cornissão Consdtuciona — a qual. no sen Parecer n.° 16/79, afinnara que, etnbora não sendo

tarefa isenta de dóvidas e dificuldades definir (...) em concreto e perante todas as possIveis

constelaçoes problernAticas, o exato alcarace da divisão de funçôes ent.re os diferentes brgâos de

soberaffla, não debra de ocorrer violação daquele ncic/eo essential (<sempre que urn órgão de soberania

se atribua, fora dos casos em que a ConsdtuiçSo expressamente o permite ou in-ipôe, competência

para o exercIcio de funçöes que essenciatmente são conferidas a ourxo e diferente 6rgão — Jr.

Parecen’s d2 C’ornissâo C’onsti#idwial vol. VIII, pp. 222 e ss. — e, em tempos mais recentes, na

jurisprudência deste Tribunal. Tendo as notas porventura mais irnpressivas sobre a ideia do nócleo

essencial sido escritas no Acdrdo fl.0 214/2011, em termos muito próxirnos dos que agora nos

interessarn, corno verernos adiante:

,a decislo sobre o se e o quando da iniciativa de clesencadear negociacöes corn vista a alreraçSo do

ordenamento corn as associaçóes sindicis on corn outros portadores de interesses que devarn participar

— d uma opçio politica que urn órgão de soberania não pode impor ao outro, rnesrno nos espaços onde

arnbos concorrarn no poder de regulação ernergente, seja este equiordenado (Iei — decreto-lei), seja

escaionado (acto legislativo acto regularnentar).
E nb pode sequer invocar-se o rnaior apetrechamento ou reiaçbo de uroxirnidade do Governo

corn a matdria a regular para evar a cabo os actos propedêudcos ou preparatórios e a necessidade de

viabilizar as opçOes polificas prirnâdas que I Assembleia, corno drgSo de representaçbo da vontade geral

tambérn competerni>.

Buscando novamente apoio no estudo doutrinal sobre o tema, foi a esta luz que REIS

NOVAIS concluiu <pela necessidade juridica de recortar, na totalidade do &rnbito funcional

genericarnente athbuido pela Constituiçiio ao Execudvo, urn rnlcleo juridicanrente protegido da

hdtero-deterrninaçbo parlamentar, onde, sob pena de inversbo dos critdrios constitucionais de

repartiçbo de cornpetências e de violaçbo do princIpio da divislo de poderes, deva set o Executivo

a deterrninar exchrsivarnente o sentido e o contetido das suas competbncias consdtucionais> (oh.

at, p. 59). B esse rnicleo apenas node set delimitado on afirmado caso a caso, nunca
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aprioristicarnente, embon tal não invailde que haja necessidade de obedecer a urn critério

fundarnental: <hi violação daquele nticleo essencial quando, pot força de detcrrrinação

pariarnentar, o Governo é pontualmente degradado ao nve1 de urn drgão suhordinado que recehe

ordens ou flsrniçöes vinculadvas da Asseinhleia da Repiiblica de forma não consenrãnea corn

o scu esratuto constitucional de árgäo de soberarna, de brgão encarregado da condução da vida

politics ou de brgão suprerno da Adnilnistração Publics — on quando ye frustrada, pot força das

Inesmas imposiçoes, a possibilidade de determinar auto-responsavelmente, na medida que the

esteja constitucionalmente atribuida, 0 sentido e o contei.ido do exercfcio das suas cornpetências>>

(ibidern, p. 61).

Em termos basicarnente coincidentes, Gornes Canotillio destaca que <<o princIpio da

separaçEo e interdependencia tanibém urn princ(pio de ordenaçdo de compete’ncias funcionalmente

otientadrn>, decorrendo da noção de adequação funcional que <<0 brgão ou órgãos de soberania são,

do ponto de vista estrutural, constitucionahnente idbneos e adequados para o exercicio de funçöes

que, a tfrulo especifico ou prinnirio, thes são atribuidas> — cfr. Direito Constilucional e Teocia cia

Constituição, V ed., Coitubra, Almedina, 2003, pp. 557 e seg.. Consequentemente, <[d]o facto de a

CRP consagrar urna estrutura orgflnica Euncionahnente adequada d legitirno deduzir pie os drgãos

especiarnente qualificados pars o exercIcio de certas funçoes não podern praticar atos que

rnatedalmente se aproxirram ou são mesmo caracterIsricos de outras funçôes e da cornpetencia de

outros órgãos>> (thidem, p. 559).

Desta ordenação funcionaliriente adequada das competências dos órgãos consutucionais

resuita enrão, na sequCncia do que vem de set dito, a necessidade de recortar o ta mit/co essenciaI

mesmo que esse ndcleo apenas possa set preenchido caso a caso e, ern abstrato, se possa traduzir

em pouco inais do que urn critério orienrador.

A teoria do nticleo essenc1a corno cntêno de repardção e linute intersecção de

cornpetCncias entre brgãos consfitucionais näo se confunde corn a aflrrnação de urns resents da

função governadva on administrativa. Em boa verdade, a inu1trapassvd indefiniçáo apriorIstica

que acornpanha, nos terrnos expostos, a teoria do niIcleo essencial d ate logicamente incompadvel,

pelo menos, corn uma reserva gem! da função adndoistrativa estahelecida em termos prbximos on

an.1ogos, designadamente, aos da reserva da função jurisdicionaL Sobre esta questão nos

ocuparernos de seguida.
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11.5.2. Autes de se abordar exprojèsso a questo da existência, on no, de urna reserva geral

administraliva ou de reservas especI6cas da função adrniiiisu-ativa, irnpáe-se dat urn passo atrIs e

recuperar o que foi clito sobre o senddo materia’ ou funciona da separação de podetes e a

caraterização das funçôes estaduais, urna vez que no Lana sentido averiguar se existe on nào — e

se sim, em que rermos — uma reserva da admiuistraçäo se no reconhecermos uma função

administrativa de forma autónoma. Como foi al sugerido (cfr. .cz6bra, 111.) se nao ha urna

impossibi]idade na caratenizaçao hodierna das funçoes estaduais, ha pelo menos uma enorme

dificuldade em tal tarefa, que levam a doutnina a defender que tal distinção não pode set feita corn

base num modelo deflnitdrio, rnas apenas recorrendo a urn moddo 4po/o’ico. Isto é, uma ‘tea que

<mao d possivel encontrar urn critério preciso pam a separaçiio das funçöes do Estado, e tendo em

conta que 0 <<quadro onientador de cada nina das funçôes (...), em ‘tea de obedecer a exigências de

deterrninaço Iógica necessáda, hi de sadsfazer, muito mais, solicitaçôes ciogmiucas dunn dada

situaçEo politica, e set assim histórico-concretamente condicionado (R0GERID ERRJ-lAmoT

S0ARES, Direito Administrativo, Universidade Católica, p. 40), sen necessinio ten presente (<que a

distinçäo pritica entse as ffinçöes estaduais näo é possivel no contexto rigoroso de um mode/a

definiMrio, em que se pretenda a venificação integral e exdusiva das caratenisticas de cada urna das

funçöes (.. .), mas apenas 110 quadra de urn made/a tipol4gico, em que se adniita a inclusao de uma

advidade em determinada função apesan de não satisfazen a todas essas carateristicas, bastando que

cornesponda a urn ,zácleo sinca&o delas (cfr. VIETRA DR ANDRAnE, L4röes di Dire/to ./-ldminislrativo,

Coimbra, 4 ed., 2015, p. 36).

Coma demonstra VIEnA IDE ANDRADE (oh. cit., p. 30 e segs.), a disdnço da funço

achninistrativa no confronto com as outras ffinçöes apresenta-se corno um trabaiho de grande

diflcuftlade, desde logo quando a comparamos com a função pollrica ou governadva, residindo a

dificuidade da disrinço <(em especial na circunstância de as duas funçdes (...) se simarem,

nudearrnente, no imbito da advidade do tradicionuipoder executivo — atuahnente, entre nós, bicéfab

(Presidente da Repiiblica e Governo) — tratando-se em ambos os casos, tipicamente, de atuaçois do

caráter concreto.>>. no que se refere ao confronto corn a funço legislativa, ainda segundo a mesmo

Autor, <<{ajs dificuldades atuais de distinço resultam de diversos fatores de perturbação, entre os

quas se destaca sobretudo a circunstância peculiar de o Governo, ainm de exercer as funçôes
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polidca e administrativa, constituir, na nossa ordern jurfdico-constftucional, urn drgäo corn

competências legisladvas normals (artilgo 198.° da CR13))> (rhidern, p. 33). A que se somarn outras

dfflcuWade.s, subsuruidas in questão central da alteraçäo do conceito de ato legislabvo,

norneadamenre o exercfcio pelo Executivo da funçao legisladva, o facto de o carárer geral e ahstxato

não set decisivo para definir este conceito, de a hierarquia normadva no ser inequivoca e a

mexistência de uma ((reserva de regulamento admimstrahvo>> que leva a que se admits, eentre r:6s,

que a lei regule em tenrios gerais e abstratos a totalidade dos aspetos, mesmo de asperos de

pormenor, do regime de quaiquer matéria, que adquirem assirn qualidade legisladva>> (Jr. VIEI

DE ANDRADE, ob. &, p. 33). Neste quadro, os principais probiemas de disdnção ernie a Fanção

legislativa e a funçäo administrariva nöern-se <<sobretudo peranre decisöes administrativas tornadaspor

urn óî&ãü que tambern diip6e depoderes /eisIativos, corno o Goveiwo>> (id., ibidern, p. 34).

Ainda que se admita a ultrapassagem de tais dificuldades — e 56 assirn se justifica esta non

— ha entào que abordar se sed. ou não constitucional.mcntc rcconhccida urna teserva da funçäo

administradva. Em termos expressos parece evidente pie nao: ao contr&rio do que acontece corn

a funçâo legisladva (arbgos 164.° e 165°) e corn a funçäo jurisdicional (artigo 202°, todos da CRP),

a nossa Constituição no conrérn qualquer disposicao que cararenze substancialmente a funçâo

adrnmnisrxativa. pelo que a alusão aquela reserva se poderia desrinar apenas a demonstrar que o

pmincipio da separacão de poderes garante tarnbém urn espaco de açao prdprio da Adrninistraçio,

quer perante a funço legislativa, quer no confronto corn a função judicial. Todavia, esse espaço de

açäo prbprio, ou a hipotética adniissibilidade de urn nticleo essencial da funço adnilnistrativa nào

pode legitirnar ou tornar defensável a existência de urna reserva geral de Admni.nistraço.

Nas palavras de NuN0 PIçAluu\, c<(...) dada, pois, a natureza heterogénea da flmço

ad.rninistrathra no quadro da CRP, torna-se impossivel defluir o seu “niicleo essencial”, em que

consistiria a reserxra de admi.nistraçao, entendida corno reserva geial, tendencialnrente absoluta (...)>

— cfr. “A reserva de administração”, in 0 Direito, ano 122°, 1990, tornos II e III-LV, p. 573.

Assirn, a doutrina nacional está hoje de acordo em relaço a inexisténcia, corn base na

Constituição, de urna reserva rnaterial de Administraço, tendo a jurisprudéncia deste Tribunal

vindo a trllhar o mesrno carninho. Corno foi proclamado, ern termos ernblerniticos, num dos rnais

irnportantes arestos nesta sede, o Acérdão fl.0 1/1997, fundado em jurisprudéncia anterior:
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<näo d conflgudvel, no ordenamento jurIdico-consfitucional português, qualquer reset-va material

de admiaistraçiio, que inclua, nomeadamente, uma reserva de regulamento ou impeça a Assembleia da

Repñblica de torna.r objeto de lei matéria discip1inve1 adnilnistrativamente [cfr. AcórdEo ri° 461/87 (..
em que se aflrmou que ‘... o ieglsladoc dispae de urna omnrmoda facuidade — constituciona3menre

reconhecida — de programat-, planificar e racionalizar a atividade adrninistrativa, pré con formando-a no seu

desenvolvimenro, e definindo 0 espaço que ficari I liberdade de criténo e I autonomia dos respetivos orgaos

e agentes, ou antes preocupando-o (prefeialncia de lei)”]>

Ainda que ta omnimoda Laculdade (assirialada, pela primeira vez, no citado AcórdIo n.°

461/87, mas sucessivamente reafirmada, não sb neste Acbrdão ri.0 1/97, mas também nos

Acórdäos n.°s 24/98 e 214/2011, sobre os quals nos debrnçarernos infra — cfr. ponros 12.2 e 12.3.)

nb possa jusuficar uuma pura subsdcuiçbo funcional do Executivo, no preciso espaço da sua

advidade normal, pelo Parlamento, sem qualquer justificaçbo especiab, como é dito no mesmo

Acbrdbo n.° 1/97.

Questbo diferente, e que encontra a]gum apoio na doutrma e na jurisprudência

constitucional nactonal tern a ver corn o reconhecirnento de reservas espeqflcas da bançbo

adrninistradva, as quais se poderbo identificar no seio da administraçbo autdnoma (regioes

auténomas, autarquias locals, universidades e também da administraçbo independente (Cornissbo

Naciona de Eleiçöes, Entidade Reguladora para a Comunicaçbo Social, Comissbo Nacional de

Proteçbo de Dados, pan além das entidades independentes corn poderes reguladores, corno a

Comissbo do Mercado de Vabres Imobili4rios on a Entidade Reguladora dos Serviços Energdticos,

para citar sd dois exemplos).

Apesar de pane da doutrina circunscrever a anJise dos dominios especIficos de resenra da

adrninistraçbo I adrninistraçbo autónoma (cfr., por todos, MARIO AROS0 DE ALMEIDA, oh. n?., p.

242), autores ha que vbo mais longe, adnaltindo espacos reservados tambérn no ambito da

Adnilnistraçbo centrai (cfr. BLANCODEMORAIS, oh nit,, p 184 e segs., pars quem 0 attigo 111.0,

n.° 1, da CR? assegura uma esfera ou margem uui de poder próprio do Governo, em Lace do

Parlarnento, pan porter concredzar a lei no universo adrninistradvo, mencionando o <coder de

direçbo do Governo relativamente I administraçbo direta>, clomioio no qual o Parlamento estarl

inihido de emitir nonnas eque reduzam o sentido titil desse poder de direçbo on de atos

materialmente adrninistaraflvos editados raticamente pelo Parlatnento sob a forma de lei suscedveis

de constituir uma iriversbo do crirdrio nuclear da separaçbo de poderes.>). On que fazent tat exatne

ardculando-o corn a prdpria CR]?, identificando reseivas e.peciais de administrapao nas a]Ineas d) e e) do

seu artigo 199°, preceitos que apontarbo <para urn campo de açbo governadva que o legislador
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pode enquadrar, mas ndo pode preencher>>, reclamando-se <<como de urn doniinio de cornpetência

irredutiveb> do Governo. Falando, nesta linha, de urn carnpo de ação prdprio do Governo que a

Constrtuiço demarca por competências especificas — tanto administrativas corno poluiicas, o que

implica que nos afastemos de reservas administrativas ecciais— que <<configara limites funcionais a
intervençäo do Parlau ento>>, 0 qual onao pode usurpar a atuaço daquelas cornpetncias>>, podendo

apenas acionar rnecanismos aposterioristicos de responsabiiidade poiltica do Governo (cfr.

AssuccAo ESTEVES, oh. ciL, p. 10-13).

Todavia, não é legitimo chegar aqui a respostas demiidvas, nern tal análise permite

dispensar a advertência de RE[SNOVAZS, acima reproduzida, no sentido de pie os limites reciprocos

na iriteiaço de drgos constieucionais s6 podem ser estabelecidos, corn rigor, em cada caso

COJICrCrO (cfr. oh. cit, p. 61).

1-IA que cocci-air, quanto ao tema da reserva da Adminisrraçao, sendo para o efeito

pertinente recorrer ao Acdrdäo ri.0 1/97, recuperado e citado em jurisprudncia posterior, em

especial no Acbrdäo n.° 24/98 e em algurnas das declaraçöes de voto ao Acórdo fl.0 214/2011.

Como ficou dito no AcOrdao n.° 1/97, rendo pot base o princIpio da separaçào dos poderes, a

ideia de uma <<C.) reserva geral de administraço surge como inadequada I Fanção atual do

prisicipio, na medida em que dirninuiria possibilidades de efedvação do concrolo democrático do

Executivo, linütando as ireas de intervenção legidadva do Padamento e excluindo-o da direta

decisào poiltica>>. Destacou-se no mesmo aresto que <<C..) nâo decorre segurarnente do artigo I 14.°

atual artigo 111°], n.° 1, da Consiituição, em conjugacão corn o próprio artigo 2°, que consagra o

pnncfpio do Esrado de direito democrArico, urna reserva gera de adniimstração>>, inexisiindo e(.)

qualquer escrita correspondência encre sepacacão de órgäos e separacio tie frrnçoes, tie tnodo a que

a separacão de orgaos tenha o sentido de implicar uma rigida diviso de funçöes do Estado entre

eles>>, C aresto em causa afasta, assirn, de forma veemente, a existência de urna reserva gera de

adrnirnsttaçIo, que, na ódca que obteve al vencirnento, apenas teria cabimento nurn <<(...) mode]n

de rigida sobreposicão de drgäos a funçöes, em que se viesse a enquadrar uma reserva gera de

adnirrnstração>.

No mesrno Acdrdäo — articulando a problemAtica com a do rn1cleo essetha4 que foi supra

abordada (11 5.1 ), o Ttibunal Constitucional teve oportunidade de frisar que <<c..) mesmo que se

reconheça que senipre sen inerente ao prfflcIpio do Estado de direito democritico a resersra de run
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nikleo essencial da administração ou do execufivo — corno condiçäo da linmitação do exercicio

dos poderes pelos órgäos de soberania e da própria necessidade de responsabilização do Governo

—, ainda assirn a colisão corn tal niicleo havetia de implicar nina pun substituiço funcional do

Executivo, no preciso espaço da sua atividade normal, pdo Parlainento, sern qualquer justificação

especiab, sustentando que as normas entäo siridicadas representavarn urn rnero <(.) exercIcio da

facuidade de defimt e pr&conforrnar o espaco de manobra dos órgãos da Adminisuação, näo se

sobrepondo rnaterialntente ao podet regularnentar, anteriormente conferido ao Governo pelo

Decreto-Lei n.° 28-B/96, de 4 de abrib.

E, indo ainda mais longe, o Tiibunal Constitucional recusou — ainda no Acórdão n.° 1/97

— a própria exisrência de (Kresenras funcionais especificas>> alicerçadas em torno das ahneas do atua

artigo 199.° da Constituição (antigo arrigo 202°), entendendo que tal visäo mais näo faa do que

reduzir <<Q..) a urn piano merarnente posidvo a tese do nócleo essencial, lendo a atribuição pelo

legislador constitucionai de cornpetência administrativa ao Governo corno reserva efetiva>>.

No Acórdão fl.0 214/2011, seguiu o Tribunal a rnesrna linha, ao afitmar (sublinhando

tratar-se de iurisprudência reiterada) que <<a Consdruiçäo não (...) confere ao Governo uma reserva

tie cornpetência originiria regularnentar em certas matérias. 0 poder reguiamentar conferido so

Governo pela alinea c) do artigo 199.° pan fazer “os regulameutos necessaiios boa execuço das

us” não corresponde a quaiquer reserva de regubrnento, no sentido de a lei não poder uitrapassar

urn determinado nivei de porrnenorização on particularizacão de modo a deixar sempre ao

Governo. enquanto titular do poder regulanienrar, urn nivul de cornolementaço normadva

reiativarnenre a cada uma das ieisn, fazendo rernissoes posteflores para os Acórdäos n.°s 461/87

(sobre a ji mencionada <ornmrnoda facuidade — constitucionairnente reconhecida — de pianificar e

racionalizar a actividade administradva, pré-conforrnando-a no sen desenvolvimento, e definindo

o espaço que ficará I liberdade de critério e I autonomia dos respectivos órgãos e agentes, ou antes

pré-ocupando-o (preferéncia de 1ei>>, que assiste ao legislador).

Sendo pot ultimo de assinahr que a doutrina no se afasta de tal entenditnenro — achando,

porventura, que o Tribunal deveria tet ido rnais longe na negaco de urna reserva da Adrninisrraçlo.

Em anotação a urn dos acórdãos citados, o AcbrdIo n.° 24/98, GOMES CANOTILHO reaiça (cfe.

<<Anotaçao>, Rev/s/a tie Lqgislaçdo eJunLiJrnedetha, 131.° ano (1998/1999), n.°s 3.887 e 3.888, p. 91),

que continua <<a considerar rendencialinente correta a ideia de que, entre nós. a ei é urn aro de
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conteüdo abcdo>, mas que julga da mesma forma ((correto o entendirnento de que d muito difidil

recortar corn rigor in nossa ordern jurIdico-constitucional reservas de administraço vedadas I

Intervenção legislativa>>.

Corn o que se conclui, de forma evidente, dever afastar-se a ideia de uma resenra geral de

adrninistraçäo, bern corno de reservas especIficas da adrninistraço que possam ter relevo na

resposta Is questöes formuladas no pedido.

12. Movendo-se os contornos do pedido e, pot consequência, da apreciação da

Qn)constitucionalidade das norrnas sindicadas, essericialmente no imbito do princIpio da separacão

e interdependência dos poderes, d forçoso que nos debrucemos sobre a jurisprudência deste

Tribunal sobre o terna. Na sequncia do que a Comissão Constiitucional ji havia feito — entre

muitos outros, no citado Parecer n.° 16/79 — hi rnrildplos acordos do Tribunal Constitucional

sobre a matdria, sendo relevante convocar aqueles que mais diretamente se relacionarn coin as

questöes em apreço, em especial pot terern pot objeto normas corn simi]itudes assinaliveis corn

aquelas sob o escruthuio do Tribunal neste processo — e que tern simultaneamente merecido uma

atenção muito particular pot parte da doutrina. Assim, passaremos em revista alguns dos principais

aspetos, na btica da questão em anilise, que ernergem dos Acórdãos n.°s 1/97, 24/98 e 214/2011.

12.1. 0 Acdrdão n.° 1/97 foi proferido no contexto de urn processo de fiscalizaçäo

prevenliva da constitucionalidade que incidiu sobre as normas constantes do Decreto n.° 58/WI,

aprovado em 31 de outubro de 1996 pela Assembleia da Repdblica, relativo I eCriaço de Vagas

Adicionais no Acesso ao Ensino Superior>>. As disposicoes al sindicadas estatufarn que

estudantes candidatos ao ingresso no ensino superior que, na sequência dos exarnes de setembro

de 1996 (segunda fase de acesso), tivessem obtido nota de candidatura superior em cada par

curso/estabelecimento ao iiltimo colocado pam o mesmo par curso/estabelecimento na prinieira

fase, tinham direito ao ingresso pretendido no ano letivo de 1996/1997.

0 Tribunal Constitucional viria a pronunciar-se pela inconstitucionalidade do artigo 1.0 do

referido decreto, pot este contrariar, conjugadamente, o princIpio da segurança juridica resultante

do artigo 2.° da Constituição e o princfpio da igualdade, em particular da igualdade de

oportunidades no acesso ao ensino superior, consagrado nos affigos 13.° e 76°, n.° 1, da
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Constituiço. No entanto, afastou qualquer inconstitucionalidade decorrente de urna violaçäo do

princfpio da separação e interdependência de poderes ou de uma esfera de atuação reserxrada ao

Governo.

Corn efeito, apreciando o pedido C OS seus fondarnentos, o Tribunal Constitucional

entendeu que as normas em causa, consubstanciando uma a1teraçLo excecional e retroativa da

regu1amentaço do concinso nacional de acesso ao ensmo superior para 0 ano lebvo de 1996/97,

fixada pela Portaria n.° 254/96, de 13 de julho — apesar de contrariarern o princIpio da segurança

juridica e o princIpio da igualdade, nos terrnos referidos — no violavam, no entanto, o princIpio

da separação e interdependência de poderes hoje plasmado no artigo 111.0 da Constituição.

T’ode let-se nesse aresto que, <(...) apesar de o princIpio da separaçäo de poderes ter tido

forrnuiaçöes históricas nem sempre associadas I ideia de Estado tie direito democr4dco, aquele

prmncIpio veio a adquirir, em conexlo corn esta ideia, a natureza de urn instrumento garantistico da

esfera jurIdico-subjetiva e, em óltima anilise, de controlo democr4iico do poder (...)>. Corno virnos

supra (11.5.2.), foram acoiltidas neste aresto as ideias de nb decorrer dos preceitos convocados

(artigos 2.° e 114.° — arualmente 111.0 — n.° I da CRP) uma reserva geni tie administraçIo, nern

ama sobreposiçbo material, por parte das normas sindicadas, ao poder regoJamentar admiriistrarivo

do Governo e, ainda, a recusa da existência de reservas administradvas Euncionais especIficas

a]icerçadas em torno das alineas c,), d) eg) do atual artigo 199.° da CRP.

0 Tribunal Constirucional tambérn repudiou neste Acórdbo utna eventual

inconstitucionalidade das normas ern apreço alicerçada na violaçIo do aural artigo 182.° (entlo,

artigo I 85°) da Consdwicbo, sustentando que <<[a] caracterizaçIo constirucional do Governo como

órgbo de conduçbo da politica e órgbo superior da administraçIo pdblica nbo poder4 significar, em

caso algum, uma subtraçIo de matérias ao poder legislativo nem redrar I Assembleia da Repñblica

a decisbo politica, conflnando-a I rnera discussbo e ñ crItica inconclusiva, sem possibilidade de levar

a cabo urn efedvo controlo do poder execudvo>, acrescentando; e(...) nb serl urna esporldica e

excecional Endtaçbo do espaço de manobra do Governo, sem qualquer deliberada e reirerada

substituiçbo funcional pela Assembleia da Reptiblica, que poderi violat o artigo 185.° [atual artigo

182.9 da Consdtuiçbo (...)i>.
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12.2. Na mesma linha, o Acdrdio fl.0 24/98, iguaimente iavrado no mbito de urn pedido

de fiscalizaçäo preventiva da consdtucionahdade, apreciou a compatibilidade corn a Lei

Fundamental de virias normas do Decreto n.° 196/Vu que, no essencial, integravarn

transitoriarnente o lanço de autoestrada Tortes Vedras (SuO — Bombarral da A 8 e ainda ouiLros

conexos no ârnbito da concessão conferida a BRJSA, eli.tninando ou extinguindo o direito

cobrança de portagens por parte da concessiorniria. A este efeito acrescia, no caso, a circunstncia

de estar entao a decorrer urn concurso póbJico internacional pam escoiha de urn novo

concessionauo da auroestrada do Oeste, que assim ficava praticatnente privado do seu objeto,

norneadarnente em virrude da pro/b/cáo de cohrança de portagens (que constitula pressuposto da

concessão visada por esse concurso).

Seguindo a linha — e sob a sua dara influência — do Acordao fl,0 1/97, o Tribunal

Consutucioial aferiu a eventual inconsdtuciona]idade das normas impugnadas nesses autos,

nomeadarnente em face do principio da separaçio e interdependência de poderes. Alérn de reiterar

a doutrina expendida no Acórdão n.° 1/97, o Tribuna’ entendeu que, sendo as normas em

aprovadas no quadro de urn processo de apreciacão pailamentar de urn decreto-lei do Governo,

näo havens Q..) fundarnento consdtucional para restringir o âmbito do instituto da apreciaciio

parlarnentar dos decretos-Jeis, previsto no artigo I 69.° da Lei Fundamental, i parte desses diplomas

que seja inquestionkcrel e necessariarnente de natureza legisladva, e para exciul-lo quanto as
determinaçoes de natureza tão-só pretendidamente administrativa’ que os rnesrnos induanu>, Pelo

contririo, sendo ajorma o cnitério decisivo, 4..) toda a rnatéria tratada nurn qualquer decreto-lei, e

o Governo versou. assirn, sob ‘jotma lis/ativoi’, é passIvel de apreciaço narlamentar (..)>>.

Em consequência, o Tribuna decidin que 4..) as quesnonadas normas deste decreto

parlamentar, ao disporem sobre a conservaçäo e a expotaçao sem cobrança de portagem dos

lanços de estrada em causa, aiterando o que a esse respeito o Governo havia deterrninado pot

decrero-Iei, nao irnplicam urns intromissão ilegItima do legislador parlamentar na irea da

“admitnstraçäo”, ou seja, no se traduzem em violação daquela nudear resen’afunciona/” desta que

(...), sempre, ao menos, se im tie retirar do principio da separaco e da interdependência dos

poderes>>. No texto do ac6rdo que obteve vencirnento, o exarne da nào) violaço do principio da

separacão de poderes d sempre efetuado na perspedva da reserva de funço administrativa do

Governo.
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Assim, ainda que pareça poder aceitar a existência de uma reserva do nác/eo essendaldafunçao

administrativa do Governo, o Tribunal Consfitucional entendeu que tal reserca no era afetada, urna

yea que a intromisso visada pelas normas sindicadas 4..) não retirou integralrnente ao Governo a

gestäo administradva da polirica rodovriria em maréda de auto- estradas (antes e apenas aplicou de

modo distthto a respedva classiflcaçáo, corn eiiniinaçEo cia cobrança de portgem em certos ianços

rodovildos). No há, assli-n, urna ‘bura rnbstthajiiofuncional do Executivo, no preciso espapo c/a sua a/ia/dade

norrnal,pelo Par/arnento” (nas palavras do acdrdo n° i /97)>>. Como no se verifica, tho-pouco, <urna

introniisso intolerivel da Assembleia da Repdbhca na esfera purarnente adrniniscradva do

Governo. em don’iidos que sao prâpdos da sua advidade execudva>, não se mostra violado o

prcipio da sepaço e ffiterdependêncla dos brgãos de soberaa.

12.3. Pot £rn, corn especial relevância para o caso dos autos, cabe refetir o Acbrdao n.°

214/2011, onde o Tribunal Consdtuciona apreciou, ainda em sede de flscalizaçäo prevenuva, a

constitucionalidade de todas as normas constantes de urn decreto da Assembleia da Repiiblica que

procedia a suspensào do modelo de avaliação do desempenho de docentes então em vigor,

revogando tainbém o Decreto-Regulamentar fl.0 2/2010, de 23 de junho. Sendo desde j4 relevante

assinalar que a questo central deste aresto é a cIa tvqgaçao drum decnto re<gularnentardo Governo por

Dacte da Assembleia da Repiblica sem, todavia, ter revogado a respetiva lei habilitante.

No attigo 1.0 de tal Decreto determinava-se que <o Govemo deve iniciar o processo de

negociaçäo sindical tendente I aprovaço do enquadramento legal e regulamentar que concretize

urn novo modelo de avaliaçäo do desempenho de docentes, produzindo efeitos a partir do inicio

do prbximo ano iedvo. 0 Decreto estabelecia, ainda, urn regime transitdrio nos terrnos do qual,

are entrada em vigor do novo modelo de avaliaçäo, seriam apiicáveis I avahaçlo do desempenho

de docentes os procedirnentos previstos no Despacho n.° 4913-B/2010, de 18 de marco. As

sirnilitudes corn o caso aqui em apreco, nomeadarnente no que concerne I ernanaçlo de urn comando

ou injzin:ao erniridos pela Assembleia da Reptiblica tendo como destinatirio o Governo, em matéria

de organizacäo da atividade docente ou de avaliaço dos respedvos funcioiulrios, sao, assim, pot

dernais evidentes.

0 Tribunal Consdtucional salientou neste aresto 4) a posição do prmncIpio da separaçIo

tie poderes simultanearnente corno urn princIpio fundamental do momento organizatório da
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Consdtuiçäo e como urn dos principios defrnidores da cornunidade poItica e do Estado,

admitindo também que, rnodernamente, tal prrncipio <<.) näo cumpre apenas o papel, corn que

entrou na história do constitucionalisino, de repardço orgnico-funciona1 dos poderes do Estado

corn vista I proteçlo das liberdades e direitos ffindarnentais dos cidadãos. Desempenha uma

pluralidade de funçöes consdtucionais: função de medida, funçao de racionalizaçIo, funço de

controlo e funçào de protecao>).

Mas foi, naturalmente, rnais longe, destacando que e[aj maior virtualidade ou dimensäo

operadva do princfpio, ao menos em rermos de jusdciabthdade — o que, nurn sistema de justiça

constitucional como a portuguesa, releva pela via da apreciaçäo de constirucionalidade tie normas

juridicas — é a que respeita I sua clirnensäo de elemento de irterpretaçlo e de delltriitação hrncional

das normas constirucionais de coinpetencia no sentido da racionalizaçEo do exercicio das funçoes

do Estado E, tornando posicão sobre a cornpadbilidade corn a Constiruiçâo de uma das nonnas

em apreco, entendeu que e(..) a Governo é ‘o brgEo superior da adnirnistraçäo ptiblica (ardgo

I 822 da CRP), nessa qualidade the competindo desempenhar urna séne de funçoes constitucionais,

designadarnente, no exercicio da funçäo adnirnistrativa em matéria de direço dos senriços e da

atividade da adniixiistração direta do Estado [artigo 199°, alinea e) da CRP], praticar todos as atos

exigidos pela Iei respeitantes aos funcionirios e agentes do Estado [ardgo 199.°, alfriea ci,) da CRP]

e fazer, para tanto, os regulamentos necesssios i boa execução das eis [artigo 1992, affiuea c,), da

CRP]>. A esta luz, assffialou que cabe an Governo ) conduzir, de acordo corn os principios de

precedéncia e prevalência da lei, as poilticas póblicas lega]rnente definidas e pot cuja execuçiio é

responsâveb>, incluindo-se a1 a politica de avaiiacão sisuemética do desempenho na Administraço

Thiblica, extensivel ao pessoal docente do ensino bIsico e secundário.

Conrudo. defendeu-se neste aresto a posiço segundo a qual (<a Assernbleia da Repñhlica

pode, medianre urn ato legisladvo, nan sti modificar essas opçdes fundarnernais, corno ate pré

ocupar a regu1aço do procedirnento auravCs do qual se procede I avaiiação (o modelo). Se assirn

proceder, o Governo no exercicio do poder regularnentar, se ainda for necessário on resrar

qualquer margern de cornplernentaçlo, tie acordo corn o princIpio da prevaCnc1a de lei, e a

Administraçao escolar, em obediIncia an princIpio da legahdade, estarIo vinculados a agir ern

conformidade (ardgo 266.° da CRP>>.
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Consequentomonte, o Tribunal Constitucional viria a pronunciar-se pola

inconstitucionaiidade dessa norma pot violação do principio da separacão e interdependência de

poderos apenas pot entender quo, não tendo modificado a lei habThtante do regulamento revogado,

a Assernbleia da Rop6blica desrespeitara a esfora de competência do Govorno, pois <<(...) no espaço

não ocupado pot ato logislativo, cabo ao Govorno detormbar qual o conredo do ato regularnontar

exigido pola “boa oxecução da b?>>.

Desta perspetiva, docidiu oTribunal Constitucional quo <4uJrn ato logislativo do Parlarnento

quo, mantendo intocados Os parirnetros logais em função dos quais deterniinada advidade

administrativa hi do set prosseguida o a advidado normadva derivada necessiria hi de set

desenvobrida, so lirnita a rovogar a regubamentação produzida ao abrigo dessa mosma logislação

que o Governo continua a tot do oxecutar, priva oste drgão do soborania dos insttumentos quo a

Constituição the reserva para prosseguir as tarefas quo neste dominio the estão consiitucionalrnente

cornotidas [maxirne artigos 182.’, 1tima patto, 199°, e,), primoira patio, e 199°, c) da CR)?],

quebrando toda a racionalidado do sistema do separação o interdependência entre brgãos do

soborania>.

Ji quanto I outiza norma tambérn dirotarnonte apreciada nosto caso
— quo impunha ao

Governo quo iniciasse o processo do negociação sinchcal rondonto I aprovação do onquadramonto

legal e rogularnontar que concrerizasse urn novo modelo do avaliação do dosemponho do docentes

o Tribunal Constitucional aflrrnou, lapidarmonte, que <<...) a docisão sobre o se e a quando da

iniciativa do desencadoar nogociaçdos corn vista I abtoração do ordonamonto — corn as associaçöes

sindicais ou corn outros portadoros do interossos quo dovam participar — ê uma opção politica quo

urn drgão do soborania não pode impor ao outro, mesmo nos ospacos ondo ambos concorrarn no

poder de rogulação emergence, soja osLo equiordonado (lei — docreto-loi), soja escalonado (ato

bogislativo
— ato rogularnentar)>> (12.).

Corn ofoito, fazondo oco do ensinarnonto do GOMES CANOTILI4O e VITAL MOREIRA — 0

como ji foi moncionado supra (11.3. e 11.5.1.) — o Tribunal recordou quo <<as rolaçoos do Govorno

corn a Assornbloia da Roptiblica são rolaçöos do autonomia o do prosração do contas o do

rosponsabi]idado; não são rolaçöos do subordinação hiorirquica ou do suporintendência, polo quo

não pode o Govorno sot vinculado a oxorcor o sou podor rogubarnontar (ou logisbativo) por

rnstruçdos ou injunçöos da Assornbloia da Ropóblica>>.
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Parecendo is mais longe do que fora na fundamentaçào da declaraçäo de

inconstitucionalidade da norma anteriormente apreciada no mesmo aresto, o Tribunal

Constitucional esclareceu ainda, no mesmo Acérdäo fl.0 214/2011 (12.), que <[d]entro dos linutes

da Consdtuiçao e da lei, o Governo e autónomo no exercicio da função governativa e da funçäo

adniinistradva>, pelo que <(Has zonas de confluência entre atos de conduçao pollüca e a/os de

administrapdo a cargo do Governo a dimeusão posidva do princIpio da separaçäo e thterdependência

de tirgos de soberania impôe urn lirnite funciond ao uso da compet&ncia legislativa universal da

Assembicia da Reptiblica artigo 161°, a]inea cJ, da CRP]. de modo que esnpoder de charnar a si do

Parlamento no transrnude a forrna legis!adva num rneio enxie.sado de exercfcio de competncias

de ftscalizaçiio corn esvaziarnento, pelo controlo dernocrIdco-parlarnentar e pela regra da maiona,

do rnicleo essencial da posiçäo consdtucional do Governo enquanto brgo superior cia

administração pdbiica (artigo 182.° da CRP), encarregado de dirigir os serviços da administraço

direta do Estado [arrigo 199°, alinea ci) da CRP].

Consequenternente, 0 Tribunal Consdtucional declarou também inconstitucional esta

segunda norma, pot vioiaçäo do n.° 1 do artigo 1l1.° da Consdtuiçäo, tal como declarou feridas de

mconsntucionalidade consequencial todas as demais norinas sindicadas.

13. A importância dos rrês ac6rdos cujos conteiidos decisórios passarnos brevemente em

re-vista vai muito para Ii das decisöes propnamente ditas, na medida em que forarn lavradas, em

qualquer urn deles, diversas declaraçöes de votos de consellieiros vencidos ou que não

acompanhararn totitirnenre as decisdes. B, para alérn disso. a dounina nao se rnosrrou indiferente

a tais arestos, submetendo duas das decisdes a urn notávcl exame crfdco, razio pela qua! se produzia

urn apreciivel rnanancial de opinioes, de grande profundidade analitica e dogmádca, cuja influência

se projeta pta a decisäo relativa as normas que agora fibs ocupam. Imports, então, abordar corn

algurna atençiio o que foi dito em reiaçao a estes arestos, sendo de assinalar que as vozes

discordantes, no interior e no exterior do Tribuna’, se fbzeram sentir de forma mais nu menos

severs, assinalando entre outros pontos que, no que respeita ao princfpio da separaçiio e

interdependéncia dos poderes ou dos órgàos de soberania — o ponto que nos interessa — o Tribuniil

podia e devia ter ido mais longe do que foi. Pars assinalar a heterogeneidade das opiniöes,

fraduzidas nos votos dos conseiheiros responsiveis pela prolação do Acdrdäo n.° 1/97, G0MES
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CANOTJLHO alude mesmo a uma <<sentença esftanha, na qua (<nao se vislumbra claramente ama

communis opinio quanto is ra3es dos votos “concordantes” e dos “votos dissidentes”>> (cfr.

tAnotaçao>>, Revista de leis/a’ão eJunnidênda, 130.° ano (1997/1998), n.°s 3873-3885).

lara aquilatar do reforço da relevfincia destes arestos, do ponto de vista que nos guia, deve

lembrar-se, em jeito de sintese, que o Acbrdio n.° 214/2011 decidiu pela ((violaçao do princfpio da

separaçio e interdependência dos órgäos de soberania>>; no Acórdão n.° 1/97, apesar de no se ter

considerado a vioIaço de ral principio como fundamento da decisão de inconsdtucionalidade a

que se chegon, houve quatto conseiheiros que divergiram, tendo Iavrado os respetivos votos de

vencido; e no Acórdão n.’ 24/98, não obstante o Tribunal não se ter pronunciado pela

inconstitucionalidade das normas sindicadas, nomeadamente em confronto com o princfpio da

separaco e interdependncia dos drgãos de soberama>>, houve também quatro conseiheiros no

entender de quem tal princIpio tinlia sido vioiado. Vejamos então meihor o que se disse nessas (e

sobre essas) <estranhas sentenças>>, na perspedva do princípio da separação dos poderes.

13.1. Em reiação ao Acbrdo a.° 1/97 sio de evidenciar alguns dos aspetos salientados nos

respedvos votos de vencido. 0 Conse]heiro Aiberro Tavares da Costa considerou que o Decreto

sindicado contrariava o prmcipio da separaçäo e interdepend&ncia dos órgàos de soberania em

funçäo do <<tópico de equilibrio que deve assistir I rnteração entre os v&rios órgãos de soberania e

que decorre daquele princIpio organizatdrio fundamental das telaçoes estaduais>> considerando

<excesslva> a injunção dada pela Assembleia da Repiiblica ao Governo arravds do diploma

sindicado, uma vez quc cia é suficientemente relevante para afetar a moderaçao que é a raiz e

essincia da “sepnçäo e interdependência” dos órgáos de soberaoia e da “autonomia” destes>>.

Tambm Messias Bento considera violado o princIpio em aprectaçäo, pondo em evidência os riscos

do <chamado ovenio tie assemb/tia, em one o Parlamento exerce a sua competencia scm os limites

que resuham da existência (e da competência) dos outros órgãos de soberania, maxime da do

Governo>>, pelo que a ffltromissão da Assembleia da Repi5bhca no processo de candidaturas de

ingresso no ensino superior afeta a ação do Governo, ao perturbar eo equiiIbrio que vai implicado

na ideia de souve1ment modrth. Opinio aniioga d expressa pot A].ves Correia, para quem hi

xdoaço do princIpio da separação de poderes: no devido a uma invasão pot parte da Assembleia

da Repóblica de tuna pretensa irea reservada da Administraçio Püblica que, no caso, näo existe,
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rnas em firnção do momento e do motto de atuação do Pariamento. Maria da Assunçio Esteves, por

ól6mo, sahenta a vio1aço do princIpio sob a nossa anJise o quai, ao nivel dos prrncIpi s supra

posidvos reconhecidos pelo conscicucionalismo, 6 uma essência conscitucionab> Raws).

Em face deste dissfdio. não são de escranhar Os reparos feitos pot Gomes Canodiho na

citada <Anotação>, advercindo que <<se não se recortarem corn rigor os lirnites funcionais do

legisiador numa perspedva constituciona/mente adequada do principio cia separacao e inrerdependência

dos órgãos de soberania, parece-nos que os riscos de urn “governo de assembleia” não ficam

decidainente arredados>>, para, logo em seguida, aWantar que o Tribunal Consdwcional não lidara

<<de iuna forma convincente>> corn a argumentação constante do requerimento de £sca]Jzação prevenhiva,

que era fotte no pianojnndsco-t/ogimthcv e forte rio piano meto’dico-princzbiab’ (p. 81). Naquilo que mais nos

interessa, enfaciza o Autor que as razãcs conducentes I proncincia de inconstitucionalidade

(vioiação dos principios da igualdade e da protecão da conflanca) Ike parecem as metros pertinentes,

umavea que <<o cerne da questão esni na densificação do princfpio da separaçIo e interdependência>

de poderes, impondo-se uma distinção entre urna <<tentativa doutrinária de recortar uma categona

dogrndtica — a resen’a do administraçâo — para a colocar (on contrapor) em paraieo I resen’a tie let e

reserva dejurisd4âw.> e outra realidade, muito diferente, que <<é a procura de llmites juridico

constifucionais I advidade dos drgIos de soberania de forma a manter imperturbado o esquema

constitucional de separaçIo e interdependência de poderes> (thidem, p. 82).

No essencial GOMES CANOTILH0 conclui que a posicIo vertida no aresto em causa ike

suscita dtividas, afirmando, de forma hem clara, que (([a] escoiha de nina forma legislativa estI, no

ordenamento pormguês, vinculada I confortração e ordenaçIo fjncional dos drgIos de soherania

constitucionalmente estabelecida>> e que (<no caso em apreço o que se venfica 6 que o ‘desvio da

forma” indicia urn desvio de competincths e defunçbe.w, de ta forrna quc através de irma “nova lei” a

Assembleia da Repñblica earvora-se em “governo”>> (thidem, pp. 82-83). Em surna, e na linha dos

votos de vencido elencados, a razão decisiva para a incousdrncionalidade 6, para o insigne

constirucionalista, a vioiaço do Drincipio da separacIo e interdependência de poderes.

13.2. Centrando-nos agora no Acérdlo n.° 24/98, tambérn aqui houve diversas declaraçaes

de voto e, de novo, quatro conseiireixos que expressamente considerararn verificar-se violaçIo do

princIpio da separaçEo e interdependéncia dos drgäos de soberania. Na Linha da declaraçIo aposta
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ao Acórdão fl.0 1/97, Aiherto Tavares da Costa assinala a violação do citado prthcIpio, deretando

na norma sindicada uma <<afetação na moderação devida na observincia da separacão e

interdependência de poderes>>. Tambni o Conseffleiro Messias Bento retoma, pelo menos em

parte, a argumentação aduzida na declaraço anterior, alertando de novo para os riscos do

<<govemo de Assernbleia>, resultante da intronnssão do Pariarnento na açäo govemadva que,

tamhm neste caso, em sua opinião, ultrapassa as exigências de moderação impostas pelo princIpio

da separação e interdependncta de poderes. C vote de vencido dos conselheiros Armindo Ribeiro

Mendes e Maria Fernanda Pa].ma ter urn peso particular, urna yea que a primeiro signat4rio tinha

side responsável pela elaboração de un-i primeiro mernorando, coma primitive relator, que,

rodavia, não obteve vencirnento no Plenádo, e para o qual so remetidas parte fundamental das

consideraçöe.s feitas nesta declaracão. Embora antes de mais centradas na violaçào da esfera de

competências adrninistratü’as do Governo — a que, coma verernos, não é a que acontece nas norrnas

que ora nos ocupam — interessam-nas, coma evidente, as cansideraçoes que apontam pan a

violação do pimcipio da separaçãa de paderes, em virtude, nomeadamente, daquila que os

signatirios considerarn set <cuma intrornissãa intalerivel da Assernbleia da Repáblica na esfeta

purarnente administraflva do Gaverno, ndo respeitando urn campa an espaço bern delimirado da

sua atividade execudva>>, aludindo, naquila que mais nos interessa, ao facto de a opçãa pela forma

legislativa nãa poder penalizar a Governo, no exercIcio da sua atividade administradva e,

sabretudo, I <<coligação negativa das oposiçöes parlamentares, a qual wai constranger a açIo

adininistradva do Govenro nun-i darnimo econémico-social altarnente sensIveb>. São sohretudo de

sublinhar, em nassa entender (pela proximidade corn a situaçIo ora em apreço), as Iimitaçöes da

opçia parlamentar proje:adai- no flutum: <estd-se aqut perante uma intencianal intramissão da

Assembleia da RepiIb]ica no espaco funcional da ação governadva>>, senda <(a continuidade da

polfdcajiutura do Governa (..) que é posta em causa pela Assembleia da Repiiblica> (itâlico nosso);

a explicação da aritude da malaria dos deputados nb se encontra na <<rnera intençbo de correçbo

de situaçöes passadas (...), antes se configura caine absalutarnente voltaa’apara ofuturo e desprovida

de quaiquer jusdhcaçbo especiab (itilica nasso). Senda ainda convocada a argurnenta de que a

facto de o Gayer-no manter a competência legisladva na matéria nba pode afastar a objeçba de

inconstitucionalidade.
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Tanibérn este aresto foi anotado cridcamente pot GOMES CANOTILHO (cfr. <<Anotaçao>>,

Revista de LesislacJo e juripnidnc/a, 131.° ano (1998/1999), n.°s 3887 e 3888, pp. 89 e segs.).,

asslinlando as suas d6vidas quanta ao acerto metddico e dogmitico da posiço defendida pelo

Tribunal Consfitucionab> (cit. p. 91). A test que saiu vencedora neste Acbrdäo é srntenzada pot

GOMES CANOTILHO, em torn de censuta, de forrna impressiva: <o raciocfnio da tese vencedora i

simples: näo hi uma matéria que se forte ou seja possivel retirar I competência legislativa da

Assernbleia da Repdbhca, assim como näo hi urna reserva de admintsrraçlo (cia reservas de

adsrirustraço) que consdtuam coutadas inrunes I intenrençIo pariamentar. Os parlamentos teriam

as poderes do ret Midas: rude o que tocarn podem converter em ate legislative da assembleia,

niesmo que a outros pertença a tarefa de arranjar a matdtia (fundos, receitas, reais ou vftruais) para

a Assembleia a poder transformar em euro>> (thidem, p. 91).

0 camiiiho que deveria ret sido trilbado peio Tribunal, na opiniao tie Games Canoriliro,

dcveria ret side eutro, centrado numa <teon da adeq;iaçao funcional de órgãos e tarefas

constirucionais>>, tendo em vista “náo tanto captar as relaçöes de poderes come relaçôes de limites

e de proibicoes de ingerência nos niicieos essenciais de cada uma das funçöes, mas sim

compreender uma ot-dern constiluc-/ona! de competindas onde se descubra uma legidmaco pam cada

órg?io desempenhar as athbuicöes e tarefas relativamente Is quais ele surja come a mais idbneo,

adequado e eficaz no piano de competéncias e funçöes>>
— ibideni

, p. 95. Tudo porque uma ordern

constirucional estruturada segundo a ?inctio da separação e interdependfncia de po&res <deve deixar

imperturbados as esquemas constitucionais de todens, niponsabi/idade e controlo dos titulares dos

órgäos de soherania>> — th/d?n1, p. 96.

13.3. Pot didmo, tambdm no Acórdão n.° 241/2011 se revela decisive olhar cam detença

pan as votes de rrencido lavrados par alguns conselheiros. Sempre na perspedva que nos anima,

ista é, da violaçlo do princIplo da separaçEo de poderes. Assim, e apesar de a decislo do Tribunal

Consdtucienal, caine vtmos, ter side no sentido da inconstitncianalidade das nertnas sindicadas

par vialaçäo do prlncIpio da separaçäo e interdependéncia dos brgãos de soberania, nalgumas

declaraçôes de vote defende-se que poderia a Tribunal ter ida mais lange. Foi a que aconteceu

corn a Conselheira Maria Ldcia Amaral que acentuou — numa argumentação que, coma verentos,

pode e deve set transposta para a norma on sindicada — näo estar em causa, no Decreto da
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Assembieia da Repiibhca, urn problerna de hierarquia de normas nem, tãopouco, urn problema de

disdnção substancial das ftmnçdes do Estado, mas ames de mais as n’thçöes e,eln dais thferentes Paderec

do Estado, cada urn deles dotado de estatuto constitudonalpr4trio. Pelo que a pergunta substandal que

naqueia situação se deveria colocar era <<a de saber quanto, em reiação ao Governo, pode o

Par1amento. Isto é, estava em causa urn <<conflito de cornpetências entre dois poderes do Estado,

para se saber se o poder pariarnentar invadiu ou não o campo próprio do poderovenzativox Corno

tal, foi Maria Lñcia Amaral mais longe do que a maioria, pois se concorda que a decisão parlamentar

violou o princIpio da separacão de poderes, a razdo não se cinge a caraterização do Governo

enquanto órgão superior da Adrnirustração Pñblica entendendo, ao contrário da maioria, que a

razão assenta no facto de a Assernbleia da Repñblica ter invadlido <<o nüdeo essencial do poder do

executivo enquanto poder Lovernativo>>. Catarina Sarrnento e Castro trilha, em parte, o rnesrno

caminho, acompanhando o acbrdão quanto I vioiação do principlo da separação C

interdependência dos brgãos de soberania, mas sublinhando o respeito, imposto pela CRP, <pot

urn espaço minirno e essencial de atdhurçdes e responsabilidade próprso do Governo>>, uma yea

que <<o Parlamento não pode tudo, ern todas e quaisquer circunstIncias>>. Assirn, a vio[ação do

princIpio resulta de ter sido <subtraIdo ao Governo o exercIcio de funçôes que nao podern deixar

de configutar urn seu espaço minirno e essencial na ordenação constitucional de funçöes.>>. Por

óltirno, merece urna charnada de atenção o voto do Conseheiro João Cura Mariano a propdsito

do artigo do Decreto sindicado que deternnhava que o Governo iniciasse urn processo de

negociacão corn as associaçöes sindicais tendente I aprovação do novo regirne, quando sublinha

que as re]açöes entre a Assernbleia da Reptiblica e o Governo não são de subordinação hied.rquica

ou superintendência, mas de rnera sujeição a fiscalização e controlo, pelo que <<não pode o Governo

ser vinculado norrnaiivamente a exercer o seu poder regulamentar (art /eis/atiuo) pot instruçöes ou

injuncöes da Assembleia da Reptiblicai> Qtálicos nossos).

14. Ern funçao do enquadrarnento que foi fetto das normas sindicadas e dos diversos

dernentos carreados para este acbrdão, o eixo da anflise para a apreciação final sobre a

compadbiuidade de tais normas corn a Consdtuição situa-se no piano da delirnitação das esferas de

competência da Assembleia da Reptiblica e do Governo em razo da matéria especificamente

considerada. Assirn, neste mornento, deve-se cosneçar por afastar vrias linhas argurnentativas que
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forarn ji oxploradas, mas quo acabam pot não relevar pata dilucidar a concreta questão de

constitucionalidade quo o Tribunal é chamado a apreciar.

E isso quo se passa, desde logo, corn uma possIvel violação de urna eventua’ reserva (geral

ou especiuica) do adniinisttação. Para alén das indrnetas dilvidas em tomb do reconhecitnento de

urna tal reserva de administraçäo, patentes na jurisprudéncia deste Tribunal, mesmo quo se

teconhocesse tal roserva, no ê isso quo esti em causa nestos autos: a vinculação getada pelas

nommas sindicadas excede, como se viu, o exercIcio do poderes ripicos da funçdo administrativa,

uma voz quo abrange as compoténcias legislativas do Govetno. Também pot esta tazão — mas não

apenas pot eta, uma yea que a operatividade da distinção material entro as funçöes do Estado, em

termos jurIdico-constitucionais, osti histoticarnonte osbatida e desprovida, em latga medida, de

televo ptitico concreto — deve set afastado noste momento o papel da separação material ou

substancial ontre a função adrninisttativa e a ftmnçao logislativa on politico-legisladva, da qual

dihcilmente rosultarn efeitos em termos do direito constitucional positivo e quo, em qualquer caso,

näo re]evam na situação em apteco. Muito prdxirna destas duas oxclusöes, hi ainda uma outra, a

quid tern efeitos rnuito melevantes no que toca aos dois pedidos fotmulados, corno verernos methot:

tarnbém como resultado de näo estar em jogo a ardculaçao entre a funçäo logisladva e a função

administradva, a quostäo de constirucionalidade quo onfrentamos não passa pela forma como a

Constituição constrói as rotaçoos onto a lei e o regulamento administtadvo.

Pot ñlthno, a própria noção do nticieo essencia]., apesar do poder tot urna ftnportância

indi.reta da dilucidaçEo da questo do consutucionalidado que enfrontamos, no ten urn relevo

autónorno na sua rosoluçdo, nomeadarnente em face das dificuldados concoptuais e operadvas quo

suscita e quo fotam ji oxplanadas neste acârdo, em especial quando so concluin quo tal ntIcloo

aponas podo sot proenchido caso a caso o, on abstrato, nio so podo rraduzir em muito mais do quo

urn sunpios cnitério oriontadot (cfr. 115.1).

Numa anilise pola posidva, devon tot-so como cotto quo, não ostando on causa a sopatacão

material das funçöos do Estado, a rosposta po].a (in)confotnidado consfitucional das norruas

srndicadas devoti contrar-so, assim, na sepaiafâo wgarnr<atona dos podotos ou dos 6tgos do

soborania, tal como acoihida na Constituição, em ospecia]. no son ardgo 111.0.

Aposat do o Tribunal tot optado, nos tormos peticionados, pela aprociacão do podido na

sna globalidado, isso näo significa quo a rosposta I quostlo do constitucionalidado dova set a rnosma
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pam todas as normas sindicadas, Na verdade, hi apenas uma nonna que, de acordo corn o pedido,

visa condicionar o exercicio de urn poder administrativo: a contida no n.° I do artigo 2.° da Lei n.°

46/2021, del3 dejuiho, na qual se irnpoe ao Governo a abertura de <<(...) urn concutso para a

vinculaçäo extraordiniria de docentes das cornponentes técnico-artIsdcas do ensino artistico

especializado pam o exec{cio de funçôes nas ireas das artes visuals e dos audiovisuals, nos

estabelecirnentos póblicos tie ensino>>. Pelo contxirio, o n.° 6 deste mesmo artigo 2°, ao determinar

a abertura de <<C..) urn processo negocial corn as estruturas sindicais para aprovacão de urn regime

especifico de seleço e recrutarnento de docentes do ensino artistico especializado para o exercicio

de funçöes nas reas das artes visuals e dos audiovisuais>>, visa condiciona.r o exercIcio de urna

cornpetência Igis/ativa, pois tal processo negocial não é mais do que o primeiro passo do exercIcio

de tal competência, revestindo por isso natureza poli’Hco-Iegisladva — o mesmo valendo para todas

as demais nonnas irnpugnadas (artigos 1°, 2.° e 3.° da Let n.° 47/2021, de 23 de julho), as quais (i)

deterrninarn <<a abertura de urn processo negocial corn as estruturas sindicais para a revisão do

regime de recrutamento e mobiiidade do pessoal docente dos ensinos bisico e secundido

estabelecido palo Decreto-Lei n.° 132/2012, de 27 de junho>> rdgo 1.0); (ii) estabelecem urn prazo

para o inicio dessa negociaço ardgo 2.°; e Qii prescrevern os critérios materiais a adotar

<revisäo do regime de recrutarnento e mobiiidade do pessoal docente dos ensinos bisico

secundkrio prevista na presente lei>> (arugo 3°). E a resposta I questão de consfitucionalidade

suscitada por estes dois diferentes tipos de norrnas näo deveri set a rnesrna, razo pela qual as

trataremos em tennos autbnornos.

14.1. No que respeita, ern pthnefro lugar, ao n.° I do artigo 2.° daei n.° 46/2021, de 13 de

jullro e ao alegado condicionarnento de urn poder adnilnistradvo, hi que recordar o que ji fot

diversas vezes dito sobre näo relevar pars o caso dos autos urna eventual questão de delimitação

material das fungöes estaduais. Quanto I norrna sindicada, em concreto, ela não consubstancia urns

invaslo de comperéncias consdmcionahnente reservadas ao Governo, por a deterrninaçäo da

aberhna do concurso ujo set, I luz da CR2, uma matéria necessariamerne administrativa. Na

matdria discipilnada neste ardgo afigura-se perfeitatnente legilirna a intervenção do legislador (no

caso, da Assernbleia da Repñblica), näo invadindo tal determinação as cornpeténcias previstas nas

ailneas d) e e,) do artigo 199.° da CR2. Sendo fundamental itt presente que a norma ora em
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apreciação não implica, de per se, a abertura do concurso: apesar de haver urna pré-ocupação do

espaco pelo legislador parlamentar, essa pré-ocupacão não esgota a margem de discricionariedade

da Adtninistração (no caso, do Governo, no exercIcio de competências adniinistrativas), a qual é

compadvel corn este mesmo ardgo 2°. Qu seja: ainda que se reconheça a existência de utna

injunção da Assembleia da Repiiblica ao Governo para abrir o concurso, este concurso não é aberto

pela norma sindicada. C prazo previsto, de 30 dias, é urn prazo meramente ordenador, e não se

Exam as regras nem os paiirnetros a que tal concurso ha de obedecer, não se podendo considerar

que haja urna invasão da esfera de competências (administrativas) resenradas ao Governo. Esta

norma posiciona-se no ârnbito dos limites da lei face ao poder regulamentar, mas tais limites não

foram ultrapassados, razão pela qual não resta senão concluir pela sua não inconformidade

constitucionaL

14.2. Os contornos da questão são outros no que toca is restantes normas sindicadas e,

pode desde j adiantar-se, a resposta 1 questio de constitucionalidade terá também de set outra. B

são outros urna yea que tern de ser posicionados em relaçio I competéncia /egis/ativa do Governo

embora, mais ut-na yea, não seja uma questlo de separacio material das funçôes do Estado que está

em jogo, mas antes urn problema de reparticio de competéncias constitucionais entre dois órgãos

de soberania, no exercIcio da mesma funçio estadual, a politico-legisladva. E o postulado bisico

pam urns tomada de posição final sobre a questão dos autos, no que a estas normas se refere, é o

de que — e como foi ji posit em evidCncia — e(...) a nenhurn tirgão de soberania podern ser

reconhecidas funçöes das quais resulte o esvaziamento das funçöes materials especIfica e

principahnente atribuidas a outro órgão>, o que significa que nenhum dos órgãos de soberania

pode introrneter-se no niicleo essencial das funçöes pertencentes a outro tirgio> (cfr. GOMES

CANOTILHO/VITAL Moirnit’k, oh. cit., vol. II, p. 46). Apesar das cridcas que foram feitas I noçio

de <mticleo essenciab> e de terrnos em larga medida afastado a sua operatividade, não negirnos que

ela pode set urn critdrio orientador, sendo isto que aqui sucede.

Assim, no que se refere is supra citadas normas — o n.° 6 do ardgo 2.° da Lei n.° 46/2021,

de .13 de juiho e os ardgos 1°, 2.° e 3.° da Lei fl.0 47/2021, de 23 de juiho — hi urn denonilnador

comum: em todas elas se verifica urn condicionarnento ou balizarnento do exerciclo de urn poder

legisladvo do Governo, isto é, tod’as visam condicionar o Governo no exercicio de competéncias
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legisadvas. Condicionamento esse que se configura corno violador da Consdtuiçäo, nos termos

que passaremos a vet de seguida corn major arenço.

Neste percutso argumentadvo finah deve começar pot sinalizar-se que näo esti — nern

poderia estar nunca em causa negar ou afastar a esuptemacia legislativa da Assembleia da

Repblica sobre o Governo (cfr. G0MES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituiçâo..., cit., voL II,

p. 61), espelhada, norneadamente, (I) no vasto dornmnio reservado I competência legislativa da

Assernbleia da Repóhlica (cfr. arrigos 161°, 164.° e 165.° da CR2), que contrasta corn a apertada

reserva de competência legisladva do Governo (cf. artigo 198°, fl.0 2), (II na reconhecidarnente

amplIssirna competência legisiativa genérica da Assernbleia da Reptiblica (cfr. alinea c) do arrigo

161.°) e (iii) no mstituto da apreciaco parlamentar de decretos-leis (cfr. artigo 169.° da CR2). Nern

sequer, nb é pouco acentuá1o, Iançar qualquer interrogaçbo sobre a <<omnimoda facuMade>>,

constitucionalmente reconhecida ao Iegislador, <de programar, planificar e racionalizar a atividade

administrat.va, pr-conformando-a no seu desenvolvirnento, e deflnindo o espaço que flcará I

liberdade de crit&io e I autononiia dos respedvos órgbos e agentes, ou antes preocupando-o

(preferência de lei>>, reconhecida pot este Tirbunal no Acórdbo fl.0 461/87 e posreriormente

reafirrnada, em máltiplos arestos.

No entanto, apesar desse protagornsrno da Assembleia da Repóblica, a que se junta a

pritnariedade, essencialidade e precedência normadva da Iei no nosso sisterna jurIdaco

constitucional, a verdade d que a Constituiçbo reconliece competências legislativas ao Governo

que, no caso, sb concorrentes corn as da AssernMeia da Reptiblica, uma yea que não estbo a esta

reservadas (cfr. alinea a,) do fl.° I do artigo 198.° da CR7). Ora, em tais rnatéHas a Constituicbo tern

de garantir ao Governo as condiçôes instirncionais que 11w assegutem urna auto-responsabthdade

pelas poh’dcas que conduz e pelas medidas que torna — isto d, e como salienta REis NOVAIS, irnpöe

se erecortac, na totalidade do imbito funcional genericamenre arribuldo pela Constituiçbo ao

Executivo, urn ndcleo juridicarnente protegido da hétero-detertuinaçbo parlamentar, onde, sob

pena de inversbo dos ctit&ios constitucionais de reparticbo de competências e de violagbo do

principio da divisbo de poderes, deva set o Executivo a detertni.nar exciusivamente o sentido e o

contetido das suas competências constitucionais>> (cfr. ob. cit., p. 59).

E é perante este quadro juddico-consdtuciona que urna intrusbo da Assernbleia da

Reptibiica em relaçbo a urn Decreto-Lei do Governo nao se pode justificar. Nas normas sindicadas
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on sob apteciacão, h urn cornando ou injunço da Assernbleia da Repóblica em rolaçao ao

Governo-legisladot que contende corn urna esfera de autonornia do Govorno constitucionairnente

tutelada. E a lei não pode set usada polo Parlarnento pan constranger outto ârgão constitucional

a exercot orn doterminados rnoldos cornpetências atribuldas pela prépria Constituição.

E portinonte a este propésito assinalar, corn GOMES CANOTILI-lO (cfr. Din/to

Constitudona/. ., cit., p. 247), quo o princIpio da supromacia da consdtuiço se oxprime através da

charnada nsorva do constituiçdo (Vefassungworboha/t), corn o significado <que detetrninadas quostöos

tospoitantes ao estatuto jutIdico do politico não dovorn set teguladas pot lois otdinárias rnas tim

pela consdtuiçao>>. B osta teserva da constituição conctetiza-se, sobretudo, atravds do dois

princIpios: pata alérn do ptincIpio da constitucionalidade do restriçöes a diteitos, libordados e

garandas, oprincbio da 4piddado constitthonal do competFiwias, implicando oste tiltirno que, <[nJa deftniçdo

do quadro do competent/as, as funçöes e cornpetências dos órgãos constkucionais do poder politico

devern set oxciusivarnonte constituidas pela consdtuição, ou, por outras palavras, todas as funçôos

e cornpotências dos brgãos constitucionis do poder politico devorn tot fundarnento na constituiço

e roconduzir-so as notrnas consdtucionais do compenincia>>, polo que <(Os org/los do Estado sO tOrn

competenciaparafazer aquilo quo a constituição Ihospormito (cfr. att. 111 .°/2)>> (id., ibidom, p. 247).

0 attigo 111.0 da CRP dispoe que 4o]s órgàos do sobetauia dovern observar a soparacào e

a intetdopenddncia ostabelecidas na Constituição>>, tosultando do tal disposicão a ptoibição, aqui

quanto a compotOncias J,gisauiv n/lb roservadas constitucionalmento a Assomb/eia da Rep i1b//ca (pot estarrnos

no arnbito da alinea a) do n.° I do artigo 198.° da CRP) do introtnissão no o condicionarnonto do

oxorcicio do poder do logifotaçao do Govorno, incluindo as audiçöos on procossos nogociais quo

dovarn ptocodor osso oxorcicio.

Poranto esto contoxto jurIdico-constitucional assistirnos, nas notmas sindicadas ora sob a

nossa aptociação, I irnposicão do urn ptocosso nogocial quo, corno ptirnoiro passo do procosso

logisladvo, lirnita ou dolinilta o ospaco nogocial do Govorno. Trata-so do urna injunção da

Assornbloia da Ropiiblica ao Govorno pata quo osto inicio tais nogociacöos quo implica urna imposiçdo

do /ogislaçdo, pondo orn causa a autonomia do Govorno nurn doniinio do cornpotência logisladva

concorronto. Urna 1imitaço da atuaçäo dosto brgIo constitucional nurn contoxto do soparaçlo do

podotos quo não podo sor acoito corno logitirno pot consubstanciar urna injunço quo coarta a

cornpotência logisladva do Govotno, drgão autónorno no oxotcicio da função politico-logisbtiva,
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dentro dos Iiniites da lei e da Consdcuiço.

Ora, corno este Tribunal Consbthcional já disse, porventura da forma rnais enfádca no

Acbrdäo fl.0 214/2011, <<Q..) a decisao sobre o see o qucmdo da iniciativa de desencadear negociaçöes

corn vista i aIteraço do ordenamento — corn as associaçöes sindicais ou corn outros portadores de

intetesses que devam pardcipar d uma opço poiltica que urn ôrgào de soberania não pode impor

ao outro, mesmo flog espacos onde ambos concorrarn no poder de regu1aço ernergente, seja este

equiordenado (Iei — decreto-le]), seja escalonado (ato legisladvo — ato regularnenrar)>.

Entendimento reforçado pela circunstância posta ern evidência pela doutrina e pela jurisprudência

deste Tribunal (arnbas amplarnente citadas neste acdrdão) quando assinala que as relaçöes entre a

Assembleia da Repóblica e o Governo so relaçöes de autonornia e de prestacão de comas, mas

não são relapöes de sztbordinaçdo hierarquic on de szenntendinda, pelo que näo pode o Governo set

vinculado ou constrangido a exercer o seu poder legisladvo pot instruçöes ou injunçoes da

Assembleia da Repdbiica. Foi nesse vicio que o legislador incorreu (tanto no n.° 6 do arugo 2.° da
* Lei ri.0 46/202i, de 13 dejulho corno nos artigos l, 2.° e 3.° da Lei fl.0 47/2021, de 23 de juiho)

violando o supracitado princfpio de equiordcnacão entre drgãos de soberania, 0 que flão pock

deixar de conduzir a urn juizo de incoflsdtucionalidade de tais norms.

Em conc1uso: ern termos juridico-constitucioflais é indispens4vel que baja urn cloniinio de

atuaço do Governo que não seja objeto de intruso parlamentar — patttcularrnente lrnportante,

ern terrnos politico-constitucionais, no caso de governos rninoritirios, corno se verificava in cam.

Essa indispensabilidade rnostra-se reforçada quando o Execudvo esti a exercer urna funço

politico-legislativa, devendo set ele a decidir, politicarnente, se procede ou no I elahoracão de urn

Decreto-Lei, não sendo a Assembleia da Repóhlica a inpor-Ihe tal opcão. Como flcou plasmado

no diversas vezes citado Acórdão n.° 214/2011, nas zonas de confluência entre atos de conduçao

pouut/ca e dos de administraçaTh a cargo do Governo a dirnenso posidva do pHncipio da separaço e

interdependência de brgãos de soberania inpöe urn ]irnite funcional ao uso da cornpetência

legislativa universal da .Assernblema da Repdblica [artigo 161°, alinea ), da CRP}, de modo que esse

poder de thamar a ii do Parlarnento não transmude a forma legislauva nun meio enviesado de

exercIcio de cornpetências de Bscalização corn esvaziarnento, pelo controlo democrâtico

parlamentar e pe1 regra da rnaioria, do nucleo essencial da posiçäo constitucional do Governo

(. .
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Pot estas razöes, o n.° 6 do atdgo 2.° dLei n.° 46/2021, de 13 de juNo e os ardgos 1.0,

2.° e 30 da Lei fl.0 47/2021, de 23 de jufflo, padecem de inconstitucionalidade, uma vez que

envolvem uma grossefra violação d’a posiçào equiordenada e do regime jus-consdmcional a que

obedece o exercicio do poder legishdvo pelo Governo, violando o ardgo 111.0, n.° 1, da GRE (pot

se tratar de urna de separaçäo organizatdria entre diferentes poderes ou órgäos de soberania do

Estado), interprerado em ardculaçäo corn o disposto no arfigo 198°, ailnea a,), da Lei Fundamental,

ao comprinii.rem, intoleravelmente, a liberdade ou autonotnia do Governo nesse exercIcio.

III. Deeisao

Edo exposto, o Tribunal Constitucional decide:

a) Näo declarac a liconsdwcionalidade do n.° I do attigo 2.° datet 46/2021,! de 13 de

uiho;

b) Declarar a inconsdtucionalidade, corn força obrigatbria gera, do 0.0 6 do artigo 2.° da

Lei fl.0 46/2021, de 13 de juNo e dos artigos 1°, 2.° e 3.° da Lei 47/2021, de 23 de

julbo, pot violacao do disposto no arfigo 111°, n.0 I e na alinea a) do n.° 1 do artigo

arnbos da Consrnuiçäo da Rep6blica

Lisboa, 11 de outubro de 2022

oc JQrnc4 C
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ca..v IV\L cuoa*o \.ekne,.os c’o.

\ctL 3,cft VtAGS& .kcrr”—j Se Att)cta-p S

r
) c_

Atesto o voto de conformidade do Senhor Cocselheixo José Antonio Teles Pereira e o voto

de parcid conformidade do Senhor Conseiheiro Lino Ribeiro, que votou vencido quanto I alinea

a) do disposirivo e apresenta declataçäo de voto.

a

57/57





.3 /
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Processo n.° 841/2021

Plenário

DEcL4RAcA0 DE VOTO

1. AcompanRo o juizo de não inconstitucionalidade do n.° 1 do artigo 2.° da Lei n.°
46/2021, de 23 de juiho, pelas razöes constantes dos pontos 14. e 14.1. da fundamentação.

2. Vencido quanto I declaraçäo de inconstitucionalidade do n.° 6 do ardgo 2.° da Lei n.°
46/2021, de 23 de juiho, e dos artigos 1.°, 2.° e 3•0 da Lei n.° 47/2021, de 23 de juiho.

A argumentacão que fez vencirnento assenta na ideia segundo a qual, ao deterrninar a
abertura de processos negociais corn as estrututas sindicais, a Assernbleia da Repiiblica invadiu a
esfera de competência legislativa do Governo: rTrata-sc de nina injnnfâo da Assemb/eja da Repüblica ao
Governo pam que este inicie tais negociaçJes que implica nina imposição de Iegislação, panda em causa a
autonomia do Governo num dominio de campetincia legis/ativa concorrentes’. Considerou a maioria, pois, que
a Assembleia da Repñblica, através das normas fiscalizadas, obriga o Governo a legishr, o que se
entendeu violador do ptincipio da separacão dos poderes (n.° 1 do artigo 111.0 da Constituico).

Não acompanho este entendimento. Não se descobre naquelas normas qualquer injunção
para Iegislaei mas, apenas, a detertninaçäo de abertura de urn procedimento de negociacão sobre as
matérias elencadas pelo legislador democritico.

Impondo-se a participaco das associaçôes sindicais na revisão ou aprovação dos regimes
juridlicos em causa (pot irnperadvo do n.° 2 do artigo 56.° da Constituição), o legislador parlamentar
irma a opcão de cometer ao Governo, I pardda mais habilitado para o efeito, a abertura do
processo negocial, atribuindo-Ihe a responsabilidade pela respetiva realizaçIo e pela deflniçIo dos
seus termos — de modo paralelo ao que se prescreve no ardgo 351.° da Lei Geral de Trabaiho em
Funçöes Pi.iblicas. Trata-se de procedlinento preliniinar a uma intervençIo legisladva que o
Parlamento visa reallzar.

Corn efeito, além de não se inferir das normas fiscalizadas a obrigação de che,gar a am acordo,
delas nao decorre que caiba ao Governo a revislo ou aprovaclo de quaisquer regimes jurIdicos, no
caso de a negaciaçâo ter sucesso. Ate porque, se é verdade que, em princIpio, se estad. em rnatéria da
competencia legislativa concorrente, e possivel que 0 consenso alcançado nas negociaçöes envolva
urna intervençIo legislativa em dominios da reserva de competéncia da Assembleia da Repüblica.
Tornando claro que o legisfador parlamentar, antes do exercIcio da rita competCncia legiferante, se
lin-iitou a frar o Imbito da negociacao e a determinar ao Governo a respedva realizaçäo.

Considero, pois, que competIncia legisladva do Governo se mantérn intacta. Razo pela
qual se não violou, de modo algum, on.° 1 do artigo 111.0 da ConsdtuiçIo.





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Processo fl.0 841/2021
Plenário

DEcLARAçA0 liE VOTO

Votei vercido o presente ac6tdo, pelas razöes que, de forma sucinta, passo a enunciar.

Comecei pot entender que o Tribunal deveria não tornar conhecimento do pedido de declaraço

de inconstitucionalidade das normas em apreciacäo, face a inutilidade processual dessa eventual

dec].aração de inconstitucionalidade —pela simples razäo de que essas nonnas haviam perdido a sua

eEcicia, vista reportarem-se a efeitos a serem produzidos para o ano ledvo de 2020-21, jã

ultxapassado. C Elm que, em primeira linha, se visa atingir corn tal deciaração — expurgar a

ordenamento das normas viciadas — fora jâ atingido, pois. arravés da sos cessação de efeitos, pelo

que, em rneu entender, a apreciaçáo da sua consdtucionalidade náo manteria utilidade (nao havendo

igualrnente um interesse jurIdico relevante no conhecimento, at face i jurisprudência consolidada

da Tribunal Constitucional no que toca I defrnição daquele).

Tendo o Plenirio optado pelo conhecimento do pedido, e face i que fora aquela minha posição

inicial, reconhecendo ernhora que se est face a urna situação muito complexa e de fronteira,

pronunciei-rne entäo pela não i,iconstitudonalidade - ate porque acresce, de algum modo, a

circunstância da nature2a programidca das normas em apreciaco (aspeto, alias, referido pelo

Presidente da Repóblica aquando da promu1gac.o, dizendo serem situaçáes “em que a Parlarnento

aprovou soluçöes de caracter prograrndiico, na fronteira da delirrdtação de competências

administrativas”).

João Abrantes
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Processo ri.0 841/2021

Plertário

Relator: Conselheiro José Eduardo Figueiredo Dias

DECLARAçA0 DE VOTO

Vencida, quanta a alinea b) da decisão, afastando-me, também, de vérias das cansideraçöes

tecidas aoloaga de todo a panto 11, näo sendo estas, todavia, indispeusiveis resoiuçEo da causa.

A decIaraço de inconsheucionalidade constante da alinea b) do presente AcdrdEa funda-se

nurna premissa fundamental: a entenditnenta de que a conjunta de normas objeto da decisaa tern

pot efeiro “urn condinonarnento ow baIiamen/o do exercIdo tie tim poder legis/ativo do Governo, 15/0 i todas

visam condicionar o Go vet-no no exercicio de compettncias legislativat”. No meu enteuder, essa premissa de

base faa d verdadeira, o que inquina, naruralmente, o juizo sobre a conforrnidade consnrnciona

das normas quesdonadas.

Efetivamenre, a cornando norniativo dirigido ao Governo pela n.° 6 do arrigo 2. da Lei a.°

46/2021, de 23 de juiho, consiste em abdr urn processo negocial corn as estruturas sindicais,para aprovaçJo

de urn regime eipec(Jico di se/ecão e recrutarnento c/c docentes do ensino art/c/ito. Pot sea turno, os artigos 1.0,

2.° e 30 da Lei •0 47/2021 impoem, tambérn ao Governo. a abertura de umprocesso negocia! corn as

es/ru/urns sindicais pain a revrsao do regime tie recrutarnento e rnobi!idacL’ do person! docente dos ensinos Ittisico c

secnndduio (artigo 1.0), a iniciar no prazo de 30 dias (artigo 2.0), devendo a revisao de tal regime ter

par objerivo a va/on zacão do catreira docente nos termos dejinidos no ar/tAo
30 da lei em causa. Assim, creio

que resulta bastanre clara que a Assernbleia da Reptiblica não visou, ao aprovar esras norrnas,

inrerferir na compctência /egis/a/zva do Governo, ordenando o seu exercIcio ou condicionando-a.

Nem tal intençãa faria quaiquet senddo, do panta de vista lógico, pasta que a Parlarnenta tern

cornpetncia legislatrva geral, nas termas da alinea c) do artigo 161.0 da CRP.

Neste quadra, a propdsito das normas ara decbradas inconstitucianais deve set encantrado

através de urna inrerpretaçäa rnais sirnples, e mais prdxima da sua literalidade: a que a Assembled
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da Repdblica pretendeu foi vincular o Governo a ne,gociar corn as estnituras sindicats. Cu seja, o

Padarnento quis garantir, pot via de Iei, o exercicco efetivo de cornpetncias exciusivas no Governo,

enquanto ótgdo & conduçao dapoliticaseral do pa/s e o óigäo superior do adminLrtraçaopáblica (artigo 182.°

da CR2), no que respeita a mna questão particular. Recorde-se que o objenvo primordial da

negociacão coleb.va d obter urn acordo sobre as matérias que integram o estatuto dos trabaihadores

em fuoçoes ptiblicas, a incluir em atos legislativos ou regu1arnenos administrauvos aplicáveis a

estes trabaihadores (artigo 347°, n.° 3, a]inea a) da Lei fl.0 35/2014, tIe 20 de junho, Lei Geral do

Trabaiho em Funçôes Pdblicas, LTFP). Deste mock, pretendendo a Assembiria da Reptiblica urna

revisão dos regimes juddicos de seleção e recrutamento tIe docentes do ensino artistico, por

lado, e de recrutarnento e mobLidade do pessoal docente dos cosmos bsico e secunddrio, pot

outro, resuka evidente que não a quis levar a cabo scm acordo prévio corn as organizaçöes sindicais

represemarivas do setor. Cra, a egiuidade para levar a cabo rais negociacôes rio é sua, mas do

Governo; d o que resulta quer da repardcão de cornperênccas operada pela Corrsdtuiçäo, quer da

[ci (veja-se o artigo 349°, n.° 4. da LTFP).

Negociar nao implica, nor força, chegar a acordo. e muito menos verter esse acordo em

1egisiaço do trabaiho. Sâo Eases disrintas de urn processo cornplexo, que se sucededio em caso de

evoiução favorávei das negociacdes, mas nEo necessariamente. No niezi enender. é isto que o presente

Acórdão parece nao compreender. Afastada a premissa que sustenta a deciso, não se comb

possam as normas sub bid/ce constituir urna “imposição de /egis/a,cño,pondo em ca;isa a autonomia do Governo

num dominlo de romp etenda leisiativa conrorrente”. Tanto mais assirn, quanlo se subscrevam, fib essencial,

as consideraçöes e dtividas explanadas no presente Acdrdäo relalivamente a noço de ‘ndcleo

essencial’ ou de reserna cia administraçao. Pot essa razäo, votei no sefitido da näo inconstitucionalidade.

II ae o.cw Roleys C.uotcL
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Processo n.° 841/2021

Plenário

Relator: Consciheiro José Eduardo Figueiredo Dias

VOTO 1W VENCIDO

Vencida quanta a alinea a) da decisão, näo a acompanhando, na medida em que nâo

declan a inconstitucionalidade do n.° 1 do artigo 2.°, cia Lei n.°46/2021, de 23 de juiho. Em rneu
entender, a norma em apreço, que determina a abertum de urn concurso extnordinário de
vinculaçâo de docentes das componentes técnico-artisticas do ensino artLstico especializado nos
“30 dias subsequentes I publicacâo cia presente Ic?’, merece censura constitucional pelas nzôes que
seguidamente serâo brevemente expostas.

0 porno de partida do nosso raciocinio é a de que o n.° 1 do artigo 2.° contém o ato
concreto de abertura do concurso, chegando ao ponto de estabelecer a prépria data em que
ocorreri.

Admitirnos que é mais fácil afinnar a existência de urn esquema organizatério
cornpetencial na nstituiçâo do que concretizar corn rigor e segurança esse esquema, a que
resulta particularmente diffdll quando estâo em causa matérias que envolvem esferas de
competências transversais e, mais ainda, matérias em que a Govemo pode intervir em distintas
vestes (corno Governo-legislador, como Govemo-órgâo executivo, e coma Governo-6rgâo
m.ximo ou superior cia Aclministnçâo). Admitimos, tambérn, a inexistncia, na nossa
Gnstituiçâo, de unia reserva material geral cia Admirlistnçâo — sendo certo que o facto de nâo
existir urna reserva de Administraçâo nâo significa que o legislador possa fazer tudo o que Ihe
aprouver nern que o parlarnento possa dispor da sua prépria cornpetência —, e, de igual forma,
estamos conscientes das dóvidas e reticências que suscita na doutrina a tese da existncia, no seu
texto, de reservas especificas de administraçâo. Näo obstante, perante urna disposição legal em
que se executa parte de uma clisciplina juridica previamente estabelecida sein que se vislumbre
qualquer justificação vfilida e legitima pam o fazer, tal disposico no pode deixar de ser
considerada uma intromissão intolei4vel do legislador nunia atividade que, ontologicamente, tem
mais que ver corn a funçâo administrativa do que corn a legislativa e cuja atribuiçâo I
Administnçâo assenta indubitavelmente em critérios de adequaçâo e eficincia.

Lisboa, 11.10.2022

bcui’ 1





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACORDAC N.° 696/2022

Processo ti.0 841/2021

Pleaário

Relator: Conselbeiro José Eduardo Figueiredo Dias

Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional

Verificando-se a existência dos seguintes lapsos de escrita no texto do Acórdão n.°

626/2022, cunipre pioceder I sua retiftcaçäo, o que se determina.

Assim:

- nas piginas 18, 51 (pot duas vezes), 52, 55 e 56, onde se lê <<Lei n.° 46/2021, de 23 de juiho>>,

deve let-se Lein.° 46/2021, de 13 de juiho>>;

- na Deciso (p. 56), ailnea a) e ailnea 1’,), onde se ê <Lei n.° 46/2021, de 23 de jutho>>, deve

let-se <<Lel fl.0 46/2021, de 13 de juiho>>;

- na Decisäo (p. 56), alinea b), onde se Iê <<alinea a) do artigo 198°>>, deve let-se <<alinea a) do

n.° 1 do artigo 198°>>.

Lisboa, 25 de outubro de 2022

:,to a. ‘t -r-’
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACORDAD N.° 696/2022

Processo fl.0 841/2021

Plenário

Relator: Conseiheiro José Eduardo Figueiredo Dias

Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional

Verificando-se a existência dos seguintes lapsos de escrita no texto do Acbrdão n.°

626/2022, cumpre pioceder I sua retiflcaço, o que se deterinina.

Assim:

- nas piginas 18,51 (pot duas vezes), 52, 55 e 56, onde se lê <<Lei n.° 46/2021, de 23 de juTho,

deve let-se Lei n.° 46/2021, de 13 de juLho;

- na Deciso (p. 56), alinea a) e aimnea b), onde se lê <Lei fl.0 46/2021, de 23 de juiho>>, deve

let-se ‘Lei n.° 46/2021, de 13 de jutho;

— na Deciso (p. 56), alinea b,J, onde se lê <&mnea a) do arhgo 198°>>, deve let-se <aIinea a) do

n.° I do ardgo 198°>>.

Lishoa, 25 de outubro de 2022
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACOBDAO N.° 696/2022

Processo n.0 841/2021

Plenário

Relator: Conseiheiro José Eduardo Figuciredo Dias

Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional

Verificando-se a existência dos seguintes lapsos de escrita no texto do Acórdão n.°

626/2022, cumpre pioceder I sua redflcaçlo, o que se deterniina.

Assim:

- nas páginas 18, 51 (pot duas vezes), 52, 55 e 56, onde se Iê <<Lei n.° 46/2021, de 23 de juiiio>>,

deve let-se aLei fl.0 46/2021, de 13 de juiho>>;

- na Decisão (p. 56), alInea a) e alinea b), onde se lê <dZei n.° 46/2021, de 23 de julho>, deve

let-se <<Lei fl.0 46/2021, de 13 de juJlio;

- na Decisão (p. 36), alinea b,), onde se Iê <ahnea a) do aitigo 198.°, deve let-se <<alinea a) do

n.° I do artigo 198°>>.

Lisboa 25 de outubro de 2022

AtJ, L L aA-&. ‘-‘‘ -‘‘°‘ V

r.W

c1ot

Ku
4 .,

4Rr)

., a cflAC \%
v’. CJ-:6 13j-tws&

ii





I,
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Processo n.° 841/2021

Dedaração de voto

Vencido quanto a ailnea a) do disposidvo do Acôrdäo.

Voto pela inconstimcionalidade do n.0 I do artigo 2.° da Lei n.0 46/2021, de 23 de juilto,

pot violaçäo do disposto nos ardgos 111°, n.° 1, e 182.° e nas alineas d,) e e,) do artigo 199.° da

Constiruição. Considero que, ao determinar a abertura pelo Govemo, em prazo certo e mirn

contexto histórico concreto, de urn concurso para a vinculaçäo extraordiniria de docentes das

componentes técnico-artisticas do ensino ardsdco especiahzado para o exercIcio de funçôes nas

areas das artes visuais e dos audiovisuais, nos estabelecimentos pdblicos de ensino
— cf. n.° I do

artigo 2.° da Lei fl.0 46/2021, de 23 de juiho —, a Assembleia da Reptiblica socorreu-se da forma

de ici pan, emiiosadamonto e em terrnos constitucionalmente iiegidrnos, introrneter—se no nác/eo

osscncthl da posiçâo constitudonal do Govonro onquanto óigdo szipeñor da administraçâo páb/ica ardgo 1 82.°

da Constituição), especificarnente incumbido das atiihuiçöes ou comperéncias vertidas naquelas

alineas d) cc) do attigo 199.° da Con.sdtuiçao, tal corno se entendera ja no Acérdão n.° 214/2011.

Discordo do ponto 14.1 do Acórdao, quando se diz que a derertninaçäo da aberatra de

urn concurso para preenchimento de lugares do quadro da função pdblica no d, I uz da CRP,

uma rnat&ia necessariamente administradva; e quando se refere que, apesar de bayer uma prd

ocupaco do espaco pelo legislador parlamentar, essa prd-ocupação não esgota a margern de

discricionariedade da Administraçâo.

0 senddo normativo da norma sindicada vern referido ern diversas passagens do

Acdrdão como traduzindo dmposiçâa>, <comando ou mandato>, ou <di3iunçào>> didgida ao Governo, a

que fica adstrito, para ernanação do ato inicial ott propulsivo de urn procedintento concursal —

urn tipico aiiiso do abertura do concurso do possoal — destinado a vinculaçäo extraordinãria no ensino

piiblico de docentes do ensino artistico especiaiizado nas areas visuais e audiovisuais. Ora, o tipo

do ato que o Parlamento pretende que o Governo pradque engloba inescapavelmente urn 4po do

pot/or que a Consdtuição integra na <função adniinistradva> do Governo: <pradcar todos Os atos

1
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exigidos por Iei respeitantes aos funcionários e agentes do Estado>> (alinea e) do n.° 1 do ardgo

199°).

0 pnncIpio da separaçâo de poderes, na vertente negativa de divisão de poderes e na

dimenso posidva de reserva de poderes, não impede que outros órgäos constitucionais

(Parlarnento e Tribunais) tambérn exerçam a função adniinistrativa. Dada a fluidez das funçöes

estaduais, näo existe urna correlaçâo rigida entre determinada categoria de competéncias e urn

órgão dpico de deterrninada função. Mas não se podc descorisiderar a densiflcação que a

Constituição faa do principio da separacào de poderes, pois o problema da (reserva da

administração>> so se pode colocarpara al/rn das competências constitucionalmente estabelecidas.

No que se refere I pritica de atos administrativos em matéria de execuçao orçarnental, relavos a

Orgãos e pessoas coletivas inseridas na admimsnaçäo direta, indLreta e autbnorna, e sobre

funcioimnos e agentes do Estado c de outras pessoas coledvas ptibhca, as alineas b), d) e e) do

artigo 199.° da CRP atribuem competincia exciusiva ao Governo, enquanto Orgao superior da

Adniinistração Ptibhca, Embora sujeitos a regu1aço legal primria, o seu exercicio é insuscedvel

de apropriacão total pelo Orgão legisladvo. Pot isso, as decisóes de gestão, organizaçâo e direção,

concretamente ao nivel de recrutamento, nomeação, classiftcação, promoção e execuçâo de

competências discipilnares, a praticar no mbito do estatuto da funço priblica defrnido pelo

legislador, são tomadas palo Governo no exercicio de urna competéncia exclusiva conferida pela

alinea e) do artigo 199.° da CRP.

Não obstante a norma sindicada nb consubstanciar o ato inicial do procedimento

concursal, existe uma apropriacão legisladva da atividade administradva extraprocedimental

necessria ao exercicio da cornpetència governamental exdusiva fixada naquela norma

constitucional. 0 eventual exercicio daquela competencia depende de urna atuaçbo preparatdna

que avalie as necessidades de recrutarnento, a existéncia dos lugares no quadro de pessoal dos

estabelecimentos de enstho e os meios financeiros disponiveis. Cm, o desenvolvimento dessa

advidade cognitiva, valoradva e organizatOria, ainda que nb sc exprima através de atos

administradvos, pertence ao Orgão que tern o poder de praticar o ato inicial do procedimento de

abertura do concurso. Mas quern atuou pan o exercicio dessa competência, condicionando o

respedvo exercIcio, foi o Parlamento através da ordem cm comando extraldo da norma sindicada.

2
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0 Parbmento pode fiscalizax os atos da Administracão (ardgo 162, 0 alinea a) da CR2),

em concretização do principio da interdependência de poderes. Mas, nos casos em que o

legislador consdtuinte enuncia em termos expressos e taxativos a exc]usividade cornpetencial do

Governo, a emanação de ordens em forma de lei da AR para o exercicio dessa competência

perverte o sentido normadvo da separaçâo de poderes. Como se referiu no Acórdão n.°

214/2011, <<as <<[a]s relaçöes do Governo corn a Assembleia da Reptiblica so relaçöes de

autonomia e de presracão de contas e de responsabilidade; no so relaçôes de subordinaçâo

hierárquica ou de superintendência>. Assim, não pode o Governo set vinculado a exercer o seu

poder atisadvo (regentar ou 1esIadvo) pot thsthiçöes ou thjunçöes da Assernbleia

Repüblica. Como se refere no mesmo Acórdão, o poder de <chamar a si>> do Parlamento não

pode transmudar <<a forma Iegislativa num meio enviesado de exercicio de competências de

flscalizaçao corn esvaziamento, p&o controlo democrático-parlarnentar e pela regra da maioria,

do nticleo essencial da posicào constitucional do Governo enquanto órgâo superior da

administração póblica (artigo 182.° da CRP), encarregado de di.rigir os serviços da administraçâo

direta do Estado [artigo 199°, almnea’4 da CRP>>,

2_ / \H-
Lino Jose Batist4)Rodrigues Riheirg
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