
 

 Online, março de 2020 | 1 

 

 

 

Reflexões sobre o crime de desobediência  

em Estado de Emergência 

 

 

 

Vânia Filipe Magalhães 

(Juíza de Direito) 

 

 

 

 

 

1. Introdução  

Portugal vivencia um período conturbado e excepcional, decorrente da 

Pandemia Covid-19, que culminou com a Declaração do Estado de Emergência por 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de Março, objecto de 

Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020, de 18 de Março e de 

Resolução de Conselho de Ministros aprovada por Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de 

Março. 

A discussão em torno desta temática é embrionária pela novidade que em si 

encerra, mas procurar-se-á contribuir para uma reflexão conjunta sobre o estado 

de emergência e as consequências jurídico-penais das condutas infractoras das 

medidas impostas pela respectiva declaração. 

Abordar-se-á, em primeiro lugar, o estado de emergência em geral e em 

particular, perpassando por uma breve referência à função dos Tribunais durante 

o estado de emergência, para, finalmente, reflectir sobre o crime de desobediência. 
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2. O estado de emergência no direito constitucional português 

O estado de emergência está constitucionalmente consagrado no artigo 19.º 

da Constituição da República Portuguesa, enquadrável na figura “estado de 

excepção constitucional”1, aí se estabelecendo que o exercício dos direitos, 

liberdades e garantias apenas podem ser suspensos por declaração do estado de 

emergência nos termos dos n.ºs 2 e 3 daquele preceito, ou seja, apenas é declarado 

quando a agressão efectiva ou iminente por forças estrangeiras, a grave ameaça ou 

perturbação da ordem constitucional democrática ou a calamidade pública se 

revistam de menor gravidade, sendo que apenas se pode determinar a suspensão 

de alguns dos direitos, liberdades e garantias susceptíveis de serem suspensos, com 

respeito pelo princípio da proporcionalidade e devendo limitar-se, nomeadamente 

quanto às suas extensão e duração e aos meios utilizados, ao estritamente 

necessário ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional, não 

podendo, em nenhum caso, afectar os direitos à vida, à integridade pessoal, à 

identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, a não retroactividade da lei 

criminal, o direito de defesa dos arguidos e a liberdade de consciência e de religião 

(n.ºs 4 a 6 do artigo 19.º da Constituição da República Portuguesa), conferindo às 

autoridades competência para tomarem as providências necessárias e adequadas 

ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional (n.º 8 do artigo 19.º da 

Constituição da República Portuguesa). 

Como ensinam Gomes Canotilho e Vital Moreira “A normalidade 

constitucional é um registo-chave do regime constitucional do estado de excepção 

constitucional. A perturbação dela é um dos pressupostos da sua declaração (nº 2: 

«perturbação da ordem constitucional democrática»; o restabelecimento da 

«normalidade constitucional» é o objectivo da declaração do estado de excepção (nºs 

4 e 8); a declaração do estado de excepção constitucional só pode afectar a 

«normalidade constitucional» nos termos e com os limites previstos na constituição 

e na lei (nº 7). O estado de excepção é, pois, uma situação anómala, por natureza 

 
1 Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição da República Portuguesa Anotada, Artigos 1º a 
207º”, Volume I, 4.ª Edição Revista, Coimbra Editora, 2007, págs. 401 e 402. 
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transitória, destinada a pôr fim a perturbações constitucionais («autodefesa 

constitucional») ou a situações de calamidade que não possam ser enfrentadas com 

os meios constitucionais normais”, que não significa a suspensão da Constituição 

na medida em que, além da suspensão de alguns direitos fundamentais, “nada mais 

pode ser suspenso (salvo quando materialmente imposto por força maior), nem a 

suspensão dos órgãos de soberania ou das suas atribuições e competências 

constitucionais (cfr. a proibição de dissolver a AR: art. 172º – 1), nem a suspensão da 

autonomia regional, salvo dissolução dos seus órgãos nas formas normais previstas 

na Constituição (cfr., porém, a L nº 44/86, art. 22º)”2. 

A lei reguladora do estado de emergência é a Lei n.º 44/86, de 30 de 

Setembro, que aprovou o Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência 

(doravante assim designado), sob a reserva absoluta da Assembleia da República 

(artigo 164.º, alínea e), da Constituição da República Portuguesa),  dispondo de estatuto 

de lei orgânica (artigos 166.º, n.º 2, 168.º, n.º 5, e 278.º, n.º 4, da Constituição da República 

Portuguesa) e, desta forma, com valor reforçado, nos termos do artigo 112.º, n.º 3, da 

Constituição da República Portuguesa, o que significa que deve ser acatada pela 

declaração, autorização e resolução a emitir nos termos dos artigos 10.º, 11.º, 15.º e 

17.º do Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência3. 

O estado de emergência é declarado pelo Presidente da República, 

dependendo de audição do Governo e de autorização da Assembleia da República 

e é objecto de execução pelo Governo (artigos 19.º, 134.º, alínea d), 138.º, 161.º, alínea l), 

162.º, alínea b) e 197.º, n.º 1, alínea f) da Constituição da República Portuguesa e artigos 10.º, 

11.º, 15.º e 17.º do Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência). 

 

 

 

 

 
2“Constituição da República Portuguesa Anotada, Artigos 1º a 207º”, Volume I, 4.ª Edição Revista, 
Coimbra Editora, 2007, págs. 402 e 403. 
3 Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição da República Portuguesa Anotada, Artigos 1º a 
207º”, Volume I, 4.ª Edição Revista, Coimbra Editora, 2007, pág. 405. 
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3. Em particular: o estado de emergência declarado na sequência da 

Pandemia Covid-19 

O Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de Março 

(doravante designado por Declaração do Estado de Emergência), declarou o estado de 

emergência ao abrigo do disposto nos artigos 19.º, 134.º, alínea d), e 138.º da 

Constituição da República Portuguesa, e artigos 10.º e 11.º do Regime do Estado de 

Sítio e do Estado de Emergência, com fundamento na verificação de uma situação 

de calamidade pública decorrente da qualificação da emergência de saúde pública 

ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia internacional pela 

Organização Mundial de Saúde. 

A Declaração do Estado de Emergência visa reforçar e tornar mais 

abrangentes constitucionalmente as medidas adoptadas em Portugal para 

prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica por 

SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, tendo em vista o combate da calamidade 

pública que representam e o reforço da segurança e certeza jurídicas e a 

solidariedade institucional, a qual se limita ao estritamente necessário para a 

adopção daquelas medidas com termo logo que a normalidade seja retomada.  

Por determinação da Declaração do Estado de Emergência está 

parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos (artigo 4.º): 

a) direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional, 

podendo ser impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições 

necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de 

prevenção e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo no 

domicílio ou em estabelecimento de saúde, o estabelecimento de cercas 

sanitárias, assim como, na medida do estritamente necessário e de forma 

proporcional, a interdição das deslocações e da permanência na via pública 

que não sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de 

actividades profissionais, pela obtenção de cuidados de saúde, pela 

assistência a terceiros, pelo abastecimento de bens e serviços e por outras 

razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as 
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situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, 

preferencialmente desacompanhada, se mantém;  

b) propriedade e iniciativa económica privada, podendo ser requisitada 

pelas autoridades públicas competentes a prestação de quaisquer serviços e 

a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de cuidados 

de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas e 

outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada a 

obrigatoriedade de abertura, laboração e funcionamento de empresas, 

estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento e impostas 

outras limitações ou modificações à respectiva actividade, incluindo 

alterações à quantidade, natureza ou preço dos bens produzidos e 

comercializados ou aos respectivos procedimentos e circuitos de 

distribuição e comercialização, bem como alterações ao respectivo regime 

de funcionamento;  

c) direitos dos trabalhadores, em que pode ser determinado pelas 

autoridades públicas competentes que quaisquer colaboradores de 

entidades públicas ou privadas, independentemente do tipo de vínculo, se 

apresentem ao serviço e, se necessário, passem a desempenhar funções em 

local diverso, em entidade diversa e em condições e horários de trabalho 

diversos dos que correspondem ao vínculo existente, designadamente no 

caso de trabalhadores dos sectores da saúde, protecção civil, segurança e 

defesa e ainda de outras actividades necessárias ao tratamento de doentes, 

à prevenção e combate à propagação da epidemia, à produção, distribuição 

e abastecimento de bens e serviços essenciais, ao funcionamento de sectores 

vitais da economia, à operacionalidade de redes e infra-estruturas críticas e 

à manutenção da ordem pública e do Estado de Direito democrático, 

ficando suspenso o exercício do direito à greve na medida em que possa 

comprometer o funcionamento de infra-estruturas críticas ou de unidades 

de prestação de cuidados de saúde, bem como em sectores económicos 
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vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços 

essenciais à população;  

d) circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades 

públicas competentes, em articulação com as autoridades europeias e em 

estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos fronteiriços de 

pessoas e bens, incluindo controlos sanitários em portos e aeroportos, com 

a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de condicionar 

essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de 

propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afectos ao seu 

combate, designadamente impondo o confinamento compulsivo de 

pessoas, podendo igualmente ser tomadas as medidas necessárias a 

assegurar a circulação internacional de bens e serviços essenciais;  

e) direito de reunião e de manifestação, podendo ser impostas pelas 

autoridades públicas competentes, com base na posição da Autoridade de 

Saúde Nacional, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e 

executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 

limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo 

número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo 

Coronavírus;  

f) liberdade de culto, na sua dimensão colectiva, podendo ser impostas pelas 

autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o 

risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, 

incluindo a limitação ou proibição de realização de celebrações de cariz 

religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de 

pessoas; 

g) o direito de resistência: fica impedido todo e qualquer acto de resistência 

activa ou passiva às ordens emanadas pelas autoridades públicas 

competentes em execução do estado de emergência. 

Por imposição constitucional (artigo 19.º, n.º 6, da Constituição da República 

Portuguesa), a Declaração do Estado de Emergência prevê que os seus efeitos não 
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afectam, em caso algum, os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade 

pessoal, à capacidade civil e à cidadania, à não retroactividade da lei criminal, à 

defesa dos arguidos e à liberdade de consciência e religião, nem as liberdades de 

expressão e de informação, e não pode colocar em causa o princípio do Estado 

unitário ou a continuidade territorial do Estado (artigo 5.º, n.ºs 1, 2 e 4, da Declaração 

do Estado de Emergência). 

A Declaração do Estado de Emergência foi autorizada pela Assembleia da 

República por Resolução n.º 15-A/2020, de 18 de Março, e a sua execução foi objecto 

da Resolução de Conselho de Ministros aprovada por Decreto n.º 2-A/2020, de 20 

de Março. 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de Março estabelece as medidas de execução 

do estado de emergência, aplicável a todo o território nacional (artigo 2.º) e 

concretiza o exercício dos direitos que se encontram suspensos. 

O artigo 3.º prevê o dever de confinamento obrigatório, em estabelecimento 

de saúde ou no respectivo domicílio, para os doentes com COVID-19 e os 

infectados com SARS-Cov2 (alínea a) do n.º 1) e os cidadãos relativamente a quem a 

autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado a 

vigilância activa (alínea b) do n.º 2). 

O artigo 4.º estabelece um dever especial de protecção a que ficam sujeitos 

os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos e os cidadãos imunodeprimidos e os 

portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da autoridade de 

saúde, devam ser considerados de risco, designadamente os hipertensos, os 

diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória 

crónica e os doentes oncológicos, que só podem circular em espaços e vias públicas, 

ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, para os seguintes 

propósitos (n.ºs 1 e 2): 

a) Aquisição de bens e serviços; 

b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de 

obtenção de cuidados de saúde; 
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c) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências 

de correctores de seguros ou seguradoras; 

d) Deslocações de curta duração para efeitos de actividade física, sendo 

proibido o exercício de actividade física colectiva; 

e) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de 

companhia; 

f) Outras actividades de natureza análoga ou por outros motivos de força 

maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados. 

Os cidadãos imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de 

acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados de 

risco, designadamente os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, 

os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológico, salvo em 

situação de baixa médica, podem, ainda, circular para o exercício da actividade 

profissional (n.º 3 do artigo 4.º). 

As restrições previstas no n.º 2 do artigo 4.º não se aplicam aos profissionais 

de saúde e agentes de protecção civil e aos titulares de cargos políticos, magistrados 

e líderes dos parceiros sociais (n.º 4). 

O dever geral de recolhimento domiciliário está consagrado no artigo 5.º 

para todos os cidadãos não abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 4.º, que só 

podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 

equiparadas a vias públicas, para algum dos seguintes propósitos (n.º 1): 

a) Aquisição de bens e serviços; 

b) Deslocação para efeitos de desempenho de actividades profissionais ou 

equiparadas, aqui se incluindo a actividade dos atletas de alto rendimento e 

seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto 

adaptado (n.º 3); 

c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho; 

d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de 

obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser 

administrados tais cuidados ou dádiva de sangue; 
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e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência 

doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e jovens em 

risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento 

residencial ou familiar; 

f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com 

deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes; 

g) Deslocações para acompanhamento de menores: i) Em deslocações de 

curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre; ii) Para 

frequência dos estabelecimentos escolares, ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º 

do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março; 

h) Deslocações de curta duração para efeitos de actividade física, sendo 

proibido o exercício de actividade física colectiva; 

i) Deslocações para participação em acções de voluntariado social; 

j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o 

cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme 

determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal 

competente; 

k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens 

essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação; 

l) Participação em actos processuais junto das entidades judiciárias; 

m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências 

de correctores de seguros ou seguradoras; 

n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de 

companhia e para alimentação de animais; 

o) Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais para 

assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas 

pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a 

cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de 

resgate de animais; 
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p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido 

nos termos legais, no exercício das respectivas funções ou por causa delas; 

q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e 

das organizações internacionais localizadas em Portugal, desde que 

relacionadas com o desempenho de funções oficiais; 

r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa; 

s) Retorno ao domicílio pessoal; 

t) Outras actividades de natureza análoga ou por outros motivos de força 

maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados. 

O n.º 2 do artigo 5.º estabelece que os veículos particulares podem circular 

na via pública para realizar as actividades mencionadas no n.º 1 ou para 

reabastecimento em postos de combustível. 

Também se prevê que, em todas as deslocações efectuadas, devem ser 

respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 

pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias 

a observar entre as pessoas (n.º 4 do artigo 5.º). 

O teletrabalho é assegurado nos termos do artigo 6.º. 

O artigo 7.º prevê o regime de encerramento de instalações e 

estabelecimentos referidos no anexo I e os artigos 8.º, 9.º e 12.º estabelecem os 

termos da suspensão de actividades no âmbito do comércio a retalho e das 

actividades no âmbito da prestação de serviços, para além das demais normas 

previstas nos artigos seguintes. 

O artigo 32.º estabelece uma norma especial relativa à fiscalização das 

medidas pelas forças e serviços de segurança, a quem incumbe velar pelo 

cumprimento das medidas. 

Impõe-se, ainda, a todos os cidadãos um dever geral de cooperação (artigo 

33.º), através do qual devem colaborar no cumprimento de ordens ou instruções 

dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública 

na pronta satisfação de solicitações que, justificadamente, lhes sejam feitas pelas 

entidades competentes para a concretização das medidas do estado de emergência. 
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4. A função dos Tribunais durante o estado de emergência 

Os Tribunais são órgãos de soberania que administram a justiça em nome 

do povo, incumbindo-lhes assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir 

os conflitos de interesses públicos e privados, com a coadjuvação das outras 

autoridades (artigo 202.º, n.ºs 1 a 3 da Constituição da República Portuguesa). 

É, também, aos Tribunais que incumbe uma tarefa essencial durante o 

estado de emergência: assegurar a todos os cidadãos o direito de acesso aos 

Tribunais, de acordo com a lei geral, para defesa dos seus direitos, liberdades e 

garantias lesados ou ameaçados de lesão por quaisquer providências 

inconstitucionais ou ilegais (artigo 6.º do Regime do Estado de Sítio e do Estado de 

Emergência). 

Durante o estado de emergência, os Tribunais mantêm-se no pleno 

exercício das suas competências e funções e cabe-lhes velar pela observância das 

normas constitucionais e legais que regem o estado de emergência (artigo 22.º do 

Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência), assumindo a salvaguarda das 

suas competências e funcionamento um particular relevo4.  

Em data anterior à Declaração do Estado de Emergência, foi aprovado o 

Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março, que estabelece medidas excepcionais e 

temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2, aplicando-se à prevenção, 

contenção, mitigação e tratamento de infecção epidemiológica por COVID-19, bem 

como à reposição da normalidade em sequência da mesma (artigo 1.º, n.º 1), aí se 

prevendo normas específicas aplicáveis aos Tribunais e aos processos judiciais 

(artigos 14.º e 15.º), que produzem efeitos nos termos previstos no artigo 37.º (dia 12 

de Março de 2020 correspondente à data da aprovação em Conselho de Ministros e dia 9 

de Março de 2020 nos casos previstos nos artigos 14.º e 15.º correspondentes ao sistema 

judicial). 

 
4 Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição da República Portuguesa Anotada, Artigos 1º a 
207º”, Volume I, 4.ª Edição Revista, Coimbra Editora, 2007, pág. 403. 
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Posteriormente, foi aprovada a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, que 

ratificou os efeitos do Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março, fazendo parte 

integrante da lei, com efeitos desde a data de produção de efeitos do referido 

decreto-lei (artigos 1.º, alínea a), e 2.º), e que aprovou medidas excepcionais e 

temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2, agente causador da doença COVID-19, entre as quais as previstas no 

artigo 7.º relativas a prazos e diligências5. 

É, precisamente, decorrente da essencialidade da função de zelar pela 

observância das normas constitucionais e legais que regem o estado de emergência, 

que incumbe aos Tribunais, que se impõe uma reflexão sobre o crime de 

desobediência em estado de emergência. 

 

5. Afloramentos jurídico-penais do estado de emergência: o crime de 

desobediência em especial 

5.1. Enquadramento jurídico 

O Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência estabelece, no seu 

artigo 7.º, que a violação do disposto na declaração do estado de sítio ou do estado 

de emergência ou naquele regime, nomeadamente quanto à execução daquela, faz 

incorrer os respectivos autores em crime de desobediência. 

O Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de Março, no seu artigo 3.º, n.º 2, estabelece, 

quanto ao dever de confinamento obrigatório (doentes com COVID-19 e os infectados 

com SARS-Cov2 e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros 

profissionais de saúde tenham determinado a vigilância activa), que a respectiva 

violação constitui crime de desobediência. 

A mesma cominação não é mencionada quanto à violação do dever especial 

de protecção e do dever geral de recolhimento domiciliário (artigos 4.º e 5.º). 

Por sua vez, o artigo 33.º do Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de Março refere que 

compete às forças e serviços de segurança fiscalizar o cumprimento da resolução, 

 
5 Para mais desenvolvimentos, José Joaquim Fernandes Oliveira Martins, “A Lei n.º 1-A/2020, de 19 
de Março – uma primeira leitura e notas práticas”, Março de 2020, disponível em www.julgar.pt. 
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mediante a emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, a 

cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os 

efeitos do artigo 348.º do Código Penal, por violação do disposto nos artigos 7.º a 

9.º daquele decreto, e do confinamento obrigatório de quem a ele esteja sujeito nos 

termos do artigo 3.º, bem como a condução ao respectivo domicílio. 

A questão que se coloca é saber se o crime de desobediência, a que se reporta 

o artigo 7.º do Regime Jurídico do Estado de Sítio e do Estado de Emergência e 

tipificado no artigo 348.º do Código Penal, é aplicável às infracções do dever 

especial de protecção, do dever geral de recolhimento domiciliário (artigos 4.º e 5.º 

do Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de Março) e demais deveres impostos aos cidadãos, 

atenta a ausência dessa previsão no Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de Março. 

* 

O crime de desobediência está previsto no artigo 348.º do Código Penal. 

Dispõe este preceito, no seu n.º 1, que: 

 

“quem faltar à obediência devida a ordem ou mandado legítimos regulamente 

comunicados e emanados de autoridade ou funcionário competente, é punido 

com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias se: 

 a) Uma disposição legal cominar, no caso, a punição da desobediência 

simples; 

b) Na ausência de disposição legal, a autoridade ou o funcionário fizerem a 

correspondente cominação.” 

 

Com esta incriminação visa-se a protecção da autonomia intencional do 

Estado, pretendendo-se “de uma forma particular, a não colocação de entraves à 

actividade administrativa por parte dos destinatários dos seus actos”6. 

A protecção é reforçada no artigo 19.º, n.º 8, da Constituição da República 

Portuguesa, quando estabelece que a declaração do estado de emergência confere 

 
6 Cristina Líbano Monteiro, “Comentário Conimbricense do Código Penal”, Tomo III, Coimbra 
Editora, 2001, pág. 350. 
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às autoridades competência para tomarem as providências necessárias e adequadas 

ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional. 

A protecção da autonomia do Estado é, igualmente, acentuada na 

Declaração do Estado de Emergência que estabeleceu a suspensão do direito de 

resistência, prevendo expressamente que fica impedido todo e qualquer acto de 

resistência activa ou passiva às ordens emanadas pelas autoridades públicas 

competentes em execução do presente estado de emergência (artigo 4.º, alínea g)). 

Os elementos objectivos do tipo de crime de desobediência são: a) uma 

disposição legal cominar, no caso, a punição da desobediência simples, ou, b) faltar 

a obediência devida a ordem ou mandado legítimos, ter sido tal ordem ou mandado 

regularmente comunicados e emanados de autoridade ou funcionário competente 

e a autoridade ou funcionário fazerem a correspondente cominação. 

Trata-se de um crime de mera actividade, que se reconduz, na essência, à 

violação de uma disposição legal e ao dever de obediência a uma ordem ou 

mandado legítimos emanados de autoridade ou funcionário competente. 

O crime de desobediência tanto pode ser cometido por acção como por 

omissão, punindo-se, deste modo, tanto a actividade que contrarie a lei ou uma 

ordem ou mandado legítimo, como também o simples deixar de fazer aquilo que 

se impõe na lei ou que foi legitimamente ordenado ou mandado, 

independentemente das consequências ou de resultado. 

Quanto ao elemento subjectivo, o crime é doloso, podendo o dolo 

consubstanciar-se em qualquer das suas modalidades (artigo 14.º do Código Penal). 

O crime de desobediência é punido, em abstracto, com pena de prisão de 1 

(um) mês até 1 (um) ano ou com pena de multa de 10 (dez) a 120 (cento e vinte) dias 

(artigos 348.º, n.º 1, 41.º e 47.º do Código Penal). 

* 

Analisando concretamente a questão, a alínea a) do n.º 1 do artigo 348.º do 

Código Penal estabelece que se verifica o crime de desobediência quando uma lei 

cominar a punição com tal crime.  
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Trata-se de uma concretização do princípio da legalidade previsto no artigo 

29.º, n.ºs 1 e 3 da Constituição da República Portuguesa e no artigo 1.º, n.º 1, do 

Código Penal, que traduzem o princípio democrático “nullum crimen, nulla poena 

sine lege”7, devendo o tipo legal de crime ser interpretado à luz este princípio, 

valorando-se, ainda, o contexto normativo em que se insere, a sua adequação 

histórica e a solução mais justa8. 

Recorrendo aos cânones interpretativos do direito penal, entende-se que o 

crime de desobediência a que se reporta o artigo 7.º do Regime do Estado de Sítio 

e do Estado de Emergência se enquadra na previsão típica da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 348.º do Código Penal, na medida em que aquele preceito estabelece o crime 

de desobediência como consequência necessária da violação da lei e da respectiva 

execução. 

Daqui se extrai que, qualquer violação à Declaração do Estado de 

Emergência e sua execução corporizada no Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de Março, 

seja o dever de confinamento obrigatório (artigo 3.º), o dever especial de protecção 

(artigo 4.º) ou o dever geral de recolhimento domiciliário (artigo 5.º), para além das 

demais regras, por acção ou omissão, é passível de consubstanciar a prática de um 

crime de desobediência, observado que está o princípio da legalidade penal. 

Em primeiro lugar, o Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência 

foi emanado da Assembleia da República (artigo 164.º, alínea e), da Constituição da 

República Portuguesa), assumindo a forma de lei orgânica (artigos 166.º, n.º 2, e 168.º, 

n.º 5, da Constituição da República Portuguesa) e, desta forma, com valor reforçado, 

nos termos do artigo 112.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa, o que 

significa que deve ser acatada pela declaração, autorização e resolução a emitir nos 

 
7 Figueiredo Dias, “Textos de Direito Penal. Doutrina Geral do Crime. Lições ao 3.º Ano da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, elaboradas com a colaboração de Nuno Brandão”, 2001, 
págs. 2 e 3. 
8 Acerca da interpretação dos tipos legais de crime, Faria Costa, “Construção e Interpretação do tipo 
legal de crime à luz do princípio da legalidade: duas questões ou um só problema?”, Revista de 
Legislação e Jurisprudência, Ano 134.º, n.º 3933, Coimbra Editora, 2002, págs. 354 a 366, 
particularmente as págs. 361 a 365. 
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termos dos artigos 10.º, 11.º, 15.º e 17.º do Regime do Estado de Sítio e do Estado de 

Emergência. 

O Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de Março consubstancia um decreto emitido 

pelo Conselho de Ministros, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do Regime do 

Estado de Sítio e do Estado de Emergência e no artigo 199.º, alínea g), da 

Constituição da República Portuguesa. 

Este decreto não assumiu a forma de decreto-lei, pelo que necessariamente 

se conclui que o Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência tem valor 

superior (que sempre teria por ser lei com valor reforçado) e deve aquele decreto estar 

subordinado a este regime na medida em que constitui o desenvolvimento do 

regime geral do estado de emergência. 

Se assim é quanto aos decretos-leis publicados no uso de autorização 

legislativa e dos que desenvolvam as bases gerais dos regimes jurídicos (artigo 112.º, 

n.º 2, da Constituição da República Portuguesa), mais assim deverá ser quanto às 

resoluções que têm valor inferior. 

Em segundo lugar, o artigo 7.º do Regime do Estado de Sítio e do Estado de 

Emergência refere expressamente que a violação do disposto na declaração do 

estado de emergência ou naquela lei, nomeadamente quanto à execução daquela, 

faz incorrer os respectivos autores em crime de desobediência.  

Reportando-se este artigo à execução da lei só pode querer significar que o 

crime de desobediência é aplicável a todas as violações das normas emanadas na 

Declaração do Estado de Emergência e na resolução de execução emitida pelo 

Governo nos termos do artigo 17.º do Regime do Estado de Sítio e do Estado de 

Emergência. 

* 

Sem prejuízo da disposição legal prevista no artigo 7.º do Regime do Estado 

de Sítio e do Estado de Emergência, a alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código 

Penal comina com o crime de desobediência o desacato a obediência devida a 

ordem ou mandado legítimos regularmente comunicados e emanados de 
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autoridade ou funcionário competente desde que façam a correspondente 

cominação. 

Tal previsão legitima (embora não seja necessária face à previsão expressa na lei) 

que qualquer força ou serviço de segurança, no uso dos seus poderes e ao abrigo 

do disposto no artigo 19.º, n.º 8, da Constituição da República Portuguesa, do artigo 

4.º, alínea g), da  Declaração do Estado de Emergência, do artigo 32.º, n.º 1, do 

Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de Março, e, por fim, das normas previstas nos 

respectivos estatutos, possa emitir uma ordem (legítima) de acatamento dos 

deveres impostos pela Declaração do Estado de Emergência, com expressa 

cominação da prática do crime de desobediência, tanto mais que recai sobre os 

cidadãos o dever de colaborar no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos 

e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública na pronta 

satisfação de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades 

competentes para a concretização das medidas, não podendo resistir àquelas 

ordens ou instruções (artigo 4.º, alínea g), da Declaração do Estado de Emergência e 

artigo 33.º do Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de Março). 

* 

 Conclui-se, assim, que o crime de desobediência previsto no artigo 348.º, n.º 

1, do Código Penal e no artigo 7.º do Regime do Estado de Sítio e do Estado de 

Emergência é aplicável às violações das regras impostas pela Declaração do Estado 

de Emergência e respectiva resolução, incluindo não só o dever de confinamento 

obrigatório, mas também o dever especial de protecção e o dever geral de 

recolhimento domiciliário, para além das demais regras impostas a todos os 

cidadãos e expressamente previstas na lei. 

 No entanto, não pode o intérprete da norma, o seu destinatário e o 

aplicador, olvidar que podem existir situações cinzentas ou de fronteira que 

impliquem um reforço de clarificação das consequências do incumprimento das 

medidas. 

 Nesta sede, podem-se convocar três tipos de infracções:  



Reflexões sobre o crime de desobediência em Estado de Emergência 
   

Vânia Filipe Magalhães 

 
 

 

 Online, março de 2020 | 18 

a) as infracções objectivas, nas quais se inserem a violação do dever de 

recolhimento obrigatório previsto no artigo 3.º do Decreto-lei n.º 2-A/2020, 

de 20 de Março bem como as infracções aos deveres que decorrem dos 

artigos 7.º a 9.º do mesmo diploma; 

b) as infracções ostensivas, nas quais se incluem, por exemplo, os cidadãos 

que, isola ou conjuntamente, vão adquirir bebidas alcoólicas a um 

determinado estabelecimento comercial aberto ao público e que, 

seguidamente, se mantêm na via pública a consumir as referidas bebidas 

alcoólicas, sendo evidente que não se enquadra em qualquer das actividades 

previstas nos artigos 4.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1, do Decreto-lei n.º 2-A/2020, de 20 

de Março; 

c) as infracções ditas intermédias nas quais se inserem as cláusulas abertas 

previstas no Decreto-lei n.º 2-A/2020, de 20 de Março, como, por exemplo, 

a deslocação de curta duração para efeitos de actividade física (artigos 4.º, n.º 

2, alínea d), e 5.º, n.º 1, alínea h), daquele diploma), a deslocação para 

acompanhamento de menores em deslocações de curta duração para efeitos 

de fruição de momentos ao ar livre (artigo 5.º, n.º 1, alínea g), i) daquele diploma) 

e a deslocação de curta duração para efeitos de passeio de animais de 

companhia (artigos 4.º, n.º 2, alínea e), e 5.º, n.º 1, alínea n), neste também para 

alimentação dos animais).  

Nas últimas infracções, nem a Declaração do Estado de Emergência nem o 

Decreto-lei n.º 2-A/2020, de 20 de Março, concretizam o que seja uma deslocação 

de curta duração (Trinta minutos? Uma hora? Nas imediações da residência? Fora das 

imediações da residência, mas até que distância?), podendo colocar o destinatário da 

norma com dúvidas subjectivas sobre se está ou não a incumprir a medida imposta 

pelo estado de emergência.  

Daí que se defenda que, nesses casos, se impõe, por parte das forças de 

segurança, que têm um papel essencial ao nível da prevenção, pedagogia e 

repressão, um dever acrescido de clarificação e reforço da norma ao cidadão, 

reforçando o incumprimento dos deveres impostos no estado de emergência, com 
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a cominação do crime de desobediência, momento a partir do qual o cidadão, 

efectivamente esclarecido sobre as consequências da sua conduta, se coloca no 

âmbito subjectivo da norma incriminatória, o que também será relevante para 

determinar se estão ou não reunidas as condições para a detenção em flagrante 

delito. 

* 

A interpretação exposta, com a válvula de escape no que respeita às 

infracções intermédias, é aquela que se afigura mais justa e equitativa, com respeito 

pelo princípio da legalidade penal, justificável no contexto actual decorrente da 

Pandemia Covid-19, e que reforça a obrigatoriedade do cumprimento dos deveres 

por todos os cidadãos e o respeito pelos poderes que são conferidos às autoridades 

para exigir o cumprimento de tais deveres. 

E só assim se concretiza a suspensão do exercício do direito de resistência 

determinada na Declaração do Estado de Emergência (artigo 4.º, alínea g)), que fica 

completamente esvaziada de sentido e aplicabilidade se a infracção a todas as 

medidas impostas pelo estado de emergência não tiver qualquer consequência 

jurídico-penal porquanto, na verdade, seria permitido que qualquer cidadão 

pudesse resistir activa ou passivamente a qualquer ordem sem qualquer 

consequência. 

 

5.2. A aplicação no tempo da incriminação jurídico-penal do crime de 

desobediência durante o estado de emergência 

O princípio da legalidade penal está constitucionalmente no artigo 29.º, n.º 

1, da Constituição da República Portuguesa, segundo o qual ninguém pode ser 

sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a 

acção ou a omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não 

estejam fixados em lei anterior, não podendo ser aplicadas penas ou medidas de 

segurança que não estejam expressamente cominadas em lei anterior (n.º 3). 
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O artigo 2.º do Código Penal estabelece, no seu n.º 1, que as medidas de 

segurança são determinadas pela lei vigente no momento da prática do facto ou do 

preenchimento dos pressupostos de que dependem. 

O n.º 2 do mesmo preceito legal prevê que o facto punível segundo a lei 

vigente no momento da sua prática deixa de o ser se uma lei nova o eliminar do 

número das infracções e, se tiver havido condenação, ainda que transitada em 

julgado, cessam a execução e os seus efeitos penais. 

Contudo, o n.º 3 estabelece que, se a lei valer para um determinado período 

de tempo, continua a ser punível o facto praticado durante esse período. 

O n.º 4 prevê o princípio da aplicação da lei mais favorável, prescrevendo 

que, quando as disposições penais vigentes no momento da prática do facto 

punível forem diferentes das estabelecidas em leis posteriores, é sempre aplicado 

o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente, e se tiver havido 

condenação, ainda que transitada em julgado, cessam a execução e os seus efeitos 

penais logo que a parte da pena que se encontrar cumprida atinja o limite máximo 

da pena prevista na lei posterior. 

Este regime convoca uma breve referência às leis penais temporárias. 

As leis temporárias são aquelas que têm uma vigência limitada durante 

determinado período de tempo, com fixação do seu início e termo, ou enquanto se 

mantiver um determinado estado de coisas9. 

Eduardo Correia descreve as leis temporárias como “aquelas leis que 

directamente marcam um prazo para a sua vigência, ou em que directamente, por 

exemplo, o facto de terem em vista um certo estado de coisas faz concluir da sua 

transitoriedade”, incluindo no último exemplo “as medidas repressivas tomadas por 

ocasião de uma epidemia. Nestes casos, terminado o prazo fixado para a sua 

vigência, ou desaparecido o estado de coisas que a provocou, nem por isso deixam de 

ser punidos os factos que durante esse período se praticaram. E isto compreende-se. 

É que, mesmo depois do período fixado na lei para a sua vigência, os factos que 

 
9 Sobre as leis temporárias, Günther Jakobs, “Derecho Penal. Parte Geral. Fundamentos y teoria de 
la imputacións”, 2.ª edição corrigida, Marcial Pons, Ediciones Juridicas, S.A., 1997, págs. 117 a 120. 
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anteriormente a violaram continuam a ser censuráveis. Não se trata, por outro lado, 

de uma modificação das concepções do legislador – se as circunstâncias se 

repetissem ele teria tomado a mesma medida -, mas de uma revogação prevista por 

ele próprio”10. 

Figueiredo Dias, por sua vez, refere “Leis temporárias devem pois considerar-

se aquelas que, a priori, são editadas pelo legislador para um tempo determinado: 

seja porque este período é desde logo apontado pelo legislador em termos de 

calendário ou em função da verificação ou cessação de um certo evento, v. g., a 

duração de um estado de sítio ou de um estado de guerra (chamadas leis temporárias 

em sentido estrito); seja porque aquele período se torna reconhecível em função de 

certas circunstâncias temporais (chamadas leis temporárias em sentido amplo). 

Comum é a circunstância de a lei cessar automaticamente a sua vigência uma vez 

decorrido o período de tempo para o qual foi editada. A razão que justifica o 

afastamento da aplicação da lei mais favorável reside em que a modificação legal se 

operou em função não de uma alteração da concepção legislativa – esta é sempre a 

mesma -, mas unicamente de uma alteração das circunstâncias fácticas (pense-se 

nomeadamente em termos de direito penal económico) que deram base à lei. Não 

existem por isso aqui expectativas que mereçam ser tuteladas, enquanto, por outro 

lado, razões de prevenção geral positiva persistem. O que deve ser reforçada é a 

necessidade, a que começou por aludir-se, de interpretação rigorosa daquilo que na 

verdade constitui uma lei temporária; com a consequência de, em caso de dúvida, 

fazer valer as regras da proibição da retroactividade e da aplicação da lei mais 

favorável em termos gerais”.11 

Na vigência do Código Penal de 1886 (Decreto de 16 de Setembro de 1886), o 

Supremo Tribunal de Justiça, no seu Acórdão datado de 18 de Julho de 1947, no 

processo n.º 02632812, a propósito da violação do n.º 13 das regras de racionamento 

de gasolina publicadas no Diário do Governo, de 31 de Dezembro de 1941, entendeu 

 
10 “Direito Criminal”, Volume I, reimpressão, Coimbra, Almedina, 1968, págs. 155 e 156. 
11  “Direito Penal, Parte Geral. Tomo I. Questões Fundamentais. A Doutrina Geral do Crime”, 
Gestlegal, 3.ª edição, 2019, págs. 240 e 241. 
12 Acórdão disponível em www.dgsi.pt. 

http://www.dgsi.pt/
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que tais regras consubstanciavam uma lei de emergência e, como tal, uma lei 

temporária, não se lhe aplicando o disposto no artigo 6.º, n.º 1, daquele Código, 

correspondente ao actual artigo 2.º, n.º 2, do Código Penal, pelo que concluiu que 

a infracção continuava a ser punível após o termo da vigência daquela lei. 

A Declaração do Estado de Emergência, executada pelo Decreto n.º 2-

A/2020 de 20 de Março, regulada no Regime do Estado de Sítio e de Emergência, 

consubstancia, claramente, uma lei temporária na acepção do artigo 2.º, n.º 3, do 

Código Penal, na medida em que só vigora enquanto perdurar o fundamento que 

presidiu à sua emissão, como decorre do artigo 5.º do Regime do Estado de Sítio e 

de Emergência, ou seja, enquanto as medidas se mantiverem necessárias para a 

prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica por 

SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, até que a normalidade seja retomada, tendo 

sido fixada por 15 (quinze) dias, ou seja, até 2 de Abril de 2020, sendo que o Decreto 

n.º 2-A/2020 de 20 de Março, entrou em vigor às 00h00m do dia 22 de Março de 

2020 (artigo 35.º). 

Tal significa que todos os actos praticados durante a vigência do estado de 

emergência, subsumíveis ao crime de desobediência, continuarão a ser punidos e 

julgados pelos Tribunais, mesmo quando cessar o estado de emergência, na medida 

em que foram praticados durante a vigência de uma lei temporária. 

 

6. Conclusão 

 A interpretação sufragada neste estudo visa responsabilizar seriamente a 

sociedade perante a Declaração do Estado de Emergência e a sua execução, atenta 

a gravidade do fundamento que presidiu à sua emissão e a excepcionalidade da 

suspensão do exercício dos direitos dos cidadãos que a mesma comporta, 

afigurando-se premente sensibilizar os cidadãos sobre as consequências jurídico-

penais das suas condutas se e quando violarem as determinações impostas pelo 

estado de emergência durante a sua vigência. 

 Torna-se, igualmente, necessária para reforçar os poderes das forças e 

serviços de segurança a quem incumbe a tarefa hercúlea de fiscalizar o 
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cumprimento do estado de emergência, para além de constituir um relevante 

contributo para o combate da Pandemia Covid-19 pelos profissionais de saúde. 

 Estes desideratos só serão almejados apelando à consciência dos cidadãos – 

sobre os quais recai o dever de colaborar no cumprimento de ordens ou instruções dos 

órgãos e agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, cujo 

exercício do direito de resistência está suspenso – acerca das consequências dos seus 

comportamentos em violação das regras impostas pelo estado de emergência e 

durante a sua vigência, que consubstanciarão a prática de um crime de 

desobediência, previsto e punido pelos artigos 348.º do Código Penal e 7.º do 

Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência, punível e julgado pelos 

Tribunais mesmo após cessar a Declaração do Estado de Emergência. 

A reflexão proposta pretende contribuir para a discussão jurídica sobre a 

“vexata quaestio” analisada, com o objectivo de conferir maior eficácia ao 

cumprimento dos objectivos inerentes ao estado de emergência, previsto 

constitucionalmente, justificável à luz do contexto actual decorrente das medidas 

impostas para o combate à propagação e contágio da Pandemia Covid-19, por se 

afigurar a solução mais justa e equitativa à luz do Estado de Direito Democrático 

que caracteriza a República Portuguesa (artigo 2.º da Constituição da República 

Portuguesa), assumindo-se como pacificadora e legitimadora da execução da 

Declaração do Estado de Emergência. 

 


