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Resumo: É muito rica a argumentação do Supreme Court do Reino Unido no 

controlo judicial do conselho do Primeiro-Ministro à Rainha para a “Prorogation 

of Parliament”, no momento decisivo do “Brexit”, como são as consequências daí 

extraídas, mesmo para jurisdições comparadas. A afirmação da jurisdição sobre um 

ato tradicionalmente construído como insindicável, porque político, 

inclusivamente determinando a sua “ilegalidade” por violação do princípio da 

separação de poderes, exatamente o fundamento invocado pelo Primeiro-Ministro 

para se eximir ao controlo judicial, reconstrói as fronteiras da própria construção 

doutrinal e jurisprudencial do exercício da função política. Segundo o Tribunal 

quaisquer atos suscetíveis de produzir efeitos jurídicos, na violação da lei, da 

Constituição ou dos princípios jurídicos, são parte do diálogo jurídico do qual o 

controlo judicial é uma consequência, assim revelando como são artificiais muitas 

das construções doutrinais tradicionalmente feitas. A decisão do Supreme Court do 

Reino Unido parte para a reconstrução argumentativa das condições de vinculação 

da função política ao Direito e do respetivo controlo jurisdicional, em especial com 

referência à sua fundamentação factual, mais decisiva ainda em tempos de “pós-

verdade”. Este exercício comparado permite configurar alguns dos argumentos 

materiais já formulados na doutrina e na jurisprudência, não apenas portuguesas, 
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mas em língua portuguesa, quanto ao controlo judicial dos atos políticos, como 

quanto ao significado dos padrões argumentativos esgrimidos comparativamente. 

 

 

Introdução 

A tensão suscitada pelo controlo jurisdicional das decisões adotadas no 

exercício da função política, de ambos os pontos em homenagem ao princípio da 

separação de poderes, tem sido das mais decisivas questões suscitadas no 

cumprimento do projeto constitucional moderno, que, pelo movimento de 

universalização constitucional, se tem repetido em diferentes ordenamentos 

jurídicos comparados. Apesar da diferente construção do sistema de fontes de 

Direito que separa os sistemas jurídicos comparados common law e civil law, o 

papel sistemático e retórico desempenhado pelo controlo judicial do poder1 

autoriza a comparação da função desempenhada pelo controlo judicial dos atos 

políticos no complexo de “pesos e medidas”, formais e informais, de controlo dos 

atos políticos o que obriga a sempre considerar este “contexto” comparado2 entre 

as semelhanças e as diferenças implicadas em qualquer exercício comparatístico. 

Não se pode, naturalmente, ignorar entre as diferenças como o Supreme Court do 

Reino Unido assume uma muito particular posição no sistema judicial com a 

posição de judge-made law. No entanto, o facto de o controlo judicial dos atos 

políticos caber na mesma jurisdição de anulação aconselha a que não se 

sobrevalorizem estas diferenças. Historicamente, aliás, várias das soluções 

comparadas, em especial jurisdicionais, circularam exatamente entre os dois 

sistemas jurídicos comparados, bastando pensar como o controlo judicial da 

legislação viajou do Acórdão Marbry v. Madison da US Supreme Court para todo o 

mundo. Mais relevante entre as diferenças comparadas será mesmo a estrutura da 

organização do poder político que, entre os sistemas de governo semipresidenciais, 

 
1 PEDRO BACELAR DE VASCONCELOS, Controlo do Poder – Teoria Geral do Controlo Jurídico do Poder 
Público, Edições Cosmos, Lisboa, 1996, página 238. 
2 PIERRE LEGRAND, “The same and the different” in Pierre Legrand, Roderick Munday (Ed.), 
Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, Cambridge University Press, Cambridge, 
2003, página 250. 
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reparte o exercício do poder “prerrogativo” entre Governo e Presidente da 

República enquanto que no sistema parlamentar monárquico reduz a Rainha de 

Inglaterra a um papel, neste caso, muito próximo do simbólico. 

São, pois, as semelhanças que impõem o estudo comparado da função cumprida 

pelas diferentes soluções dadas para este problema, ao mesmo tempo que as 

apontadas diferenças contextuais (até de estilo3) não justificam que se recuse 

comparar. Um estudo de microcomparação obrigaria à ponderação sistemática dos 

elementos internos e externos envolvidos na solução jurídica dada ao problema do 

controlo judicial dos atos de governo, a passo que aqui se pretende, mais 

singelamente, numa perspetiva de direito comparado apontar as semelhanças 

argumentativas que permitam ponderar contextualmente as sugestões de um 

Direito que, pela comparação, viaja. 

 

O Argumento Jurídico Comparado 

A reconstrução metodológica do Direito Comparado no quadro das ciências 

jurídicas tem valorizado o papel da relação com a alteridade (o outro) na 

construção identitária, referido por LEGRAND ao trabalho da desconstrução de 

DÉRRIDA4. Este exercício permitiu a THOMAS COENDET identificar os argumentos 

jurídicos desenvolvidos a partir do exercício de direito comparado que se permite 

superar qualquer limite diferenciador (differenciated - differentiating) na 

argumentação jurídica, neste caso entre o direito interno e o direito comparado5. 

O Direito Comparado é assim construído como uma “categoria do direito nacional” 

pela qual o “direito comparado enriquece o ponto de vista do direito nacional (...) e 

permite construir novas teorias téticas ou criticar pontos de vista epistémicos ou 

téticos do direito nacional” 6. Decisiva é aqui a ideia de transubjectividade, que 

 
3 STEFAN VOGENAUER, “Sources of Law and Legal Method in Comparative Law”, in MATHIAS REIMANN 
e REINHARD ZIMMERMANN (Org.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University 
Press, Oxford, 2006, página 894.  
4 PIERRE LEGRAND, “The same and the different” in PIERRE LEGRAND, RODERICK MUNDAY (Ed.), 
Comparative Legal Studies…, op. cit., página 250. 
5 THOMAS COENDET, Rechtsvergleichende Argumentation, Mohr Siebeck, Tubingen, 2012, página 29. 
6 THOMAS COENDET, “Legal Reasoning: Arguments from Comparison”, Archiv für Rechts und 
Sozialphilosophie, 102, 2016/4, página 493 e seguintes. 
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segundo COENDET, na construção de WOHLRAPP, não defende uma perspetiva 

estrangeira, mas promove a transformação do ponto de vista estrangeiro numa 

perspetiva nacional, através do argumento comparado7. Este é o momento definidor 

do exercício comparado, quando o argumento de direito comparado é 

internalizado de forma definidora, que o afasta inclusivamente de receções 

comparada ou dos transplantes jurídicos marcando o passo de linking para o de 

comparing8. O exercício comparado é, assim, um exercício pragmático alicerçado 

na ambição de correta interpretação de um argumento jurídico estrangeiro, 

mesmo que sempre consciente dos próprios limites internos da argumentação 

integrado no que o Autor, mais amplamente, constrói como uma 

“paragramatologia jurídica”9. Este é um exercício especialmente dirigido à 

argumentação jurídica levada a cabo pelos juízes, no pleno uso dos poderes 

hermenêuticos, mas que COENDET refere a diversos participantes no diálogo 

judicial, juízes, partes, peritos externos e mesmo fora internacionais, e que, como 

se verá adiante, é cada vez mais imposta também aos poderes separados na 

Constituição pela doutrina e pela própria jurisprudência. 

Esta intencionalidade especificamente jurídica dos estudos de Direito Comparado é 

a marca da sua reconstrução metodológica argumentativa a partir da mediação 

linguística da construção identitária alicerçada na alteridade. Se o funcionalismo 

tinha a sua especial intencionalidade no “social engeneering”, importado para os 

estudos de Direito Comparado, a crescente relevância da integração normativa 

global no quadro da reconstrução argumentativa do Direito revela o papel 

comprometido dos argumentos de Direito Comparado internalizados, como 

apontou COENDET, numa das dimensões relacionais plurais contemporâneas que 

impõem os estudos de Direito Comparado10. O lugar metodológico do Direito 

Comparado, assim considerado, facilita a identificação de argumentos jurídicos 

 
7 THOMAS COENDET, “Legal Reasoning: Arguments from Comparison”…, op. cit., página 496. 
8 THOMAS COENDET, “Legal Reasoning: Arguments from Comparison”…, op. cit., página 505 e 
seguintes) 
9 THOMAS COENDET, Rechtsvergleichende Argumentation…, op. cit., página 128. 
10 RICARDO SOUSA DA CUNHA, “O Argumento Jurídico Comparado para o Direito Plural” in RICARDO 

SOUSA DA CUNHA (Org.), O Direito Comparado Plural, JUSGOV – Universidade do Minho, Braga, 
2021, página 1 e seguintes. 
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que se pode dizer “viajam”11. É a partir deste ponto de partida que mais facilmente 

se perspetiva a natureza necessariamente comparada do desenvolvimento do 

Direito, mais ainda do Direito cosmopolita integrado à escala do planeta12, e se 

questiona a possibilidade dos transplantes jurídicos, uma vez que a comparação é 

promovida em diversos espaços pensados para o cumprimento das finalidades de 

desenvolvimento do Direito interno no Direito Comparado - tanto na produção 

legislativa, como nas decisões judiciais, que, apesar das suas diferenças, até 

estilísticas, não deixa de ser, como já referido a COENDET, o mais bem-sucedido. 

O argumento jurídico comparado é especialmente decisivo na justiça 

constitucional13. PETER HÄBERLE acrescenta, aliás, o direito comparado aos 

elementos de interpretação jurídica de SAVIGNY aplicados à hermenêutica 

constitucional na “sociedade aberta”14. A assinalada relação em comum dos estudos 

de Direito Constitucional e de Direito Comparado com a alteridade constituinte, 

definidora da própria identidade, como apontada por SCHMITT e LEGRANDE, 

convergem na construção do Direito Constitucional Comparado. Na verdade, se a 

ideia de Constituição, como documento escrito, no qual se consagra a proteção dos 

Direitos Fundamentais e a separação dos poderes, nos termos do artigo 16.º da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, é a primeira 

“exportação” do movimento revolucionário da codificação, a justiça constitucional 

 
11 O funcionalismo, tradicionalmente considerado como o método do Direito Comparado, admite a 
sua reconstrução como técnica do método argumentativo do Direito Comparado na identificação 
do tertium comparationis (terceiro comparado) como tópicos argumentativos em torno dos quais 
se desenrola a argumentação jurídica comparada. A proposta aqui prosseguida tem o seu 
fundamento ontológico na comparação do resultado mediado linguisticamente (de HEIDEGGER a 
DÉRRIDA) da comunicação pública de uma identidade comunitária construída com base na 
diferença (com SCHMITT), que integra na sua própria argumentação (jurídica) o Outro pelo Direito 
Comparado conforme ensina COENDET a partir da desconstrução da divisão positivista que trata 
qualquer argumento de Direito Comparado como um mero facto, sem esquecer, como referido por 
LEGRAND aos estudos de Direito Comparado, que este exercício é sempre um “ato de poder” sempre 
comprometido na “reapresentação” e reconstrução identitária do próprio comparatista já no “modo 
descritivo para o modo prescritivo”, pelo que comparar é, assim, também sempre relacionar de tal 
forma que limita sempre a ambição de neutralidade típica do comparatista. Ibidem. 
12 RICARDO SOUSA DA CUNHA, Constituição e Legalidade Administrativa Cosmopolita, Almedina, 
Coimbra, 2016, página 197 e seguintes. 
13 ANDRÉ RUFINO VALE, Argumentação Constitucional – Um estudo sobre a deliberação nos Tribunais 
Constitucionais, Almedina, Coimbra, 2016, página 134 e seguintes. 
14 PETER HÄBERLE, “Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungsstaat – 
Zugleich zur Rechtsvergleichung als ‘fünfter’ Auslegungsmethode, Juristenzeitung (JZ), 1989, 
página 913 e seguintes. 
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é também, em larga medida, expressão de soluções jurídicas comparadas que 

“viajam” através dos mesmos argumentos, como se procura aqui confirmar a 

propósito da argumentação jurídica que desde a origem dos processos de 

fiscalização da constitucionalidade das leis orienta o controlo dos atos políticos 

adotados sob a Constituição. 

 

O controlo da função política 

O movimento universalização15 da codificação constitucional é um dos mais 

bem sucedidos exemplos de argumentos de Direito Comparado que viajam entre 

diferentes ordenamentos jurídicos. É sintomático sobre a natureza e o destino da 

argumentação jurídica que, passados mais de duzentos anos sobre a consolidação 

constitucional do princípio da separação de poderes, ainda tanto se discuta sobre 

os limites de cada um dos poderes separados. Naturalmente, o poder judicial 

rapidamente se emancipou do papel que lhe queria ver atribuído o projeto político 

revolucionário da Revolução Francesa, de MONTESQUIEU a ROSSEAU, para a 

superação dos “horrores” da ordem jurídico-política do “Ancient Regime”. Esta 

posição comprometida politicamente há mais de duzentos séculos, louvou-se da 

mitificação apócrifa que sucessivas apropriações históricas têm promovido na 

construção deste ideário para cumprimento de propósitos politicamente 

comprometidos. 

A ideia da Constituição não é, naturalmente, hoje o que era na sua original 

formulação num movimento no qual também se vê a marca indelével dos estudos 

de Direito Comparado. O poder legislativo já não é apenas exercido pelo 

Parlamento, com a crescente complexificação da ação legislativa do Estado a impor 

a participação do Governo neste esforço. O poder executivo do Governo cresceu 

de tal forma com a assunção de novas competências pelo Estado que já não se 

limita apenas à execução das leis, descobrindo-se uma função criativa na definição 

do direito aplicável a cada caso concreto. E os Tribunais já não são apenas “a boca 

que pronuncia a Lei”, cabendo-lhe competências que não se encontravam pensadas 

 
15 BRUCE ACKERMAN, “The Rise of World Constitutionalism”, Va L Rev, 87 (1997) página 773 e 
seguintes. 
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à altura, no que aqui mais releva, afastando a imunidades de jurisdição dos poderes 

separados com a afirmação da fiscalização da constitucionalidade das leis, desde o 

caso Marbury v. Madison da United States Supreme Court (USSC), numa ideia que 

também se universalizou, ou da ação administrativa (executiva) do Estado, 

tradicionalmente, referida ao caso caso Agnès Blanco, de 1873, e ao labor 

jurisprudencial do Counseil d’Etat Francês durante o século XIX. 

O problema da vinculação judicial ao Direito, e em especial ao Direito 

Constitucional, mantém-se ativa em diferentes ordenamentos jurídicos, ainda 

hoje, referida à crítica tecida ao ativismo judicial, característico de decisões que 

supostamente não encontram adequado suporte legal16. Mais recentemente, aliás, 

esta crítica estendeu-se a uma forma de imperialismo em todas as nações 

ocidentais, num dos “campos de batalha, possivelmente o mais decisivo”, numa 

guerra cultural transnacional que revela o mesmo alinhamento em todas as nações 

ocidentais no processo de “internacionalização normativa”. Este é um risco que 

CASSESE reconhece, com referência ao voto de vencido do Chief Justice ROBERTS no 

caso Guantánamo da US Supreme Court, mas cuja solução se remete para a 

necessária consideração, também à escala global, do princípio de separação de 

poderes17. Em Portugal, a questão foi tratada com especial intensidade a propósito 

do controlo jurisdicional da constitucionalidade da atuação político-legislativa por 

omissão18 - um dos temas já clássicos da doutrina constitucional portuguesa, em 

especial após a Constituição da República Portuguesa (CRP) de 1976, que 

 
16 Nos Estados Unidos, ROBERT BORK aponta ao papel constitucional da US Supreme Court, na qual 
durante pelo menos as últimas cinco décadas “liberal federal judges and Supreme Court justices – 
such as Black, Warren, Douglas, Burger, Blackmun, Marshall and Ginsburg” teriam revertido o papel 
judicial, arrogando-se o direito de reinterpretar a Constituição dos Estados, constituindo-se numa 
“oligarquia judicial” de governo. Vide ROBERT H. BORK, “Coercing Virtue - The Worldwide Rule of 
Judges”, AEI Bradley Lecture, Washington, September 8, 2003. 
17 SABINO CASSESE, I Tribunali di Babele, Roma, Donzelli Editore, 2009, páginas 104 e 105. 
18 A omissão legislativa apenas se encontrará quando o legislador esteja perante “uma exigência 
constitucional de acção”, referida em especial às obrigações legislativas, seja uma imposição 
legislativa ou uma ordem concreta a legislar. Apesar da formulação de diversas tipologias (omissão 
formal ou material, absoluta ou parcial), o regime previsto no artigo 283.º CRP parte do “não 
cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar 
exequíveis as normas constitucionais”. 
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encontrou recrudescimento recente com a integração supra-nacional (Europeia, 

em especial)19, 20.  

Um escrito clássico de GARCIA DE ENTERRIA propunha-se afirmar “la lucha contra 

las inmunidades del poder”21, seja sob a forma de ação administrativa discricionária, 

os atos de governo e a função legislativa. Esta demanda (à época da ditadura 

franquista de aparência quixotesca) é fruto do seu tempo, resultando de uma 

palestra proferida em 1962, em Barcelona, no auge do poder de um regime 

autoritário, mas revela uma evolução em toda a doutrina europeia para a afirmação 

do controlo jurídico (e judicial) do poder, em especial, na recusa da doutrina dos 

“atos de governo”, da qual apenas exclui aqueles praticados em matéria de relações 

internacionais e de relações entre órgãos de soberania, porque não praticados pela 

Administração em sentido formal, ainda que sindicáveis em jurisdições 

autónomas, precisamente internacionais ou constitucionais22. A questão ainda se 

coloca na legislação, doutrina e jurisprudência da vizinha Espanha de forma muito 

diferente daquela que se coloca deste lado da fronteira23, que torna a distinção 

 
19 A vinculação do legislador à Constituição seria evidência de uma legalidade constitucional com 
carácter paramétrico, hierarquicamente ordenado, construído como fundamento da unidade do 
ordenamento jurídico. à previsão constitucional, orientou GOMES CANOTILHO na descoberta de uma 
dimensão “dirigente” da Constituição. Entre as obrigações legislativas de origem constitucional 
assim encontradas, o mesmo Autor distingue: imposições legiferantes, que vinculam de forma 
permanente o legislador, das ordens de legislar, consideradas imposições legislativas únicas. Em 
qualquer dos casos, a discricionariedade legislativa, no Liberalismo constitucional 
tradicionalmente ilimitada, ver-se-ia constrangida numa dupla dimensão constitucional 
paramétrica: por acção, se admitido o vício de desvio de poder legislativo, ou por omissão, segundo 
o regime constitucional de omissão legislativa. 
20 O vício de desvio de poder legislativo procura adaptar o correspondente vício dos actos 
administrativos, sempre vinculados a um fim legalmente consagrado. Ora, a limitação de um 
legislador liberal livre e incondicionado resultaria também da vinculação aos fins constitucionais, 
cuja unidade e coerência legislativa lhe cabe ainda garantir. No primeiro caso, reconduzir-se-ia a 
um vício de inconstitucionalidade material, no segundo imporia a consideração do mérito da 
intervenção legislativa vedada aos órgãos jurisdicionais que a controlam. 
21 EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, La lucha contra las inmunidades del poder, Civitas, Madrid, 3.º 
Edição (2.ª Reimpressão), 1995. 
22 EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, La lucha contra las inmunidades del poder, op. cit., página 50 e 
seguintes. 
23 Em especial desde a previsão na lei processual administrativa do art. 2.º a) da Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: “Artículo 2. El orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: a) La 
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación 
de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de 
los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de 
dichos actos.” (sublinhado acrescentado). 
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entre atos administrativos e atos políticos como “inútil” e a remete para uma 

diferença “quantitativa” e não “qualitativa” na intensidade dos poderes 

discricionários exercidos no cumprimento do mesmo princípio da legalidade24. 

Este é um movimento que se tem afirmado mesmo na crescente afirmação da 

jurisdição internacional, na qual a crescente sindicabilidade de atos políticos se 

tem estendido à limitação jurídica no exercício da função política em matéria 

internacional, como definido no caso Nuclear Tests (Austrália c. France) 

relativamente à vinculação de declarações políticas25. Aliás, mesmo a doutrina e a 

jurisprudência internacionais têm construído a possibilidade de controlar o 

exercício da função política internacional dos Estados pela desconsideração da 

personalidade jurídica das organizações internacionais26. Assim, na tentativa de 

oferecer uma forma de satisfação pelo exercício da função política, em matéria 

internacional, parte da doutrina retira a possibilidade de se construir um mais 

alargado dever de responsabilidade dos Estados pela ação das organizações 

internacionais, considerando o seu crescente uso, numa ação descrita como 

“piercing the institucional veil”27, que impõe a responsabilização dos Estados pelo 

abuso da personalidade jurídica das organizações internacionais28. 

 
24 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo, 15ª ed. Civitas, 
Thompson Reuters, Madrid, 2011, Tomo I, página 604. 
25 Nuclear Tests (Australia v France) (Merits) [1974] in http://www.icj-
cij.org/docket/files/59/6159.pdf. 
26 RICARDO SOUSA DA CUNHA, Constituição e Legalidade Administrativa Cosmopolita..., op. cit., 
página 424 e seguintes.  
27 CATHERINE BRÖLMANN, The Institutional Veil in Public International Law: International 
Organizations and The Law Of Treaties, Oxford, Hart Publishers, 2005. Vide também MOSHE 

HIRSCH, The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties, Some Basic 
Principles, Kluwer-Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995, maxime página 169 e seguintes. 
28 Nos casos em que: 1) as organizações internacionais tenham actuado face à inacção dos Estados-
membros, 2) exista um interesse destes na acção daquelas, mesmo que não a tenham aprovado 
directamente; 3) ou não tenham usado os seus poderes dentro da organização para devidamente 
influenciar a sua decisão, segundo JEAN D’ASPREMONT, “Abuse of the Legal Personality of 
International Organisations and the Responsibility of Member States”, 4 (1) International 
Organizations Law Review 91-119 (2007). Parte da doutrina acrescenta uma outra instância em que 
se poderia desvelar o véu institucional, em especial, quando em nome da organização fossem 
violadas normas de valor ius cogens, como o genocídio ou a proibição de tortura. Os Estados 
também poderão ser demandados, pela sua participação nas organizações internacionais, pelos 
danos causados ou na satisfação dos compromissos assumidos perante Estados-terceiros, se a 
organização não os satisfizer ou não o fizer de forma satisfatória. JAN KLABBERS, An Introduction to 
International Institutional Law, op. cit., páginas 311 e seguintes e 317 e seguintes e MOSHE HIRSCH, 
The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties…, op. cit, página 155. 
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Os Atos da Função Política 

A doutrina tradicional em Portugal tem tratado o conceito de “acto político” 

como o “exercício de faculdades directamente conferidas pela Constituição, sem 

sujeição à lei ordinária, fora, portanto, de qualquer propósito de traduzir, no que 

respeita ao seu conteúdo, uma atuação concreta, uma volição prévia do legislador 

ordinário”29. Os atos adotados no exercício da função política têm de respeitar, 

como os demais, a Constituição e a lei, e não estão isentos de controlo jurisdicional, 

como ensina AFONSO QUEIRÓ. Os tribunais à partida controlam os “atos políticos” 

quando a Constituição ou a Lei cominam com a consequência jurídica de 

“inexistência” a preterição que qualquer obrigação legal ou constitucional30. 

A partir desta caracterização, GOMES CANOTILHO, considerando o escasso controlo 

de inconstitucionalidade por omissão, em Portugal, parece manter as reservas que 

determinam a genérica insindicabilidade de decisões políticas31, mas dá conta de 

casos de vinculação dos “actos de governo” à Constituição e, em especial, ao regime 

de direitos fundamentais, por isso sindicáveis judicialmente. Se o princípio do 

Estado de Direito impõe que toda a atuação do Estado deva estar sujeita à 

Constituição e à lei (artigo 1.º e 2.º da Constituição), o princípio da tutela 

jurisdicional efetiva, previsto no artigo 26.º da Constituição, impõe que para cada 

direito substantivo exista um mecanismo processual adequado para o exercer. No 

entanto, pronunciando-se, em concreto, sobre a sindicabilidade constitucional de 

certos tipos de atos dos órgãos de soberania, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA 

excluem os atos do Presidente da República, entre eles os Decretos de nomeação 

do Governo e de dissolução do Parlamento, do controlo jurisdicional da 

constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional considerando a sua natureza de 

 
29 AFONSO RODRIGUES QUEIRÓ, “Actos de Governo e Contencioso de Anulação”, Boletim da FD da 
UC, vol. XLV, 1969, página 14. 
30 AFONSO RODRIGUES QUEIRÓ, “Acto de governo”..., op. cit., página 28 e seguintes. 
31 GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional…, op. cit., página 945 e seguintes. 
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“ato político” ou “ato de governo”, sem prejuízo para outras formas de 

responsabilização política e, inclusivamente, criminal32. 

JORGE MIRANDA afirma também que “Decerto os actos políticos têm de ser 

conformes com a Constituição para serem válidos (artigo 3.º, n.º 3 (da CRP)) e 

podem ser apreciados pelo Parlamento (...)” e apesar de excluir do controlo do 

Tribunal Constitucional Português o controlo dos atos políticos, relembra a 

existência de diferente natureza de atos políticos. Em especial, para o efeito aqui 

prosseguido distingue os atos não normativos dos atos normativos públicos, nos 

quais se podem incluir, entre outros, alguns Decretos do Presidente da República33. 

Mesmo neste espaço, o controlo jurisdicional tem graus de intensidade, não 

existindo na doutrina dúvidas quanto à impugnabilidade do “ato político” para 

conhecer da sua “inexistência”, quando a lei ou a Constituição cominar esta 

consequência jurídica, segundo a lição de AFONSO QUEIRÓ34. 

Partindo destas posições na doutrina, JORGE BACELAR GOUVEIA dá mais um passo e 

inclui entre os “atos normativos públicos” o Decreto do Presidente da República 

que dissolve a Assembleia da República, assim o sujeitando ao controlo 

jurisdicional do Tribunal Constitucional35. Para este efeito vale-se, em especial, dos 

efeitos que o Decreto do Presidente da República tem sobre a legislatura, cujo fim 

antecipa, e as competências do Parlamento, todas elas previstas em atos de 

natureza legislativa, afetados, precisamente, no que se refere ao exercício da função 

legislativa do Parlamento pelo Decreto presidencial de dissolução parlamentar. 

As variadas posições na doutrina afirmam o controlo jurídico, e em alguns casos 

judicial, sobre os atos adotados no exercício da função política que, no entanto, 

não afasta a consideração da crescente complexidade do exercício das funções 

públicas, mais ainda das decisões dos órgãos de soberania, nos quais se reconhece, 

 
32 GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. II, 
Coimbra Editora, Almedina, 2010, página 906. 
33 JORGE MIRANDA, Fiscalização da Constitucionalidade, Almedina, Coimbra, 2017, página 196 e 
seguintes, maxime página 200 e seguintes. 
34 AFONSO RODRIGUES QUEIRÓ, “‘Acto de governo’ e contencioso de anulação”, op. cit., página 28 e 
seguintes. 
35 JORGE BACELAR GOUVEIA, A Dissolução da Assembleia da República – Uma nova perspectiva da 
dogmática do Direito Constitucional, Almedina, Coimbra, 2007, página 141 e seguintes. 
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cada vez mais, o exercício de um feixe complexo de diferentes funções típicas do 

Estado, com consequências quanto ao regime jurídico a seguir. 

 

O controlo jurisdicional 

A delimitação do recorte substantivo da legalidade da função política é uma 

questão diferente do controlo jurisdicional dos seus atos, razão pela qual as 

eventuais fronteiras do controlo jurisdicional do exercício da função política se 

devem colocar no cumprimento do princípio da separação de poderes e não na 

específica natureza dos atos políticos. Como ensinava AFONSO QUEIRÓ, a questão 

da teoria dos atos de governo jogava-se no mesmo eixo de uma ampla teoria do 

poder discricionário36, como mais tarde tratou GARCIA DE ENTERRIA37. 

Já JORGE DE SOUSA, depois de uma resenha da doutrina e jurisprudência que procura 

identificar algumas modalidades de atos políticos isentos ou sujeitos a controlo 

jurisdicional (administrativo), conclui pela preferência por um “conceito restrito de 

actos políticos, restringindo-os aos actos dos órgãos superiores do Estado”38. 

A caracterização dos atos políticos vem sendo tratada na doutrina e jurisprudência 

nacional em torno das fronteiras da sujeição à jurisdição administrativa de atos 

adotados no exercício da função política. Esta questão tem tratamento legislativo, 

pelo menos, desde a Lei n.º 18017, de 27 de fevereiro de 1930, seguida da Lei 

Orgânica do Supremo Tribunal Administrativo (doravante STA) no Decreto-lei n.º 

407868, de 8 de setembro de 1956, na legislação reguladora do contencioso 

administrativo no sentido de excluir os atos políticos da sua jurisdição. O ETAF, 

aprovado pelo 129/84, de 27 de abril, determinou a exclusão da jurisdição 

administrativa dos “atos praticados no exercício da função política e 

responsabilidade causada pelos danos decorrentes desse exercício”, no artigo 4.º, 

n.º 1 a), em 2004, alterado para “(…) atos praticados no exercício da função política 

e legislativa”, confirmado na alteração do DL 214-G/2015, de 02 de outubro. 

 
36 AFONSO QUEIRÓ, Teoria dos Actos de Governo..., op. cit., página 108. 
37 EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, La lucha contra las inmunidades del poder, op. cit., página 50 e 
seguintes. 
38 JORGE DE SOUSA, “Poderes de cognição dos tribunais administrativos relativamente a de actos 
praticados no exercício da função política”, JULGAR - n.o 3 – 2007, página 119 e seguintes. 
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Não tem passado sem reparo a ambição da previsão legislativa em definir o 

conteúdo dos atos políticos39, sendo apenas aceitável para um fim muito 

delimitado na definição da jurisdição dos tribunais administrativos. Ainda assim, 

tem sido a jurisprudência a estabelecer, casuisticamente, os limites da função 

política para efeito de definição dos poderes de cognição da jurisdição 

administrativa. Sob a vigência do ETAF de 1984, DIOGO FREITAS DO AMARAL 

construiu como atos políticos: 1) atos diplomáticos, negociação e tudo mais de 

convenções internacionais, nomeação e exoneração e embaixadores; 2) atos de 

Defesa nacional:  declarações de estado de alerta, a condução da guerra; 3) atos de 

Segurança do Estado: declarações de estado de sítio, a de estado de emergência, 

expulsão de cidadãos estrangeiros no território nacional; 4) atos de dinâmica 

constitucional: aqueles pelos quais se põem em movimento os vários mecanismos 

da vida constitucional do país, como a promulgação de leis, referenda, nomeação 

e exoneração do governo, convocação de eleições; 5) atos de clemência, indulto e 

comutação de penas40. Este critério tem sido criticado como “tautológico” por dar 

por assente o que se pretende provar – a natureza do ato político com referência à 

função, que será o objeto do controlo judicial administrativo41. 

Por essa razão, se tem apontado como não há nenhuma razão material para excluir 

os atos adotados no exercício da função do controlo jurisdicional. Já AFONSO 

RODRIGUES QUEIRÓ ensinava que, se os “atos de governo” não se encontram sujeitos 

ao controlo jurisdicional, sempre se poderia pensar na construção de um regime 

jurídico para o seu controlo jurisdicional.  Neste sentido, e orientado a reduzir “à 

sua expressão mínima o número de atos políticos subtraídos à fiscalização 

jurisdicional”, excluída apenas pela sua falta de normatividade, MARCO CALDEIRA 

defende: a) uma interpretação restritiva do conceito de ato político, b) a 

excecionalidade da sua insidicabilidade, materialmente fundamentada, c) a 

 
39 MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, Direito Administrativo, Vol. I, 2ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 
1984, página 316. 
40 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, 2ª reimpressão, Almedina, 
Coimbra, 2003, página 53. 
41 MARCO CALDEIRA, Actos Políticos, Direitos Fundamentais e Constituição, AAFDL, Lisboa, 2014, 
página 98. 
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separação dos elementos discricionários dos elementos vinculados, “restringindo a 

insindicabilidade à parcela própria da função política”, d) o controlo, quando 

objetivamente possível, dos vícios de erro manifesto ou grosseiro, desvio de poder, 

mesmo na sua parcela discricionária, em especial na vinculação ao regime 

constitucional de direitos, liberdades e garantias, que leva a partir para a 

construção da sanção de inexistência por sua violação42. 

A origem do conceito de “atos de governo” para efeitos de garantia da sua 

imunidade de jurisdição, como se apontou já, tem uma origem histórica datada 

reminiscente das imunidades do poder construídas pelos revolucionários franceses 

contra as suspeitas do poder judicial sobrevindo do Ancient Regime, que se 

propunha, precisamente, derrubar. Não foram apenas as imunidades de jurisdição 

dos atos de governo, mas também as imunidades do legislador de controlo da 

constitucionalidade, apenas revogadas do outro lado do Atlântico no caso Marbury 

v. Madison, e as imunidades de jurisdição administrativa, ultrapassadas pelo labor 

do Conseil d’Etat durante o século XIX. Por esta razão, a doutrina tem-se 

pronunciado de forma crescente a favor do controlo judicial sobre os atos políticos, 

nomeadamente face ao critério sempre presente do princípio da 

proporcionalidade43, ou inclusivamente defende o derrube do último baluarte das 

imunidades do controlo jurisdicional na figura dos atos de governo44, num 

exercício que ainda merece melhor atenção da doutrina e da jurisprudência 

nacional. 

A jurisprudência nacional tem (timidamente) tomado parte neste debate. 

Um Acórdão do STA que marcou uma inflexão no alcance da jurisdição 

administrativa refere que “os actos políticos, subtraídos à fiscalização dos tribunais 

administrativos, serão apenas aqueles que exprimem opções fundamentais sobre a 

 
42 MARCO CALDEIRA, Actos Políticos..., op. cit., página 193 e seguintes. Estranha-se, da perspetiva da 
coerência da argumentação, o retorno ao regime de invalidades administrativas para atos que se 
estabelece estarem, exatamente, excluídos do seu regime, com consequências que não são, no 
entanto, decisivas, como se verá adiante. 
43 CRISTINA QUEIROZ, Os actos políticos no Estado de Direito - o problema do controle jurídico do 
poder, Almedina, 1990, Coimbra, página 189. 
44 LOUIS FAVOREU, “Pour en finir avec la Théorie des actes de gouvernement”, in Revista da Faculdade 
de Direito de Lisboa, Lisboa, V. 45, n.ºs. 1 e 2, 2004, páginas 285 a 294. 
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definição dos interesses ou fins essenciais da colectividade”. Neste sentido, o 

Tribunal considerou que a manutenção em funções dos membros dos órgãos de 

gestão das escolas não se enquadra nesta categoria de atos, precisamente por não 

revestir a natureza de uma opção fundamental sobre a prossecução de um fim 

essencial da comunidade. Ainda que o móbil da deliberação seja político, no sentido 

de prossecução do interesse público, tal não é relevante, pois a função 

administrativa também é exercida na prossecução do interesse público. A 

manutenção em funções dos membros dos cargos de direção e gestão escolar não 

difere da manutenção em funções de qualquer outro titular de cargo dirigente da 

Administração Pública - afirma o aresto que “É verdade que estão em causa bens 

essenciais de uma sociedade – como sejam a educação e o regular funcionamento 

sem hiatos da gestão escolar - mas estão em causa neste recurso no que respeita à 

sua execução de acordo (ou em desacordo) com a lei, e não na definição das suas 

bases essenciais”45. 

O Tribunal Constitucional, a partir da tradicional recusa de controlo de atos 

políticos, não deixou de se pronunciar sobre os limites colocados pelo princípio da 

separação de poderes no potencial conflito entre a criação de comissões 

parlamentares de inquérito e o núcleo essencial da competência jurisdicional dos 

tribunais em matéria penal. No Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 195/94, de 

1 de março de 1994, no Proc. 478/93 (relatado por Alves Correia), afirmou-se que 

“Esta norma não infringe, porém, o princípio da separação de poderes, condensado 

no artigo 114º, nº 1, da Constituição [...] que [...] veda, por um lado, que um órgão 

de soberania se atribua, fora dos casos em que a Constituição expressamente o 

permite ou impõe, competência para o exercício de funções que essencialmente são 

conferidas a outro e diferente órgão e, do outro lado, que um determinado órgão 

de soberania se atribua competências em domínios para os quais não foi 

concebido, nem está vocacionado”. 

 

 
45 Acórdão do STA, de 30-10-2007, no Proc. n.º 477/07, (Relator: São Pedro), disponível em 
www.dgsi.pt. 



O controlo judicial dos atos políticos 
- Uma perspetiva de Direito Comparado  

Ricardo Sousa da Cunha 

  

 Online, outubro de 2021 | 16 

 

Soluções jurisprudenciais Comparadas 

Esta construção doutrinal e jurisprudencial nacional tem um efeito irradiante 

no espaço na CPLP, onde diversos tribunais superiores se têm recentemente 

pronunciado sobre a medida do controlo judicial dos atos políticos, num exercício 

comparado em que interessa também considerar o muito interessante contributo 

do UK Supreme Court no caso “Prorogation of Parliament”46. 

 

No espaço da CPLP 

O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné, pelo Ac. n.º 01/2015, de 08 de 

setembro de 2015, no controlo da atuação do Presidente da República na nomeação 

do Governo, como incidente de constitucionalidade na impugnação de um ato do 

Primeiro-Ministro, pronunciou-se pela inconstitucionalidade do Decreto do 

Presidente n.º 6/2015, de 20 de Agosto, que o havia nomeado o Primeiro-Ministro 

à margem da indicação dos partidos políticos representados no Parlamento. 

Em Timor-Leste, recentes casos suscitados na jurisprudência do Tribunal de 

Recurso ilustraram os problemas suscitados num ordenamento jurídico emergente 

por esta delicada matéria. No Ac. n.º 1/Recurso Contencioso/Cível/2016/TR, de 2 

de Março de 201647, o Tribunal de Recurso de Timor-Leste recusou controlar a 

constitucionalidade ou legalidade do anúncio do Presidente da República de 

exoneração do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas (CEMGFA) e de 

nomeação de um novo titular do cargo. O Tribunal considerou a decisão do 

Presidente da República como um “acto político”, por isso, subtraída à jurisdição 

do Tribunal de Recurso invocando os supracitados casos “Caso Agnès Blanco” e 

“Marbury v. Madison” num interessante diálogo cosmopolita com o concerto das 

nações constitucionais. A incompetência absoluta do Tribunal que obstou ao 

conhecimento da ação foi facilitada pela invocação da jurisdição do Tribunal de 

Recurso como jurisdição subsidiária da jurisdição administrativa, no caso do 

 
46 R (Miller) v The Prime Minister and Cherry v Advocate General for Scotland ([2019] UKSC 41), 
disponível em https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0192-judgment.pdf, 
consultado em 31 de março de 2021. 
47 Inédito. 
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Tribunal Superior Administrativo e de Contas, nos termos do artigo 129.º da 

Constituição. Além disso, a decisão não havia ainda sido publicada quando foi 

impugnada pelo Primeiro-ministro, pelo que o Tribunal também se valeu da 

ineficácia da decisão presidencial, para, em primeira instância, não conhecer do 

pedido. Finalmente, a petição foi subscrita pelo Primeiro-Ministro que, 

naturalmente, carecia de legitimidade processual ativa para impugnar o ato 

(alegadamente administrativo), tal com decidiu o Tribunal de Recurso. Noutro 

interessante aresto, mais recente, o Tribunal de Recurso recusou também conhecer 

da constitucionalidade do Decreto do Presidente da República n.º 05/2018, de 26 

de Janeiro, que procedeu à dissolução do Parlamento Nacional (PN), no Ac n.º 

04/CONST/2018/TR, de 24 de Abril de 201848, da mesma forma invocando tratar-

se de um “acto político”, segundo a jurisprudência já anteriormente estabelecida, 

mas que estranhamente não cita. Neste aresto, o Tribunal pronunciou-se pela 

natureza de “ato político” do Decreto do Presidente da República que procede à 

dissolução do PN, sem enunciar os seus critérios definidores, valendo-se da 

supracitada posição de GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA. Apesar de a maioria do 

Tribunal ter assumido esta posição, um voto de vencido ultrapassou esta questão, 

mas recusou-se conhecer do pedido com fundamento na ilegitimidade processual 

ativa do Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDJH) para levar a juízo o 

Decreto do Presidente da República. Estes arestos representam um importante 

passo na construção do ordenamento jurídico-constitucional timorense, 

estabelecendo um interessante diálogo com os demais poderes separados que 

realiza a Constituição. 

 

O caso do UK SC “Prorogation of Parliament”, em especial 

O controlo judicial dos atos políticos foi recentemente suscitado na decisão 

do Supremo Tribunal do Reino Unido no caso “Prorogation of Parliament”, no qual 

se fiscalizou a legalidade com “Conselho” (Advice) do Primeiro-ministro (PM) à 

Rainha sobre a interrupção dos trabalho do Parlamento no período de maior 

 
48 Inédito. 
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atividade executiva diplomática na negociação do acordo final do Brexit. O 

processo de implementação da opção de saída do Reino Unidade da União 

Europeia deu muito interessantes exemplos da jurisprudência constitucional 

britânica, elevando a discussão em torno do estatuto constitucional, 

tradicionalmente material, mais do que formal. Sem prejuízo para as 

especificidades próprias de cada sistema, este é um exercício importante para o 

diálogo cosmopolita promovido pelo direito comparado. 

O PM arguiu, desde o conselho apresentado à Rainha de Prorogation of Parliament, 

a natureza insindicável desse ato como vem depois arguir em juízo e foi, 

inclusivamente, afirmado numa das decisões de primeira instância objeto do 

recurso para o Supreme Court, uma vez que o Governo apenas responde perante o 

Parlamento (§ 29). Ao conhecer da sua eventual falta de jurisdição, o Tribunal 

aceitou o exercício de poderes prerrogativos pela Coroa com a advertência de que 

estes não confundem os “poderes políticos” com os “poderes dos políticos” (§ 31) e 

que o controlo do exercício destes poderes não violaria, mas antes reafirmaria, o 

princípio da separação de poderes (§ 34)49. O Tribunal partiu para afirmação da 

sua jurisdição da distinção entre a legalidade do exercício do poder prerrogativo, 

aqui a prorrogação do Parlamento ponderado face ao princípio da soberania 

parlamentar, e a afirmação de uma reserva de imunidade de jurisdição dos poderes 

prerrogativos perante os Tribunais (e perante o Parlamento) (§ 37). 

 

“Coerência” na Argumentação Judicial 

 
49 A forma como o Tribunal se confrontou com a argumentação do Primeiro-ministro em torno da 
pressuposta falta de jurisdição que o Tribunal discutia recorda como o exercício da função política 
comprometido com uma concreta posição argumentativa, dirigida a cumprir fins pré-determinados 
revela os limites de qualquer validação universal dos processos de comunicação, e em especial de 
comunicação pública, construídos argumentativamente através da mediação linguista, se abrem à 
instrumentalização retórica que se constrói em temos de “pós-verdade”. O abuso da identificação 
dos limites da comunicação não é uma limitação de quem o usa, mas é perspetivada apenas como 
um dos usos possíveis da linguagem na comunicação, e na comunicação pública. Desde a lição de 
NIETZCHE, até à desconstrução de DÉRRIDA são os limites da validação universal normativa de 
preposições de verdade que são reveladas como parciais, contingentes e até totalitárias e, assim, 
são reconstruídas como “verosimilhança” ou “persuasão”! Ora, é neste contexto que o Supremo 
Tribunal britânico é chamado a decidir se o papagaio está mesmo morto ou simplesmente a dormir, 
como parece argumentar o Governo de Sua Majestade, segundo a argumentação de um conhecido 
sketch dos Monty Python. 
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São aqui decisivos os argumentos sistemáticos formulados pelo Tribunal, 

integrados na tradição do precedente judicial britânico, que buscam a “coerência 

normativa” a que se refere MACCORMICK, a partir dos princípios jurídico-

constitucionais – aqui em particular, o princípio da separação de poderes e o 

princípio da soberania parlamentar em confronto desde a afirmação de jurisdição 

do Tribunal até à afirmação da ilegalidade do conselho dado à Rainha. 

Para MACCORMICK, a coerência normativa na argumentação jurídica “tem a ver com 

a justificação de uma decisão jurídica ou preposição normativa no contexto de 

sistemas jurídicos concebidos como ordens normativas”50 - ou seja, refere-se à 

qualidade “extrair sentido” ou de “justificar” uma preposição argumentativa (neste 

caso decisão judicial) a partir de um argumentação alicerçada em cadeias de 

referência, com base em “statutes” e “precedente” extraídos a partir de “princípios” 

que concatenam “valores” mesmo que dirigida a uma solução inovadora de 

“developing the law”. A “coerência narrativa” prende-se com a “justificação de factos 

e da extração de inferências razoáveis a partir da prova”. (Idem). 

Há amplos exemplos de ambas na decisão do Supreme Court do Reino Unido no 

caso “Prorogation of Parliament”. O Tribunal busca a coerência normativa nos 

argumentos formulados, essencialmente na afirmação da justiciabilidade do 

conselho do PM à Rainha, sob diferentes formas: 

§ 32. political controversy did not deter the courts from holding, in the Case 

of Proclamations (1611) 12 Co Rep 74, that an attempt to alter the law of the 

land by the use of the Crown’s prerogative powers was unlawful. 

§ 33. The second reason is that the courts have a duty to give effect to the law, 

irrespective of the minister’s political accountability to Parliament. The fact 

that the minister is politically accountable to Parliament does not mean that 

he is therefore immune from legal accountability to the courts. As Lord Lloyd 

of Berwick stated in the Fire Brigades Union case (R v Secretary of State for 

the Home Department, Ex p Fire Brigades Union [1995] 2 AC 513, 572-573): 

(…) 

 
50 NEIL MACCORMICK , Argumentação jurídica e teoria do direito, São Paulo : Martins Fontes, 2006, 
página 189. 
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§ 44. It must therefore follow, as a concomitant of Parliamentary sovereignty, 

that the power to prorogue cannot be unlimited. Statutory requirements as to 

sittings of Parliament have indeed been enacted from time to time, for 

example by the Statute of 1362 (36 Edward III c 10), the Triennial Acts of 1640 

and 1664, the Bill of Rights 1688, the Scottish Claim of Right 1689, the Meeting 

of Parliament Act 1694, and most recently the Northern Ireland (Executive 

Formation etc) Act 2019, section 3. 

 

Neste exercício, o Tribunal afirmou a sua jurisdição independentemente do modo 

do exercício dos poderes prerrogativos, afirmando a sua limitação pela operação 

do princípio da soberania parlamentar e do governo responsável. 

“§ 52 (…) As we have explained, it is well established, and is accepted by 

counsel for the Prime Minister, that the courts can rule on the extent of 

prerogative powers. That is what the court will be doing in this case by 

applying the legal standard which we have described. That standard is not 

concerned with the mode of exercise of the prerogative power within its lawful 

limits. On the contrary, it is a standard which determines the limits of the 

power, marking the boundary between the prerogative on the one hand and 

the operation of the constitutional principles of the sovereignty of Parliament 

and responsible government on the other hand. An issue which can be 

resolved by the application of that standard is by definition one which 

concerns the extent of the power to prorogue, and is therefore justiciable.” 

 

Esta decisão do Tribunal recorre a um dos recursos argumentativos que 

MACCORMICK revela como “consequencialism” em decisões judiciais que 

conformam o ordenamento jurídico a partir da solução dada a um caso concreto, 

do qual são exemplos maiores os casos Marbury v. Madison da Supreme Court dos 

EUA, que afirmou o poder de fiscalização judicial da constitucionalidade das leis 

(em condições também elas não isentas de ironia) e o caso Costa/ENEL do Tribunal 

de Justiça da UE, relativamente ao ordenamento jurídico da UE. Ou seja, o Tribunal 

decidiu um caso concreto à luz de uma solução normativa que, simultaneamente, 
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conforma “consequencialmente” todo o ordenamento num sentido novo que não 

se encontrava suficientemente evidenciado no momento rem que se colocou a 

questão jurídica decidida! Esta é, naturalmente, uma argumentação altamente 

excecional e, em larga medida, difícil de adequadamente fundamentar, por 

exemplo, na ponderação e admissão de todas as soluções alternativas - fica sempre 

por justificar adequadamente porque não poderia o ordenamento jurídico norte-

americano, e por essa via os demais, viver sem fiscalização judicial da 

constitucionalidade das leis ou não poderia a relação entre o Direito da UE e dos 

Estados-Membros viver sem primado do Direito da UE. 

 

“Consequência” na Argumentação Judicial 

Na afirmação da jurisdição do Tribunal realça-se (mais) um ressonante 

exemplo de uma argumentação consequencial, na simplicidade do argumento do 

Tribunal é desarmante - o ato, mesmo político, está sujeito a controlo jurisdicional 

se violar a lei - ao afirmar: “§ 52 (…) An issue which can be resolved by the application 

of that standard is by definition one which concerns the extent of the power to 

prorogue, and is therefore justiciable.”. 

A dimensão conformadora da argumentação judicial é ainda mais clara no 

julgamento, depois de ultrapassada a questão da justiciabilidade. O Tribunal 

conheceu da legalidade do conselho (advice) do PM à Rainha sobre a prorrogação 

do Parlamento afirmando que, independentemente dos “motivos” o conselho à 

Rainha de prorrogação deveria ter uma “razão” (§ 59) para encerrar o Parlamento 

durante 5 semanas, quando toda a prova, incluindo o testemunho escrito do 

anterior PM Sir John Major, apontar para a necessidade de um prazo de quatro a 

seis dias (§ 59). São também facilmente identificáveis na argumentação do 

Tribunal argumentos em busca do apelo legitimatório da coerência narrativa, 

naturalmente mais facilmente encontrados na fase da decisão sobre a validade da 

medida em concreto em juízo considerando os factos já apresentados: 

§ 59. The unchallenged evidence of Sir John Major is clear. The work on the 

Queen’s Speech varies according to the size of the programme. (…) 
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§ 60. Nor does the Memorandum from Nikki da Costa outlined in para 17 

above suggest that the Government needed five weeks to put together its 

legislative agenda.  

 

Recusando-se a “especular” sobre quais poderiam ter sido as razões para esse 

conselho, o Tribunal afirmou a ilegalidade (“unlawfulness”) do conselho dado pelo 

PM à Rainha considerando a impossibilidade de concluir pela existência de uma 

“boa razão” para essa decisão. 

§ 61. It is impossible for us to conclude, on the evidence which has been put 

before us, that there was any reason - let alone a good reason - to advise Her 

Majesty to prorogue Parliament for five weeks, from 9th or 12th September 

until 14th October. 

 

O efeito para a ilegalidade é, para o Tribunal, a nulidade e sem efeito, nos termos 

do § 69 e seguintes: “§ 70. (...) Parliament is not prorrogued”. 

É interessante a construção linguística desta consequência jurídica como uma 

“blank piece of paper” (§ 69), tanto quanto é interessante que esta seja a 

consequência para a violação do princípio da soberania popular. 

Independentemente desta crítica interna à decisão judicial, interessa ponderar as 

consequências da decisão do Tribunal, inclusivamente em termos de Direito 

Comparado, que tentou responder a esta questão, em tempos de pós-verdade, 

aproximando o exercício da função política do convívio da ação humana 

fundamentada argumentativamente. 

 

Um (Emergente) Dever de Fundamentação dos Atos Políticos? 

A decisão do Supreme Court inglês no caso Prorogation revela como se 

mantém permanentemente em reconstrução a caracterização de atos jurídicos 

mediados linguisticamente na comunicação, que não podem, assim, ser definidos 

à priori por referência a uma matéria, natureza ou autor – como refere ALTIENZA, 
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onde há um problema para resolver há argumentação51. A sujeição do exercício da 

função política ao controlo jurisdicional com referência à sua relação com a lei e a 

Constituição, integra esta função com ambição de “soberana” porque isenta de 

referências de validade e de controlo jurisdicional no mesmo diálogo jurídico das 

demais funções do Estado mais ainda em tempos de pós-verdade. A simplicidade 

do argumento do Tribunal é desarmante – o ato, mesmo político, está sujeito a 

controlo jurisdicional se violar a lei - ao afirmar: “§ 52 (…) An issue which can be 

resolved by the application of that standard is by definition one which concerns the 

extent of the power to prorogue, and is therefore justiciable.”. 

O Supreme Court confirma este passo ao determinar a invalidade dos atos políticos 

por violação de um dever de fundamentação com referência a critério jurídicos e 

factuais característicos do dever de argumentação jurídica imposto às demais 

funções do Estado. Também é desprovida de complicação a formulação do 

Tribunal – a ilegalidade do conselho do PM à Rainha advém da falta de 

fundamentos sobre os quais o Tribunal não pode “especular”: § 61. It is impossible 

for us to conclude, on the evidence which has been put before us, that there was any 

reason - let alone a good reason - to advise Her Majesty to prorogue Parliament for 

five weeks, from 9th or 12th September until 14th October. 

Naturalmente, não cabe aos tribunais definir as condições metodológicas da 

vinculação dos demais poderes ao Direito, assim como já se viu que não cabe ao 

legislador definir a vinculação do poder judicial ao Direito52. No ordenamento 

jurídico britânico, esta decisão tem, de diversas direções, questionado a evolução 

do Direito vigente, em especial, na perspetiva da maior certeza e segurança jurídica 

que uma constituição escrita poderia oferecer, como a doutrina e o debate político 

tem discutido desde a decisão no caso Prorogation of Parliament, bem como da 

evolução que se perspetiva de um direito de remedies para Direito de rights, da 

mesma forma que outras decisões o fazem a partir de argumentos jurídicos 

comparados, em sentido inverso àquele aqui indagado, como sucede na construção 

 
51 MANUEL ALTIENZA, O Direito como Argumentação, Escola Editora, Lisboa, 2014, página 86. 
52 JOANA AGUIAR E SILVA, Para uma teoria hermenêutica da justiça - Repercussões jusliterárias no eixo 
problemático das fontes e da interpretação jurídicas, Almedina, Coimbra, 2011, página 357. 
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de hierarquia normativa interna recentemente construída a partir do caso 

Thoburn53. 

Naturalmente, a própria decisão do SC do Reino Unido é uma decisão jurídica 

construída argumentativamente pelo uso da linguagem na comunicação jurídico-

política, aberta aos seus próprios limites argumentativos, como aqui analisado 

segundo a grelha da coerência argumentativa de MACKORMICK.  Por isso, as 

posições aqui referidas encontram-se entre posições hard e soft no exercício da 

jurisdição dos Tribunais sobre decisões políticas, partindo da crítica que 

KOSKENIEMMI faz do argumento jurídico internacional. A partir desta perspetiva, a 

crítica à autonomia dogmática do Direito impõe um permanente esforço de 

reconstrução. Este é o desafio deixado por DÉRRIDA – como podem os tribunais 

reclamar ser justos sem violar a própria ideia de Justiça54. No entanto, aqui se revela 

a própria natureza da função judicial enquanto ars prática, pragmaticamente, 

dirigida à resolução de conflitos e não à singela integração neste diálogo. 

A partir desta reconstrução argumentativa da decisão do SC, mais facilmente se 

compreende a extensão do dever de fundamentação ao exercício da função política, 

em linha com semelhante exercício colocado a outras funções do Estado, impondo-

lhe um ónus argumentativo semelhante aquele que é tipicamente exigido ao 

exercício da função jurisdicional, que já foi exigido na fundamentação do exercício 

da função administrativa, desde há muito, e que mais recentemente a 

Legisprudência tenta estender ao exercício da função legislativa55. A já referida 

viragem linguística da filosofia hermenêutica tem a consequência de reconstruir 

argumentativamente qualquer ação humana e, consequentemente, qualquer ação 

jurídica, neste caso no exercício da função política. 

 
53 Thoburn vs Sunderland City Council, QB 151 (Ad. CT 2003), que ameaçou o tradicional princípio 
da supremacia parlamentar pelo reconhecimento da parametricidade (constitucional) de certos 
atos legislativos, como no caso aconteceu com o European Union Act. 
54 JACQUES DÉRRIDA, Force de Loi, Paris, Galilée, 1994 (Força de lei trad. port. Fernanda Bernardo, 
Porto, Campo das Letras, 2003), página 14. 
55 LUC J. WINTGENS, “Legisprudence as a new Theory of Legislation”, in LUC J. WINTGENS, The Theory 
and Practice of Legislation: Essays in Legisprudence, Routledge 2017, página 3 e seguintes. Vide 
também RICARDO SOUSA DA CUNHA, “A Legisprudência na construção de uma teoria normativa da 
legislação”, e-BLJ, Ano 1 (2018), n.o 2, páginas 122 – 144. 
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Este exercício de reconstrução das condições metodológicas de sujeição da função 

política ao Direito e ao controlo jurisdicional56, que, assim, se encontra sujeita a 

esta reconstrução factual57 (controlo) jurisdicional58, num exercício que, na 

doutrina portuguesa, com os já referidos efeitos irradiadores no espaço da CPLP, 

já se encontra indiciariamente formulado por MARCO CALDEIRA, mas a que a 

jurisprudência e a doutrina, nacional e em língua portuguesa, tem tardado 

chegar59. 

 

Conclusão 

A integração dos argumentos de Direito Comparado nos processos de 

realização do Direito, como argumentos jurídicos (internos) e não meramente de 

facto (externos), proposta por COENDET, permite identificar tanto argumentos, 

como padrões argumentativos, recorrentes de “um Direito que viaja” na solução de 

problemas comuns. 

A mesma origem comum, revolucionária e liberal das imunidades de jurisdição 

reconhecidas aos “atos de governo” tem levado esta mesma problemática por 

diferentes ordenamentos jurídicos comparados em todo o Mundo, no caso dos 

países da CPLP, com influência decisiva da doutrina e jurisprudência portuguesa. 

Assim, este lastro de jurisprudência comparada sobre as imunidades de jurisdição 

 
56 Que, por analogia com a referência de WITGENS à Legisprudência, se poderia batizar de 
Politicoprudência. 
57 Se esta é a reação judicial à instrumentalização retórica, respondendo à questão de se “Podem os 
Tribunais salvar a Democracia?” recentemente formulada por YANIV ROSNAI e que tem encontrado 
eco noutros espaços - basta lembrar que os tribunais Austríacos aceitaram restringir a liberdade de 
expressão e de participação política em nome da “verdade factual” do discurso político. 
58 Confrontado com um desafio lançado pela preposição argumentativa do Governo, o Tribunal não 
se pode deixar de decidir – e nisso o exercício jurisdicional se distingue do exercício argumentativo 
meramente linguístico (ou cómico neste caso). O Direito, e mais ainda a função jurisdicional como 
ars pratica, não se pode deixar abater pela angústia da limitação existencial de qualquer decisão no 
abandono nihilista a que outros têm o luxo de ceder! A pragmática da convivência em sociedade 
assim o impõe, alerta sempre para os limites de qualquer validação universal substantivista da 
decisão comunicativa jurídica, jurídico-política ou judicial. Muito bem responde a este desafio, a 
partir da posição comprometida do jurisprudencialismo ocupada do dever-ser da decisão judicial, 
CASTANHEIRA NEVES quando remete o plano da inclusão absoluta para o plano da Santidade e não 
do Direito in ANTÓNIO CASTANHEIRA NEVES, “O “Jurisprudencialismo” — Proposta de uma 
Reconstituição Crítica do Sentido do Direito”, Estudos em homenagem ao Doutor António 
Castanheira Neves, FBD, Salvador, 2012, página 9 e seguintes, maxime página 44. 
59 MARCO CALDEIRA, Actos Políticos..., op. cit., página 193 e seguintes. 
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dos “atos de governo” abre-se ao mesmo exercício comparatístico a partir das 

novidades recentemente anunciadas na decisão do UK Supreme Court no processo 

“Prorogation of Parliament”. Apesar das diferenças reconhecidas entre sistemas 

judiciários e inclusivamente estilos de argumentação, não parece ser de as 

sobrevalorizar, uma vez que se está aqui perante a mesma jurisdição de anulação 

de um tribunal superior (UK SC) sobre os atos do Governo (“Advice to the Queen”). 

Da perspetiva da argumentação consequencialista, em busca de coerência 

normativa e narrativa, como MACCORMICK havia já apontado nos famosos casos 

Marbury v. Madison e Costa/ENEL60, é, sem surpresa, que a sua constatação nas 

diferentes decisões aqui referidas dirigidas ao desenvolvimento do direito. Mesmo 

que não seja isenta de críticas a partir do “political aspect of judicial decisions” pelo 

qual a crítica desconstrucionista permanentemente aproxima tribunais e política61, 

a constatação destes padrões argumentativos recorrentes em ordenamentos 

jurídicos mais estabilizados não pode deixar de ser considerado em qualquer 

exercício jurisdicional comparado. 

Para o efeito aqui prosseguido, mais interessante é assinalar o potencial da 

integração dos argumentos de Direito Comparado na argumentação jurídica 

nacional, de um Direito (cada vez mais) Global que viaja pelo Direito Comparado. 

A desarmante simplicidade com que o UK SC afirma a sindicabilidade de todos os 

atos que possam ser confrontados com um critério jurídico sujeitando-os à 

jurisdição comum, mesmo que segundo uma argumentação consequencialista, 

revela o que a doutrina (mesmo nacional) afirma há muito sobre o controlo dos 

“atos de governo” mas a que a jurisprudência, não apenas portuguesa, mas em 

língua portuguesa, tem tardado. Na perspetiva da construção argumentativa do 

Direito, pela formulação de argumentos jurídicos comparados, a simplicidade da 

afirmação do controlo judicial de “atos de Governo” (prerrogativos) pelo Supreme 

Court inglês impôs ao exercício da função política um dever de fundamentação 

 
60 RICARDO SOUSA DA CUNHA, “A argumentação jurídico-constitucional comparada sobre hierarquia 
normativa”, e-BLJ, Ano 3 (2020), páginas 178-200. 
61 MICHEL ROSENFELD, “Deconstruction and Legal Interpretation: Conflict, Indeterminacy and the 
Temptations of the New Legal Formalism”, 11 Cardozo Law Review (1990), página 1266. 



O controlo judicial dos atos políticos 
- Uma perspetiva de Direito Comparado  

Ricardo Sousa da Cunha 

  

 Online, outubro de 2021 | 27 

 

factual e normativa semelhante ao das demais funções legislativa (na construção 

da Legisprudência) ou administrativa, sujeitas a controlo judicial (mesmo que 

atenuado). A partir da construção argumentativa dos próprios “atos de governo”, 

como expressão da mesma construção de uma decisão jurídica medida 

linguisticamente pelos demais poderes separados, com a mesma ambição de 

soberania insindicável que foi historicamente sendo recusada às demais, implicará 

ainda um longo caminho de reconstrução dogmática, jurisprudencial e, 

inclusivamente, legislativo e constitucional, das condições da vinculação jurídica e 

do respetivo controlo jurisprudencial. O contexto em que decorre esta 

argumentação, mais do que afastar a pertinência deste exercício comparado, 

coloca-o à escala da integração jurídica global, em tempos de pós-verdade, 

reforçando a pertinência da formulação de argumentos jurídicos comparados que 

viajam. 

 


