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Título I
A LEI, ATO DO ESTADO

Capítulo I
A problemática jurídico‑constitucional da lei

1. Panorâmica geral

I – A lei como ato do poder do Estado ou como Direito decretado pelo 
Estado constitui um dos temas e problemas recorrentes da Ciência juspu-
blicística e, antes ou para além desta, da filosofia política e jurídica.

Desde a antiguidade clássica têm sido objeto de indagação constante 
a sua essência, o seu fundamento e os seus limites, a sua relação com o 
bem comum ou com o princípio da unidade política e a autoridade donde 
deve emanar. As mais significativas conceções sobre o Estado e o Direito 
conduzem necessariamente a diversos entendimentos do que seja (ou deva 
ser) a lei.

Recordem-se, assim:

– A lei, ordenação da razão (S. Tomás de Aquino e, de certo modo, 
ainda Suarez);

– A lei, vontade do soberano (Hobbes);
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– A lei, garantia da liberdade civil e da propriedade (Locke);
– A lei ligada à divisão do poder e ao equilíbrio das instituições 

(Montesquieu);
– A lei, expressão da vontade geral (Rousseau);
– A lei, vontade racional (Kant);
– A lei, instrumento para a utilidade e a felicidade geral (Bentham);
– A lei, manifestação imediata do poder soberano (Austin);
– A lei, instrumento do domínio de classe (Marx, Engels);
– O conceito político de lei (Schmitt);
– A lei, execução da decisão política fundamental (Karl Loewenstein)1.

II – Mas, desde os alvores do constitucionalismo moderno, quando 
se fala em lei, é preciso ter em conta um indispensável ou irredutível 
dualismo2: a lei como lei constitucional, como Constituição, como lei de 
revisão constitucional ou como emenda constitucional; e a lei como lei 

1 Cfr. Jürgen Habermas, Struktur Wandel der Öffentlichekeit, trad. port., Mudança estrutural 
da esfera pública, Rio de janeiro, 2003, págs. 70 e segs. e 211 e segs.; Roque Cabral, Lei, in 
Verbo, xi, págs. 1662 e segs.; Guido Fassò, Legge (teoria generale), in Enciclopedia del Diritto, 
xxiii, 1973, págs. 783 e segs.; Christian Starck, Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes, trad. 
castelhana El concepto de la ley en la Constitucion Alemana, Madrid, 1979, págs. 159 e segs.; José 
Garcia López, Los derechos humanos en Santo Tomás de Aquino, Pamplona, 1979, págs. 5 e 
segs.; Castanheira Neves, O instituto dos “assentos” e a função jurídica dos Supremos Tribunais, 
Coimbra, 1983, págs. 492 e segs.; Jean-Marie Trigend, Le procéssus législatif: élements de 
philosophie du droit, in Archives de Philosophie du droit, 1985, págs. 245 e segs.; Francesc de 
Carreras, La ley en el constitucionalismo y en la Constitución española, in Diez años de desarollo 
constitucional – Estudios em homenaje al Profesor Luis Sanchez Agesta, obra coletiva, Madrid, 1989, 
págs. 289 e segs.; Maria Rosaria Donnarumma, La nozione di legge nella cultura francese, 
in Diritto e Società, 1990, págs. 467 e segs.; José Adelino Maltez, Princípios gerais de Direito, 
policopiado, ii, Lisboa, 1991-1992, págs. 156 e segs.; Manuel Afonso Vaz, Lei e reserca de 
lei – A causa da lei na Constituição portuguesa de 1976, Porto, 1992, págs. 75 e segs.; Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, Do Processo Legislativo, 3.ª ed., São Paulo, 1995, págs. 21 e 
segs.; Luis Prieto Sanchis, Ley, princípios, derecho, Madrid, 1998; Paulo Otero, Legalidade 
e Administração Pública – O sentido da vinculatividade administrativa à juridicidade, Lisboa, 2003, 
págs. 45 e segs.; Luís S. Cabral de Moncada, Lei e regulamento, Coimbra, 2002, págs. 31 e 
segs.; J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Coimbra, 
págs. 713 e segs.; Arthur Kauffmann, Rechtsphilosophie, 1957, trad. portuguesa Filosofia do 
Direito, 2004, págs. 209 e segs.; Pedro Fernández Sánchez, Lei e sentença – Separação dos 
poderes legislativo e judicial na Constituição Portuguesa, Lisboa, 2017, págs. 57 e segs.
2 Salvo nos poucos países com Constituições flexíveis (caso da Grã-Bretanha).
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ordinária, àquela subordinada, produto do exercício da função legisla-
tiva (cfr., por exemplo, os n.º 1 e n.os 2 e 3 do art. 166.º da Constituição  
portuguesa).

Neste livro, só vamos tratar do segundo sentido. Acerca do primeiro 
sentido, limitamo-nos à caracterização que vem a seguir.

III – A Constituição moderna aspira a ser também produto da razão 
e serviço da razão. Coeva, no seu início, do jus-racionalismo e do ilumi-
nismo, a Constituição vai procurar, mais do que a institucionalização, 
a racionalização das relações políticas. Esta marca vai atravessar todos 
os regimes políticos e tipos constitucionais até aos nossos dias. Só os 
critérios variam consoante as ideologias e as estruturas do país de que  
se trate. 

Decretada em certo momento, voltada para o futuro, esta Constituição 
teria sempre de revestir a forma de lei, de lei constitucional. E regista-se, 
com não menor evidência, como coincidem o triunfo da lei como fonte 
de Direito e o aparecimento da Constituição – e Constituição escrita. Lei 
significa emanação do Direito por obra da autoridade, lei constitucional 
emanação do Direito por obra da autoridade constituinte.

Eis então como elementos caracterizadores do constitucionalismo, 
independentemente das diferenças de ideias políticas: 

a) A Constituição como fundação ou refundação do ordenamento  
estatal3; 

b) A Constituição como sistematização racionalizadora das normas esta-
tutárias do poder e da comunidade;

c) A Constituição como lei, como conjunto de normas de fonte legal, e 
não consuetudinária ou jurisprudencial (mesmo se, depois, acom-
panhadas de normas destas origens)4.

3 Cfr. Miguel Galvão Teles, A competência da competência do Tribunal Constitucional, in 
Legitimidade e legitimação da justiça constitucional, obra coletiva, Lisboa, 1995, pág. 123, nota; 
e Liberdade jurídica, Constituição e Estado de natureza de segundo grau, in Estudos de homenagem ao 
Prof. Doutor Jorge Miranda, obra coletiva, II, Coimbra, 2012, págs. 831 e 832.
4 Transcrevemos neste número o nosso Manual de Direito Constitucional, II, 7.ª ed., Coimbra, 
2014, págs. 13 e 14.
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2. A lei na evolução do Estado

I – A cada tipo histórico de Estado corresponde certa configuração da 
lei no âmbito das ordens jurídicas positivas (em interação com as correntes 
doutrinais prevalecentes). E em cada uma das grandes fases de desen-
volvimento de cada tipo histórico de Estado, oferece ainda a lei traços 
incontornáveis.

Castanheira Neves alude, por isso, a historicidade e condiciona-
lidade da função legislativa, sublinhando a sua referência específica ao 
poder político: pode não ter sido sempre a legislação a forma eminente e 
mais eficaz de afirmação desse poder, como o é hoje, mas, se, por um lado, 
ela foi a partir do século XVI “o corolário essencial da soberania, por outro 
lado, a cada espécie de poder político corresponde um tipo particular de 
legislação – como for o poder político, assim será a legislação”5.

Antes do iluminismo e da Revolução francesa, o peso da lei era (a despeito 
do esforço centralizadora do Estado absoluto) relativamente pequeno6; lei 
e Direito objetivo não se confundiam, não só devido ao papel desempe-
nhado pelo costume mas também devido à aceitação de certos princípios 
ético-jurídicos; eram estes, mais do que a lei, que conformavam sociedades 
alicerçadas em hierarquias de classes e funções; a autoridade da lei ou era 
pressuposta ou estribava-se na legitimidade tradicional do monarca; e era 
tanto mais respeitada quanto mais antiga.

5 Op. cit., pág. 479. Cfr. também, por exemplo, Leonel Severo Rocha, Epistemologia 
jurídica e Democracia, São Leopoldo, 1998, págs. 101 e segs; ou Plínio Saraiva Meccaré, 
Juridicidade: sua compreensão politico‑jurídica a partir do pensamento moderno iluminista, Coimbra, 
2003, maxime, págs. 49 e segs.
6 Cfr., quanto a Portugal – sem esquecer as Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas 
– António Manuel Hespanha, A perspectiva histórica e sociológica, in A feitura das leis, obra 
coletiva (coord. por Jorge Miranda e Marcelo Rebelo de Sousa), II, Oeiras, 1988, págs. 65 e 
segs.; Mário Júlio de Almeida Costa, História do Direito Português, 3.ª ed., Coimbra, 
1996, págs. 131 e segs.; Pedro Barbas Homem, A “Ciência da Legislação”. Conceptualização 
de um modelo jurídico no final do Antigo Regime, in Legislação, n.º 16, abril-junho de 1996, págs. 
15 e segs.; Introdução histórica à teoria da lei – época moderna, ibidem, n.º 26, outubro-dezembro 
de 1999, págs. 41 e segs.; e A lei de liberdade, Lisboa, 2001, págs. 51 e segs.; Carlos Blanco 
de Morais, As leis reforçadas pelo procedimento no âmbito dos critérios estruturantes das relações 
entre actos legislativos, Coimbra, 1998, págs. 26 e segs., 539 e segs.; Sílvia Alves, O espírito 
das leis – para uma teoria de interpretação da lei no século XVIII, in Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, 2001, págs. 106 e segs.
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Diversamente, a partir do constitucionalismo, a lei tende a dominar 
todo o ordenamento jurídico estatal e chega a querer-se reduzir a tarefa dos 
juristas à sua exegese; as sociedades são agora sociedades em movimento, 
com múltiplas vicissitudes, não raro revolucionárias, que a lei acompanha, 
nuns casos e, determina (ou supõe-se que determina), noutros casos; a lei 
dir-se-ia estar na disponibilidade do poder; multiplica-se e renova-se sem 
cessar; e a sua autoridade é apenas imanente ou parece justificar-se por si 
mesma7.

A teoria do Estado absoluto levara já ao contraste entre razão e vontade 
nos domínios da criação e da aplicação da lei. Com a modernidade, o con-
flito passa a ser entre liberdade e soberania popular. Na vertente liberal, lei 
implica separação de poderes e primado dos direitos individuais; na demo-
crática, primado da soberania popular e da sua tradução maioritária; e essa 
tensão dialética vai prolongar-se dentro do Estado de Direito democrático.

III – Se bem que o enquadramento da lei surgido com a Revolução 
francesa perdure até os nossos dias, há diferenças sensíveis entre a lei na 
época do Estado liberal e a lei nos séculos xx e xxi.

No século xix, a lei integra-se na visão de uma sociedade de indivíduos 
livres e iguais, homogénea, bem estruturada frente ao poder e cujo fun-
cionamento se pauta de acordo com a razão. Prescrição normativa àqueles 
dirigida, define-se pela generalidade e pela abstração. Instrumento neutro 
incindível de fins permanentes e universais, tem na sua certeza um esteio 
básico a preservar e vê na codificação o seu maior triunfo. Proveniente do 
Parlamento, reveste forma unitária.

A lei assenta na majestade da razão e, por isso, a racionalidade é o seu 
limite intrínseco, único e necessário. Aliás, a Constituição, dominada 
quase por completo por normas organizatórias, não interfere na grande 
maioria das matérias legais, nem é entendida como parâmetro de vali-
dade da lei. E, como bem se sabe, a ideia de fiscalização jurisdicional da 

7 Sobre a lei na Inglaterra e na França, cfr., por todos, Maurice Hauriou, Précis de Droit 
Constitutionnel, 2.ª ed., Paris, 1929, págs. 224 e segs. e 232 e segs.
No sistema de direito comum só se recorria à lei quando o rei tinha que ofender direitos 
adquiridos (António Manuel Hespanha, op. cit., loc. cit., pág. 69). E, se no despotismo 
iluminado há um aumento da cadência de produção legislativa, é mais por razões simbólicas 
do que propriamente por razões regulativas (ibidem, pág. 73).
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constitucionalidade, acolhida nos Estados Unidos, não acharia terreno 
fértil na Europa desse tempo8.

Naturalmente, a sociedade (ou a consciência de sociedade) dos  
séculos xx e xxi não poderia deixar de alterar a posição da lei. O legis-
lador – seja o Parlamento, seja o Executivo enquanto investido também 
de competências legiferantes – defronta-se com uma sociedade cada 
vez mais heterogénea, mutável e conflitual de grupos, de interesses e 
de forças políticas e ideológicas e tem de utilizar, não raro, a lei para 
intervenções contingentes nos mais variados setores da vida social, 
económica e cultural. A complexidade torna-se inelutável, nem sequer 
se esgota na conhecida dicotomia lei-regra (Rechtsgesetz) e lei-medida 
(Massnahmengesetz)9 e entremostram-se fluidas as fronteiras entre legislação e  
administração.

A dilatação de campos, a especialização por diversos objetivos e proce-
dimentos e a pulverização decisionista – conduzindo àquilo a que se tem 
chamado inflação legislativa e às leis omnibus (Garcia de Enterría) 
– assim como as deficiências da formulação ou da legística formal10 e a 

8 Sobre a lei no Estado liberal, cfr. Carl Schmitt, Verfassungslehre, trad. castelhana Teoria de 
la Constitución, México, 1966, págs. 161 e segs., e Legalität, Legitimität, trad. francesa Légalité, 
légitimité, Paris, 1936, págs. 59 e segs.; Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté 
générale, Paris, 1931 (há reimpressão de 1984); Georges Burdeau, Essai sur la notion de la loi 
en droit français, in Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, 1939, págs. 7 e segs., 
e Traité de Science Politique, 2.ª ed., vi, 1971, págs. 340 e segs.; Castanheira Neves, op. cit., 
págs. 526 e segs.; Gustavo Zagrebelsky, Manuale di Diritto Costituzionale, Pádua, 1988,  
pág. x; Nuno Piçarra, A separação de poderes como doutrina e princípio constitucional, Coimbra, 
1989, págs. 155 e segs.; Eduardo Garcia de Enterría, La lengua de los derechos. La 
formación del Derecho Publico tras la Revolución Francesa, Madrid, 1994, págs. 75 e seg. e 114 
e seg.; Roberto Blanco Valdes, La supremacia de la ley y sus consequencias en la teoria 
constitucional de la Revolucion francesa, in Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentaria 
(Múrcia), n.º 6, 1994, págs. 77 e segs.; Vasco Pereira da Silva, Em busca do acto adminis‑
trativo perdido, Lisboa, 1995, págs. 48-49; Carlos Blanco de Morais, op. cit., págs. 30  
e seg.
9 Cfr. outras distinções: entre lei de garantia e lei de programa (Jorge Miranda, Contributo 
para uma teoria da inconstitucionalidade, Lisboa, 1968, págs. 70 e segs., maxime 81 e 83) ou 
entre lei de arbitragem e lei de impulsão (Manoel Gonçalves Ferreira Filho, op. cit.,  
págs. 249 e segs. e 258 e segs.).
10 Sobre qualidade de lei, cfr. o n.º 50, de outubro-dezembro de 2009, de Legislação. E sobre a 
avaliação legislativa em Direito comparado, os n.ºs 33-34, janeiro-junho de 2003.
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“análise económica do Direito”11 não reforçam a autoridade da lei. E a 
isso acrescem as tendências mais recentes de descentralização de poderes 
normativos, de participação e até de contratualização nos procedimentos12 
e de descodificação, deslegalização e desregulação13.

Tudo sem esquecer a retração da lei perante o Direito internacional 
convencional e o Direito próprio das organizações internacionais ou enti-
dades afins, em especial o Direito da União Europeia14.

11 Enquanto pode inculcar uma visão puramente economicista da produção legislativa, mesmo 
quando tal não seja a intenção dos que se lhe dedicam (cfr. Jorge Miranda, Manual …, I, 
8.ª ed., Coimbra, 2009, pág. 37).
12 Cfr. Vitalino Canas, Os acordos religiosos ou a generalização da fórmula concordatária, in 
Estudos em memória de Luís Nunes de Almeida, obra coletiva, 2007, págs. 281 e segs.
13 Ambivalente pode ser a prática de experimentações legislativas: cfr. o acórdão n.º 69/2008, de 
31 de janeiro, do Tribunal Constitucional, in Diário da República, 2.ª série, de 4 de julho de 2008.
14 Sobre a lei nos século xx e xxi, cfr. Hermann Heller, Der Begriff des Gesetzes in der 
Reichsverfassung, 1927, trad. italiana Il concetto di legge nella Costituzione di Weimar, in La sovra‑
nità ed altri scritti sulla dottrina del Diritto e dello Stato, Milão, 1987, págs. 303 e segs.; Manuel 
Garcia Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, 8.ª ed., Madrid, 1967, págs. 68 e segs.; 
Jorge Miranda, Contributo…, cit., págs. 80 e segs.; Georges Burdeau, Traité de Science 
Juridique, 2.ª ed., viii, 1974, págs. 451 e segs.; Mário Bigotte Chorão, Lei, in Polis, iii, 
págs. 1042 e segs.; Silvano Labriola, Crisi della legge e principio di rappresentanza, in Diritto e 
Società, 1983, págs. 723 e segs.; A. Castanheira Neves, op. cit., págs. 583 e segs.; Gunther 
Teubner, Aspetti, limiti, alternative della legislazione, in Sociologia del Diritto, 1985, págs. 7 e 
segs.; Manoel Gonçalves Ferreira Filho, op. cit., págs. 21 e segs., e Estado de Direito e 
Constituição, São Paulo, 1988, págs. 19 e segs.; Luís S. Cabral de Moncada, A problemá‑
tica jurídica do planeamento económico, Coimbra, 1985, págs. 174 e segs.; Rogério Soares, 
Sentido e limites da função legislativa no Estado contemporâneo, in A feitura das leis, ii, págs. 431 e 
segs.; Gustavo Zagrebelsky, op. cit., págs. xi, xii e 156 e segs., e Il Diritto Mite, Turim, 
1992, págs. 43 e seg.; Porras Nadales, Introducción a le teoría del Estado postsocial, Barcelona, 
1988, págs. 203 e segs.; Francesc de Carreras, op. cit., loc. cit., págs. 293 e segs.; Nuno 
Piçarra, A separação de poderes…, cit., págs. 253 e segs.; Franco Modugno e Damiano 
Nocilla, Crisi della legge e sistema delle fonti, in Diritto e Società, 1989, págs. 411 e segs.;  
J. J. Gomes Canotilho, Relatório sobre o programa, os conteúdos e os métodos de um curso de 
teoria da legislação, Coimbra, 1990, págs. 43-44 e 48 e segs.; Manuel Afonso Vaz, op. cit.,  
págs. 147 e segs.; Marcelo Rebelo de Sousa, A lei no Estado contemporâneo, in Legislação, 
n.º 11, outubro-dezembro de 1994, págs. 5 e segs.; Giandomenico Majone, L’État et les 
problémes de la réglementation, in Pouvoirs, n.º 70, 1994, págs. 133 e seg.; Vasco Pereira da 
Silva, op. cit., pág. 83; Clemerson Merlin Clève, A lei no Estado contemporâneo, in Génesis 
– Revista de Direito Administrativo Aplicado, 1996, págs. 346 e segs.; Carlos Blanco de 
Morais, As leis reforçadas …, cit., págs. 69 e segs. e Manual de Legística, Lisboa, 2007, págs. 79 
e segs.; Trasformazione della funzione legislativa. Crisi della legge e sistema della fonte, obra coletiva 
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IV – Um ponto de particularíssimo relevo concerne às relações entre 
lei e Constituição. 

Com a separação característica do século XIX, entre Estado e socie-
dade, estanques vão ficar também os domínios da Constituição e da lei: a 
Constituição ocupa-se da organização política, mas deixa à lei o tratamento 
dos direitos que declara. E é nos grandes Códigos Civis, Penais, Comerciais, 
de Processo e em leis avulsas que se encontram as estruturas da sociedade 
e o sentido de instituições como a família, o contrato ou a propriedade. 

Ao invés, as vicissitudes do século XX não ocorrem sem interferência 
da Constituição, a qual deixa de se mostrar aparentemente neutra perante 
a sociedade para se carregar, também ela, de intencionalidades conforma-
doras e transformadoras. Em vez de se confinar à separação de poderes e 
à garantia de direitos individuais (na linha do art. 16.º da Declaração de 
1789), a Constituição alarga dramaticamente as matérias sobre que versa 
e assume conteúdos diversos e até antagónicos consoante os regimes polí-
ticos (desde o Estado social de Direito ao corporativismo, ao fascismo e ao 
marxismo-leninismo). 

Há uma evolução que se opera em três fases: l.ª) até à primeira guerra 
mundial e à Constituição de Weimar, de 1919; 2.ª) entre esta e as novas 
Constituições surgidas após a segunda guerra mundial, mormente a de 
Bona, de 1949; 3.ª) e a seguir a esta Constituição, como sucede em Portugal, 
embora tardiamente, com a Constituição de 1976. 

(org. Franco Modugno), Milão, 2000; Francesco Bilancia, La crisi dell’ ordinamento giuridico 
dello stato rappresentativo, Pádua, 2000, págs. 3 e segs.; Paulo Otero, op. cit., págs. 137 e segs.; 
Joaquim Freitas da Rocha, Constituição, ordenamento e conflitos normativos, Coimbra, 2008, 
págs. 533 e segs.; Pedro Fernández Sánchez, op. cit., II, págs. 297 e segs. 
Vale a pena transcrever um passo do artigo de Clemerson Merlin Clève (pág. 352): 
“Instrumente de conservação ou de reforma, a lei é também um instrumento de integração da 
sociedade. A lei conforma um corpo simbólico que integra as pessoas que habitam determinado 
território. – Numa sociedade pluralista, a lei veicula uma vontade política provisória. Provisória, 
porque decorrente de compromissos e negociações alcançados no seio do Parlamento e do 
Poder Executivo. A lei configura então o último momento de um processo: o da cristalização 
da condensação das relações de força que se fazem representar no seio do Estado. Por sua vez 
esta relação de forças é sempre provisória e instável». Ou, atentar no que, mais pessimista, diz 
José de Oliveira Ascensão (O Direito – Introdução e Teoria Geral, 13.ª ed., Coimbra, 2005, 
pág. 414): “Atrevemo-nos a perguntar de a legislação de emergência não passou a ser hoje a 
maneira normal de satisfação da função legislativa».
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Em síntese, a mudança de paradigma consiste na passagem da cen-
tralidade jurídico-positiva da lei na primeira fase para a centralidade 
jurídico-positiva da Constituição na terceira, com um período intermédio 
de recondução das normas constitucionais a preceitos programáticos sem 
aplicação imediata. E ela torna-se patente e decisiva no quadro dos direitos 
fundamentais15.

15 Cfr. Jorge Miranda, Direitos Fundamentais, 2.ª ed., Coimbra, 2017, págs. 349 e segs.
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