Universidades Lusíada

Sousa, António Francisco de, 1956O princípio de igualdade no Estado de direito
http://hdl.handle.net/11067/5160
https://doi.org/10.34628/9dz2-xe91

Metadados
Data de Publicação
Palavras Chave
Tipo
Revisão de Pares
Coleções

2007
Igualdade, Direitos fundamentais
article
yes
[ILID-CEJEA] Polis, n. 13-16 (2007)

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-01-08T22:56:40Z com
informação proveniente do Repositório

http://repositorio.ulusiada.pt

0 PRINCIPIO DA IGUALDADE
NO ESTADO DE DIREITO
Ant6nio Francisco de Sousa
Doutor p ela Faculdade de Direito da Universidade do Porta e
pela Faculdade de Letras da Universidade do Por ta
Professor da Faculd ade de Direito da Universidade do Porta.

Polis: Rev ista de Estudos Juridico-Politicos, n .0 ' 13/16 (2007)

181

0 Prindpio da Igualdade no Estado de Direito, pp. 181-195

EXIGENCIAS DO PRINCIPIO DA IGUALDADE
NO ESTADO DE DIREITO

1. 0 Estado de direito tern como urn dos seus pilares fundamentais
a ideia de igualdade entre os cidadaos. Nao obstante, observarmos na
realidade vivida em todos os Estados de direito frequentes e gritantes
desigualdades. Qual sera entao o valor do reconhecimento formal da ideia
de igualdade? Tera apenas uma func;:ao decorativa e legitimante de interesses
dominantes de urn sistema que se quer apresentar como justo e igualitario?
Ou sera que o processo de realizac;:ao da igualdade ainda esta em curso e
que as desigualdades existentes apenas assinalam a falta de maturidade do
sistema, competindo-nos a todos urn trabalho de aperfeic;:oamento incessante,
nomeadamente pela constatac;:ao, demincia e combate as situac;:6es de
desigualdade na lei e na vida real? 0 presente estudo procura reflectir a ideia
de igualdade no nosso Estado de direito e contribuir para a sua efectivac;:ao
pratica, como forma de garantir uma sociedade mais justa.

2. A Constituic;:ao portuguesa consagra em diversos dos seus preceitos
o prindpio da igualdade. A sua sede principal esta no art. 0 13. 0 , que sob
a epigrafe "prindpio da igualdade" declara: "1. Todos os cidadaos tern a
mesma dignidade social e sao iguais perante a lei. 2. Ninguem pode ser
privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento
de qualquer dever em razao de ascendencia, sexo, rac;:a, lingua, territ6rio
de origem, religiao, convicc;:6es politicas ou ideol6gicas, instruc;:ao, situac;:ao
econ6mica, condic;:ao social ou orientac;:ao sexual." Mas diversos outros
preceitos da Constituic;:ao reafirmam solenemente a ideia de igualdade.
Por exemplo, o art. 0 9. 0 , declara que compete ao Estado, como sua tarefa
fundamental, "promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a
igualdade real entre os portugueses" (al. d)) e "promover a igualdade entre
homens e mulheres" (h)). Por sua vez, o art. 0 47. 0 , sob a epigrafe "Liberdade
de escolha de profissao e aces so a func;:ao publica", determina no seu n. 0 2 que
"todos os cidadaos tern o direito de acesso a func;:ao publica, em condic;:6es
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de igualdade e liberdade, em regra por via de concurso". De igual forma,
quanto ao direito ao trabalho, o art. 0 58. 0 estabelece que incumbe ao Estado
prom over "a igualdade de oportunidades na escolha da profissao ou genero
de trabalho" (al b)). No dom:inio dos direitos e deveres culturais, compete ao
Estado promover "a democratiza<;ao da educa<;ao e as demais condi<;6es para
que a educa<;ao, realizada atraves da escola e de outros meios formativos,
contribua para a igualdade de oportunidades, a supera<;ao das desigualdades
econ6micas, sociais e culturais" (art. 0 73. 0 , n .0 2), sendo que "todos tern direito
ao ensino corn garantia do direito a igualdade de oportunidades de acesso e
exito escolar" (art. 0 74. 0 , n. 0 1), incumbindo ao Estado "proteger e valorizar
a lingua gestual portuguesa, enquanto expressao cultural e instrumento
de acesso a educa<;ao e da igualdade de oportunidades" (art. 0 74. 0 , n. 0 2,
al. h)). De igual forma, a Constitui<;ao consagra o acesso a Universidade e
as demais institui<;6es do ensino superior em condi<;6es de igualdade de
oportunidades (art. 0 76. 0 , n. 0 1). Outra "incumbencia prioritaria do Estado"
consiste em "assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessarias
correc<;6es das desigualdades na distribui<;ao da riqueza e do rendimento"
(art. 0 81. 0 , al. b)). Tambem em materia de politica agr:icola e objectivo do
Estado "criar as condi<;6es necessarias para atingir a igualdade efectiva dos
que trabalham na agricultura corn os demais trabalhadores" (art. 0 93. 0 ). Em
materia fiscal, determina a Constitui<;ao que "a tributa<;ao do patrim6nio
deve contribuir para a igualdade entre os cidadaos" (art. 0 104. 0 ). Nao menos
importante ea consagra<;ao expressa de que a lei deve "promover a igualdade
no exerc:icio dos direitos c:ivicos e politicos e a nao discrimina<;ao em fun<;ao
do sexo no acesso a cargos politicos" (artigo 109. 0 - participa<;ao pol:itica
dos cidadaos). Finalmente, mas nao por ultimo, a Constitui<;ao consagra
o princ:ipio da igualdade como princ:ipio fundamental de actua<;ao dos
6rgaos e agentes administrativos (art. 0 266. 0 , n .0 2). Todas estas declara<;6es
expressas revelam uma preocupa<;ao constante e urn objectivo do Estado de
direito portugues: o de realizar a igualdade efectiva entre os cidadaos, como
forma de os dignificar a si e a sociedade que integram. A igualdade e, pois,
uma forma de realiza<;ao da justi<;a individual e colectiva. As desigualdades
que subsistem na sociedade portuguesa sao contrarias ao Estado de direito
e a Constitui<;ao. 0 combate as desigualdades e uma obriga<;ao prioritaria
do Estado e exige a adop<;ao das medidas positivas que para tal se revelem
necessarias. 0 cidadao em geral e os juristas em especial sao chamados a dar
urn contributo decisivo especialmente na reflexao e constata<;ao previas, bem
como na denuncia de desigualdades. Mas nem sempre e facil descortinar
se uma situa<;ao concreta configura uma desigualdade. lmporta, pois, ter
ideias claras quanto a certos aspectos relevantes.
A Constitui<;ao garante a igualdade de diferentes maneiras e corn
diferentes graus de intensidade: princ:ipio geral da igualdade; igualdade
perante a lei ou igualdade na aplica<;ao da lei; igualdade da lei ou igualdade
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na cria<;:ao da lei. Por outro la do, a Constitui<;:ao proibe e imp6e discrimina<;:6es
positivas ou negativas, consoante as circunstancias concretas. Ela nao exige
nem se satisfaz corn uma igualdade meramente formal. Antes, pretende uma
igualdade de justi<;:a e efectividade, ao mesmo tempo que proibe o tratamento
discriminat6rio nao fundamentado no direito e nos factos. Os tratamentos
desiguais terao de assentar em raz6es suficientemente justificativas. Mas
nem todas as circunstancias diferentes sao justificativas de tratamentos
desiguais.
Ha imperativos especiais de igualdade, tal como ha proibi<;:6es de
discrimina<;:ao positiva ou negativa. A fundamenta<;:ao dos tratamentos
desiguais esta, pela sua importancia, sujeita a exigencias especiais. Sobre o
Estado recai a incumbencia de criar, manter e promover a igualdade material
entre os cidadaos, por exemplo no dominio dos direitos de pessoas de sexo
diferente.
Ao Estado compete assegurar, politica e juridicamente, a maior liberdade
e igualdade social possiveis: o 6ptimo possivel. Mas surgem frequentemente
conflitos entre a liberdade de ac<;:ao do mais forte e a igualdade de
oportunidades do mais fraco. Compete ao legislador determinar - nos limites
impostos pelo Estado de direito - a margem que quer deixar aos mais fortes
e a igualdade de oportunidades que pretende assegurar aos mais fracos. 0
respeito pelos direitos fundamentais imp6e limites em ambos os casos. E
necessario u rn fu ndamento justificativo tanto para restringir a liberdade,
como para impor urn tratamento desigual. Porem, enquanto nos direitos de
liberdade a constata<;:ao de uma ingerencia se associa a necessidade da sua
justifica<;:ao juridico-constitucional, o controlo da igualdade faz-se em dois
momentos: constata<;:ao da desigualdade e sua justifica<;:ao juridica. Vejamos,
pois, mais em detalhe estes dois momentos.

3. Uma das quest6es centrais suscitadas pelo principio da igualdade
tern a ver corn a constata<;:ao da situa<;:ao concreta de desigualdade. Neste
dominio desempenha urn papel fulcra! o conceito de desigualdade relevante.
Para a aprecia<;:ao da desigualdade relevante e importante averiguar se
estamos perante urn "essencialmente igual". Temos de ter presente que
tanto as pessoas como as situa<;:6es nunca sao precisamente iguais entre
si. Daqui a necessidade de recorrer a ideia de "essencialmente igual", no
sentido de pessoas e situa<;:6es identicas 1 . Deve tambem estar em causa a
mesma "autoridade legislativa" (Estado, regi6es aut6nomas, autarquias,
universidades, etc.). Entre as pessoas de cada grupo ha muitas vezes
especificidades pessoais e situacionais justificativas de tratamento desigual.
1

Pessoas e situa<;6es identicas sao, por exemplo, os ourives, os farmaceuticos, os estudantes do ensino
superior, os automobilistas, etc. Ha, pois, grupos distintos em condi<;6es identicas. Entre as pessoas
de urn grupo ha urn ponto de referenda que as a proxima.
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Os niveis de especificidade e de desigualdade sao os mais variados:
estudantes "normais", estudantes "deficientes" (nas suas diferentes
especies e intensidades), estudantes-trabalhadores, estudantes em regime
de alta competit;ao, estudantes em regime de melhoria de nota, estudantes
em regime de avaliat;ao continua, etc. Compete ao legislador determinar os
regimes especificos de cada urn deles .
A igualdade constitucionalmente garantida nao permite que se trate
o que e essencialmente igual de forma desigual, sem uma suficiente
justificat;ao, tal como tambem nao permite que 0 que e essencialmente
desigual seja tratado de uma forma igual, sem uma suficiente justificat;ao.
Assim, tanto o tratamento desigual como o tratamento igual podem
necessitar de fundamento juridico-constitucional. 0 tratamento igual pode
suscitar urn problema de tratamento desigual. Por exemplo, os comerciantes
tern geralmente urn tratamento igual, mas alguns sao merecedores de urn
tratamento desigual. Actualmente fala-se em farmacias nos hospitais e nos
centros comerciais, a par das farmacias tradicionais. De igual modo, se
pessoas se manifestam nos termos da lei e outras se manifestam em condit;6es
proibidas, nao deverao ter urn tratamento (arbitrariamente) igual.

4. No dominio das exigencias de justificat;ao juridico-constitucional de
tratamentos desiguais deve ser tida em considerat;ao a intensidade corn que
urn tratamento desigual afecta os cidadaos . A intensidade e maior quando
estao em causa (segundo o criteria de tratamento desigual) pessoas e grupos
de pessoas. Tambem e relevante o facto de o cidadao pod er ou nao influenciar
o criteria do tratamento desigual. De igual modo deve ser tido em especial
atent;ao a questao de saber se o tratamento desigual impede ou dificulta o
exerdcio das liberdades constitucionalmente garantidas.
Mesmo nos tratamentos desiguais de baixa intensidade nao e permitido
o arbitrio. Neste caso de tratamentos desiguais de baixa intensidade, o
controlo da justificat;ao consubstancia-se num controlo da evidencia. Sera
suficiente uma qualquer razao objectiva para se admitir urn tratamento
desigual como nao sendo arbitrario.
Se, pelo contrario, estiver em causa urn tratamento desigual de mais
elevada intensidade, havera proibit;ao do tratamento desigual mesmo que
nao haja uma razao objectiva muito importante. Neste caso havera lugar a
urn controlo da proporcionalidade e esta justificado urn tratamento desigual
por uma razao objectiva ponderosa se for prosseguido urn fim legitimo, se o
tratamento desigual for apto e necessaria para atingir esse fim e se ele estiver
numa relat;ao adequada corn a relevancia do fim em vista. Em qualquer
caso, o Estado tern o poder de regular e conformar criando diferent;as
(por exemplo, entre funcionarios publicos e contratados) e estabelecendo
tratamentos desiguais. Os fins em vista legitimarao ou nao as diferent;as e
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os regimes desiguais. As diferen<;as podem, por exemplo, justificar-se por
raz6es de produtividade, eficiencia dos servi<;os, etc.
Ao Estado incumbem tambem fins de fomento. Para tal, o Estado
procede geralmente a discrimina<;6es positivas, como forma de apoiar
pessoas (singulares ou colectivas) ou grupos.
Em termos gerais, constituem, por exemplo, situa<;6es de viola<;ao
da igualdade perante a lei salarios diferentes para funcionarios de sexo
diferente e/ou da mesma categoria profissional. Sera tambem o caso de a
lei determinar limites de idade diferentes do regime geral especificamente
para certas pessoas, coma par exemplo os portadores de uma determinada
doen<;a. Mas, ja nao havera uma tal viola<;ao, por exemplo, no caso de
urn regulamento que estabelece taxas de propinas no ensino superior de
acordo corn o rendimento familiar. 0 mesmo se diga da fixa<;ao das rendas
sociais corn base no rendimento familiar ou ainda se os profissionais de urn
determinado sector forem, por exemplo, excluidos do direito reconhecido
em geral de recusa de ser testemunha, nos termos da lei. No que respeita
especificamente ao direito tributario, do prindpio da igualdade resulta,
coma sua manifesta<;ao espedfica, o prindpio da justi<;a tributaria, o qual
exige que o legislador estabele<;a as tributa<;6es de acordo corn a capacidade
econ6mica de cada contribuinte.
Por outro lado, a Constitui<;ao imp6e a igualdade entre pessoas de
sexo diferente e, em geral, entre homem e mulher. Tambem ha lugar a urn
tratamento igual, em geral, entre estrangeiros e nacionais. A Constitui<;ao
proibe discrimina<;6es baseadas na origem, na ra<;a (no sentido de
grupos etnicos dotadas de determinadas caracteristicas hereditarias), na
religiao (concep<;ao ou credo religioso). 0 mesmo se diga da proibi<;ao d e
discrimina<;ao corn base na lingua e nas concep<;6es politicas. E tambem
proibida a discrimina<;ao (negativa) corn base em "deficiencia", entendida
coma afecta<;ao duradoura de fun<;6es fisicas, psiquicas ou animicas.
0 prindpio da igualdade estabelece limites a liberdade de conforma<;ao
do legislador e da Administra<;ao. Desde logo nao devem ocorrer
discrimina<;6es, positivas ou negativas, injustificadas e intencionais para
alem do que esta previsto na lei. Por exemplo, a diferen<;a de sexo e outras
diferen<;as previstas no art. 0 13.0 , n .0 2, da CRP nao podem constituir criteria
e fundamento justificativo de tratamentos desiguais. Assim, o poder publico
nao pode ter por fim preferir ou preterir corn base nos motivos previstos
no art. 0 13. 0 , n .0 2, da CRP. Pode (e deve), no entanto, haver motivo para
discrimina<;6es positivas de deficientes, como forma de combater a sua
exclusao social e de promover a sua integra<;ao na sociedade. Os alunos
deficientes tern direito a urn ensino adequado ea uma discrimina<;ao positiva,
de modo a coloca-los em igualdade corn os restantes alunos (por exemplo
atraves de escolas especializadas ou de professores de ensino especial). Estas
discrimina<;6es positivas podem ter lugar por via de presta<;6es, pecuniarias
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ou outras, de compensa<;ao. Mas ja nao compete ao legislador impor ou
proibir a manuten<;ao dos papeis tradicionais de homem e mulher na familia
ou na sociedade. Tambem nao pode ser fim do legislador promover uma
ra<;a social face as outras, tal como nao pode reprimir ou apoiar ideologias
polfticas ou religiosas.
Mas o legislador pode fomentar, em conjunto, uma vida cultural,
religiosa e polftica, bem coma uma diversidade lingufstica ou regional.
0 Estado tambem pode e deve promover a efectiva<;ao da igualdade de
direitos entre homens e mulheres. Sobre o Estado portugues recai mesmo a
incumbencia fundamental de promover a efectiva<;ao da igualdade nao s6
entre homens e mulheres, como tambem entre os direitos de seres humanos
de diferente religiao, ascendencia, ra<;a, etc.
Suscita-se, por exemplo, a questao da compatibilidade corn a Constitui<;ao de
uma legisla<;ao a favor da mulher, que estabele<;a quotas exigindo que uma determinada percentagem dos lugares seja ocupada por mulheres, corn eventual
preteri<;ao de urn homem mais apto relativamente a uma mulher menos apta.
Tal s6 podera ser sustentado se entendermos que o Estado tern por incumbencia promover a efectiva<;ao da igualdade material. Nesta perspectiva, serao constitucionais as normas que estabele<;am quotas ate que as mulheres atinjam uma
determinada percentagem de lugares, devendo-se colocar mulheres no caso de
igual aptidao de homens e mulheres. Pode e deve haver ac<;6es de controlo e
san<;6es corn vista a evitar que nao haja coloca<;ao de mulheres ou que elas sejam,
por exemplo, mais mal pagas s6 por serem mulheres.
Por outro lado, suscita-se a questao de saber coma deve ser entendida a aptidao
e a necessidade de urn tratamento desigual para se conseguir urn fim legftimo. A
aptidao e a necessidade de urn tratamento desigual tern de ter uma razao justificativa que nao assente nem considere a diferen<;a de sexo (ou outra constante do
art.o 13.0 , n. 0 2, da CRP). No entanto, sao lfcitas diferencia<;6es baseadas noutras
diferen<;as entre pessoas ou em diferentes circunstancias da vida.
De igual forma, uma lei nao pode estabelecer uma discrimina<;ao apenas corn
base numa concep<;ao tradicional, por exemplo do papel da mulher na familia
ou relativamente ao trabalho nocturno das mulheres 2 • Tambem nao pode haver
aulas obrigat6rias s6 para meninas ou s6 para meninos. 0 mesmo se diga se s6 os
homens forem obrigados ao servi<;o militar ou ao servi<;o de bombeiro. No passado, o nome do homem era automaticamente o nome da familia. A lei tambem
nao pode determinar que continue a ser assim no caso de falta de acordo entre
os conjuges.
Por outro lado, em certos casos pode haver regula<;6es diferentes para
homens e mulheres (ou corn base noutras raz6es constantes do art. 0 13. 0 ,
2

Por exemplo, a lei que proibisse uma determinada modalidade desportiva feminina por apresentar
uma taxa de acidentes acima da media nao violaria o prindpio geral da igualdade, porque nao
assentaria na diferen~a entre homem e mulher~ mas na elevada perigosidade da respectiva
modalidade desportiva. A questao colocar-se-ia apenas quanto a outras modalidade desportivas
que apresentassem taxas equivalentes de acidentes.
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n. 0 2, da CRP), baseadas em ocorrencias que por natureza s6 se verificam
nos homens, nas mulheres, numa dada rac;a, numa dada religiao, etc. 0
legislador pode e deve tomar em considerac;ao estes aspectos especificos.
Corn base na sua especificidade, as maes sao alvo, por vezes, de urn regime
adequado quanto a certos aspectos especificos. Por exemplo, s6 a mulher
engravida, tern o parto e amamenta (a chamada discriminac;ao corn base nas
diferenc;as biol6gicas objectivas). A lei protege a mae, mas o pai tern direito a
mesma protecc;ao se assumir o papel da mae naquilo em que seja possivel.
Ha condutas que resultam de uma diferenc;a distintiva. Mas a
admissibilidade de tais condutas deve ser apreciada pelos outros direitos
fundamentais em que se enquadra a conduta. Nao pode haver justificac;ao
de tratamento desigual na lingua, na conduta especifica de uma classe social,
na origem etnica, na expressao, na ideologia.
Nao pode ser negado o acesso igual ao servic;o publico apenas corn
fundamento numa dada concepc;ao politica. Mas ja podera ser negado tal
acesso corn base em actos concretos contrarios a lei. Urn adepto de uma
ideologia fascista tern direito a ser admitido na func;ao publica, mas podera
ser legitimamente recusado esse acesso se ele tiver praticado certos actos de
caracter ideol6gico contrarios a lei.
Sao permitidas excepc;oes, por normas constitucionais especiais, as
exigencias previstas no art. 0 13. 0 , n. 0 2, da CRP. Poderia ser o caso, por
exemplo, da atribuic;ao a urn dos progenitores do direito a ultima decisao
sobre a educac;ao dos filhos na ausencia de acordo entre ambos.
Outro aspecto importante em sede de principio da igualdade tern
ainda a ver corn a protecc;ao do casamento e corn a igualdade dos conjuges.
Segundo o art. 0 36. 0 , n .0 1, da CRP, "Todos tern o direito de constituir familia
e de contrair casamento em condic;oes de plena igualdade". Ao consagrar o
direito a constituir familia e a contrair casamento, a Constituic;ao assume o
compromisso de criar condic;oes para a efectiva realizac;ao destes direitos,
isto e, o compromisso de proteger o casamento e a familia. De uma forma
particular, os que casam e constituem familia nao podem obter, por esse
facto, uma posic;ao pior daqueles que optam por nao casar e nao constituir
familia. Tambem as pessoas que tern filhos nao podem sofrer qualquer
discriminac;ao negativa face aos que nao tern filhos. Em geral, quem opta
pelo casamento e por constituir familia nao pode, por esse facto, ser
discriminado negativamente face aos que optam por outras comunidades
de vida e de educac;ao. Esta proibic;ao de discriminac;ao negativa aplica-se
nomeadamente ao dominio das imposic;oes tributarias no caso do casamento
e da familia. Assim, nao pode haver maior onerac;ao tributaria das pessoas
no caso de estarem casadas ou de constituirem familia. Tambem os pais ou
as maes nao podem, por esse facto, sofrer qualquer discriminac;ao negativa
face as pessoas que nao sao pais ou maes. De igual modo, nao pode haver
discriminac;ao entre filhos de pais casados e filhos de pais nao casados.
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No que respeita a igualdade na participa<;ao politica, a Constitui<;ao
garante direitos de participa<;ao politica em condi<;6es de igualdade. Vejamse, por exemplo, os art. 0 s 10.0 (sufragio universal), 48. 0 (participa<;ao na vida
politica),49. 0 (direito de sufragio) e 50. 0 , n. 0 1 (direito de acesso, em condi<;6es
de igualdade e liberdade, aos cargos publicos) da CRP.
Sufragio "universal" significa que de todos os cidadaos portugueses
tern igual capacidade de eleger e de serem eleitos. A universalidade do voto
e uma manifesta<;ao especifica da igualdade de sufragio eleitoral. No direito
eleitoral activo, igualdade de sufragio eleitoral significa igual valor, ou seja,
urn voto por pessoa . Na perspectiva do resultado eleitoral, a igualdade de
voto significa que os votos tern igual valor, pelo que tern de ser considerados
de forma igual na conversao dos votos em assentos parlamentares. No
direito eleitoral passivo, a igualdade de sufragio eleitoral significa que todos
os candidatos tern iguais oportunidades. Tanto na perspectiva activa como
passiva, a igualdade de sufragio eleitoral significa que todos os eleitores e
candidatos tern direito ao controlo das elei<;6es.
A igualdade de direito de sufragio pode ser entendida apenas como
manifesta<;ao especifica do principio da igualdade em geral (art. 0 13. 0 da
CRP). E algo mais que isso, na medida em que e atribu:ida pela Constitui<;ao
e e objecto de uma regula<;ao legislativa especial. Por urn lado, o principio
da igualdade eleitoral exige urn tratamento igual na perspectiva numerica.
Neste dom:inio, e reduzida a margem de manobra do legislador e da
Administra<;ao para estabelecer diferencia<;6es, estando elas sempre sujeitas
a rigorosa fundamenta<;ao. Por exemplo, a universalidade sofre alguma
restri<;ao corn a obriga<;ao de estar domiciliado no territ6rio de verifica<;ao
das elei<;6es. Mas os portugueses residentes no estrangeiro tambem podem
votar, dentro de algumas limita<;6es previstas na lei. Por outro lado, os
votos dados a partidos muito pequenos acabam por nao ser considerados,
pelo que neste caso nao tern o mesmo valor final que os votos dados aos
maiores partidos. Mas ha uma justifica<;ao para esta desigualdade, desde
logo porque ela e indispensavel ao born funcionamento da Assembleia
da Republica (segundo o sistema de escrut:inio proporcional vigente no
nosso pais). Restri<;6es deste tipo sao geralmente consideradas leg:itimas
nas democracias modernas. Por outro lado, nao se entende que necessite
de justifica<;ao a desigual pondera<;ao do valor final dos votos expressos
(presente geralmente nos sistemas maioritarios). Em teoria, o legislador e
livre de optar por urn sistema eleitoral maioritario ou proporcional. Ha ainda
outras excep<;6es ao principio da universalidade do sufragio, como acontece
por exemplo corn a nega<;ao do direito de sufragio, activo e passivo, aos
menores de 18 anos de idade.
Outro aspecto importante do principio da igualdade diz respeito
a igualdade de oportunidades na forma<;ao da opiniao politica (p. ex.
igualdade de oportunidades dos partidos politicos). Face a Constitui<;ao,
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o direito de voto implica ex1gencias na forma<;;ao da vontade politica.
Deve ser respeitado urn tratamento formalmente igual, numa perspectiva
aritmetica, desde logo na prepara<;;ao das elei<;;6es, o que pressup6e que
as oportunidades (nomeadamente nos tempos de antena, nos placards
de cartazes e nos beneficios fiscais) 3 sao repartidas de forma igual numa
perspectiva aritmetica.
Tambem a igualdade de oportunidades dos partidos politicos radica,
antes de mais, no art. 0 13. 0 , n. 0 1, da CRP. Assim, os tratamentos desiguais
em rela<;;ao aos partidos politicos s6 podem resultar de raz6es impostas ou
reconhecidas como imperiosas pela lei. Nao se exige, pois, uma igualdade
aritmetica ou igualdade formal, mas sim uma igualdade que pode ser
entendida como igualdade proporcional ou igualdade por escal6es. A
Constitui<;;ao 4 ea lei (nomeadamente a Lei dos Partidos Politicos) determinam
o tratamento igualitario de todos os partidos na distribui<;;ao dos tempos
de antena para a campanha eleitoral por parte das institui<;;6es publicas de
radiodifusao. A distribui<;;ao do tempo de antena pode ser escalonada de
acordo corn a dimensao dos partidos, a qual e medida, em especial, pelos
resultados das ultimas elei<;;6es. Neste caso, urn tratamento de igualdade
formal retiraria aos partidos a importancia que eles realmente tern na
sociedade. Por outro lado, a igualdade de oportunidades tambem tern de ser
respeitada noutros aspectos, como acontece nas emiss6es radiotelevisivas
de campanha eleitoral (art. 0 40. 0 , n. 0 2, da CRP).
Outra manifesta<;;ao espedfica do prindpio da igualdade diz respeito
ao exerdcio de direitos dvicos e politicos. A Constitui<;;ao (art. 0 109. 0 ) imp6e
ao legislador o clever de criar leis que promovam "a igualdade no exerdcio
dos direitos dvicos e politicos e a nao discrimina<;;ao em fun<;;ao do sexo
no acesso a cargos politicos". Esta disposi<;;ao e especial face ao art. 0 13. 0
na medida em que garante especificamente direitos "dvicos e politicos"
iguais. E urn direito garantido a todos os cidadaos portugueses. Este direito
tambem e, em geral, valido para os estrangeiros residentes em Portugal,
3

4

0 artigo 34. 0 (sob a epigrafe "procedimentos eleitorais") da Lei Organica n. 0 2/2003, de 22 de
Agosto (Lei dos Partidos Politicos), determina no seu n. 0 1, al. b), a igualdade de oportunidades no
tratamento de candidaturas.
0 artigo 40. 0 da CRP (sob a epigrafe "direitos de antena, de resposta e de replica politica"), na
redacc;i'io dada pela Lei Constitucional n. 0 1/2004, de 24 de Julho, determina: 1. Os partidos politicos
e as organiza~6es sindicais, profissionais e representativas das actividades econ6micas, bem como
outras organiza~6es sociais de ambito nacional, tern direito, de acordo corn a sua relevancia e
representatividade e segundo criterios objectivos a definir por lei, a tempos de antena no servi~o
publico de radio e de televisao. 2. Os partidos politicos representados na Assembleia da Republica,
e que ni'io fa~am parte do Governo, tern direito, nos termos da lei, a tempos de antena no servi~o
publico de radio e televisi'io, a ratear de acordo corn a sua representatividade, bem como o direito
de resposta ou de replica politica as declara~6es politicas do Governo, de dura~ao e relevo iguais
aos dos tempos de antena e das declara~6es do Governo, de iguais direitos gozando, no ambito da
respectiva regii'io, os partidos representados nas Assembleias Legislativas das regi6es aut6nomas.
3. Nos periodos eleitorais os concorrentes tern direito a tempos de antena, regulares e equitativos,
nas esta~6es emissoras de radio e de televisi'io de ambito nacional e regional, nos termos da lei."
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especialmente para os oriundos dos Estados-membros da Uniao Europeia,
mas corn as restri<;6es constantes da lei. Neste caso, o conceito de direitos
civicos e politicos deve ser entendido em termos amplos, de forma a abarcar
toda a rela<;ao dos cidadaos corn o poder publico (direito de voto, direitos
e deveres tributarios, presta<;ao de servi<;os, etc.). Temos assim que a
garantia de igualdade no domfnio do exercicio de direitos civicos e politicos
constitui urn complemento da igualdade geral consagrada no art. 0 13. 0 da
CRP. A igualdade na participa<;ao politica coloca exigencias especificas, por
exemplo, no direito de voto de emigrantes portugueses no estrangeiro e
no direito de domicilio eleitoral para portugueses residentes em territ6rio
portugues, v. g. para eleger e ser eleito nas elei<;6es autarquicas.
Por outro lado, a igualdade consagrada na Constitui<;ao tern de ser
efectiva tambem na atribui<;ao dos cargos publicos. 0 art. 0 50.0 da CRP, sob
a epfgrafe "direito de acesso a cargos publicos", determina, no seu n. 0 1,
que "todos os cidadaos tern o direito de acesso, em condi<;6es de igualdade
e liberdade, aos cargos publicos." A atribui<;ao de cargos publicos deve ser
feita em fun<;ao da qualifica<;ao, da capacidade tecnica e da aptidao, nos
termos da lei 5 • Em geral, reconhece-se que a rela<;ao de fun<;ao publica e
tambem uma rela<;ao de fidelidade, o que exige a aceita<;ao da Constitui<;ao e
o compromisso de a nao violar. 0 titular de urn cargo publico deve ter nao s6
idoneidade e capacidade tecnica, mas tambem revelar disponibilidade para
p rosseguir as fun<;6es que lhe sao confiadas no respeito pela Constitui<;ao
(incluindo os principios nela consignados) e, assim, pelo Estado de direito.
Em suma, a igualdade na atribui<;ao de cargos publicos profbe discrimina<;6es
pelo facto de, por exemplo, se ser homem ou mulher, portugues residente
em Portugal ou no estrangeiro, crente ou agn6stico. Mas se, por exemplo, a
direc<;ao de uma escola especial publica nao pode ser atribufda apenas por
se ser homem ou mulher, ja o podera ser a urn homem ou a uma mulher
se as respectivas fun<;6es de direc<;ao apenas puderem ser, do ponto de
vista pedag6gico e I ou disciplinar, devidamente desempenhadas por urn
dado homem ou por uma dada mulher. Se urn homem em concreto oferecer
garantias de cumprir melhor as fun<;6es em causa, devera ter a preferencia,
mesmo que se trate de uma escola exclusiva ou especialmente frequentada
por mulheres (p. ex. treinadores de equipas femininas).
5

A capacidade tecnica reporta-se aos conhecimentos tecnicos, as faculdades tecnicas e as garantia
tecnica; a qualifica~ao reporta-se ao talento, aos conhecimentos gerais e a experiencia da vida; a
aptidao compreende abarca a pessoa como urn todo, corn as suas qualidades ffsicas, psiquicas e
de caracter. Saliente-se o facto de em certos paises, como a Alemanha, do conceito de aptidao para
o exerdcio de urn cargo publico fazer parte a "fidelidade a Constitui<;ao" (tambem exigida em
Portugal), entendendo-se que deste conceito faz parte-ea qui esta a especificidade que pretendemos
assinalar - a ideia de "amigo" e "inimigo" (no sentido de "compativel" e "incompativel") da
Constitui<;ao. Em qualquer caso, urn tal entendimento parece ser insustentavel em Portugal, porque
iria contra a proibi<;ao de discrimina<;ao por raz6es politicas ou ideol6gicas, consagrada no art. 0
13.0 , n .0 2, da CRP ("Ninguem pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer
direito ou isento de qualquer clever em razao de .... . convic<;6es po!iticas ou ideol6gicas").
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Relativamente aos cidadaos portadores de deficiencia, a Constitui<;:ao
portuguesa imp6e excep<;:6es. Os portadores de deficiencia devem ser alvo
de uma discrimina<;:ao positiva, no sentido de deverem ser especialmente
apoiados para poderem vir a ser tao qualificados para as fun<;:6es (no
dominio da aptidao, da qualifica<;:ao e da capacidade h~cnica) como os nao
portadores de deficiencia.

5. Outro aspecto importante do prindpio da igualdade tern a ver corn
a sua viola<;:ao e respectivas consequencias juridicas. Em geral, a ingerencia
num direito de liberdade tern de ser simplesmente suprimida, pelo que o
cidadao tern de voltar a entrar no gozo da liberdade em que estava antes da
ingerencia. Porem, o tratamento desigual de dois grupos pode ser resolvido
tratando-se urn grupo como o outro e vice-versa ou ambos os grupos podem
ser tratados de urn terceiro modo. Assim, urn tratamento desigual pode ter
a solu<;:ao apresentada tanto para p6r termo a urn 6nus que afecta de modo
desigual urn cidadao face a outros, como para obter urn beneficio que foi
negado de modo desigual face a outros.
Se e a lei ao abrigo da qual o 6nus foi imposto que nao respeita a
igualdade, a lei (a norma) pode ser anulada pelos tribunais, eliminando
assim tambem o 6nus.
Se o cidadao pretender urn beneficio que esta previsto numa norma que
viola a igualdade face a outro grupo, nao se coloca a questao da anula<;:ao
da norma (que retiraria o beneficio a todos). Mas se a norma atribui o
beneficio a todos os cidadaos e outra norma exclui desse beneficio urn grupo
de cidadaos, o grupo de cidadaos excluido do beneficio beneficiara corn a
anula<;:ao da segunda norma juridica.
No moderno Estado de direito os tribunais podem anular e suspender
a aplica<;:ao de normas, mas nao podem agir de forma conformadora face
ao legislador. E certo que toda a anula<;:ao e suspensao de aplica<;:ao de
normas juridicas encerra em si urn certo caracter conformador. No caso
em apre<;:o da igualdade, a anula<;:ao de uma norma concretiza uma das
possibilidades te6ricas de p6r termo a urn tratamento desigual, mas ha
outras possibilidades.
Uma das formas de p6r termo a uma desigualdade consiste em atribuir
o beneficio ao grupo que dele foi excluido. Em certos casos, os tribunais
poderao determinar a atribui<;:ao do beneficio em falta, mas havera nisto
urn certo efeito conformador. Ao preencherem desta forma uma lacuna da
lei, os tribunais criam 0 que 0 legislador nao criou (intencionalmente ou
nao). Por isso, serao de observar duas regras: a) se existir uma incumbencia
constitucional ou houver uma norma constitucional que exija urn
determinado tratamento favoravel e o legislador privou desse tratamento
urn grupo de cidadaos, corn viola<;:ao da igualdade, o beneficio pode ser
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alargado a este grupo de cidadaos; b) se o legislador tiver criado urn sistema
de normas complexo e pretender ater-se a ele 6 e se este sistema de normas
s6 permanecer consequente e harm6nico no caso de urn beneficia se alargar
a urn grupo que nao foi contemplado, o beneficia podera ser atribuido. Fora
destas regras, a exclusao do beneficia deve ser considerada inconstitucional,
sem que se exija a anula<;ao da norma. Em qualquer caso, sobre o legislador
recai sempre o dever de observar a Constitui<;ao no estabelecimento das
suas leis.
Relativamente a viola<;ao da igualdade pela Administra<;ao e pelos
tribunais, cumpre antes de mais referir que tanto a Administra<;ao como
os tribunais s6 podem tratar de forma igual ou desigual quando lhes
tenha sido atribuida uma correspondente margem de actua<;ao. Se a
norma juridica nao deixa qualquer margem de actua<;ao mas imp6e urn
determinado efeito juridico verificando-se urn determinado pressuposto, a
Administra<;ao e os tribunais tratarao o cidadao de modo desigual se nao
aplicarem o efeito juridico sempre que se verifique o referido pressuposto.
Este tratamento desigual corresponde apenas a uma aplica<;ao incorrecta da
norma. A Administra<;ao goza de uma margem de actua<;ao no dominio da
discricionariedade.
No que respeita especificamente a viola<;ao da igualdade pela
Administra<;ao, importa ainda referir que mesmo no ambito da
discricionariedade e da chamada "margem de aprecia<;ao", a Administra<;ao
nao se pode desviar, se m fundamento justificativo, de eventu ais regulamentos
internos (pelos quais pretende orientar o exerdcio da sua discricionariedade),
como em rela<;ao a sua praxis administrativa constante (por ela adoptada
no exerdcio da sua discricionariedade). A esta vincula<;ao ao prindpio da
igualdade chama-se autovincula<;ao da Administra<;ao. No caso de viola<;ao
desta autovincula<;ao, o cidadao pode afastar os 6nus e obter os beneficios .
Nao se aplicam aqui as objec<;6es que foram apontadas contra o alargamento
de beneficios negados por norma juridica. A liberdade da Administra<;ao na
conforma<;ao da execu<;ao e muito menor do que a liberdade de conforma<;ao
do legislador.
Porem, se os regulamentos internos da Administra<;ao ou a praxis
administrativa forem contrarios a lei e se a Administra<;ao, quanto a urn
cidadao em concreto, passar a adoptar uma praxis administrativa conforme
corn a lei, este comportamento nao e contrario ao prindpio da igualdade.
Por for<;a do primado da lei, nao ha urn direito a igualdade na ilegalidade,
nem urn direito a repeti<;ao da ilegalidade.
Quanto a viola<;ao da igualdade pelos tribunais, nao se reconhece, em
geral, uma autovincula<;ao dos tribunais correspondente aautovincula<;ao por
praxis administrativa permanente. Fala-se em "jurisprudencia permanente",
6

Sera o caso, por exemplo, do regime juridico da
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mas num sentido nao vinculativo para os tribunais . Desde logo, o prindpio
da igualdade nao pode impedir 0 desenvolvimento e 0 aperfeic;oamento do
direito pela via jurisprudencial.
Em jeito de conclusao salienta-se o facto de muitas vezes nao ser facil
descortinar se no caso concreto foi violado o prindpio constitucional da
igualdade. Uma tal apreciac;ao deve ser feita de forma cautelosa e gradual.
Sera geralmente relevante a analise de dois aspectos: saber se a lei trata
de modo desigual o que e essencialmente igual; saber se o tratamento
desigual esta justificado do ponto de vista juridico-constitucional. Quanta
ao primeiro aspecto sera importante saber se sao comparaveis as pessoas, os
grupos de pessoas ou as situac;6es em presenc;a. Quanta ao segundo aspecto,
sera nomeadamente importante saber se a lei foi criada corn violac;ao das
normas de competencia e de procedimento, bem como saber se no caso
concreto se verificam as exigencias especiais da lei quanta ao fundamento
do tratamento desigual (criterios de discriminac;ao nao permitidos, etc.).
Por outro lado, importa indagar quest6es como a de saber se o eventual
tratamento desigual serve urn fim legitimo, se o tratamento desigual e apto,
necessaria e adequado a atingir o fim legitimo em vista, se a lei esta redigida
de forma clara e precisa, tanto na previsao como na estatuic;ao. Por fim,
importa ter presente que os prindpios de igualdade especial nao tern urn
ambito de pro tecc;ao, mas fazem exigen cias de ju stificac;ao . Por ou tro lado,
urn prindpio de igu aldade especial nao substitui o prindpio d e igu aldade
em geral (art.0 13. 0 da CRP). Por exemplo, os p rindpios de igualdade especial
estao vincula d os a p roibic;ao de discriminac;ao previs ta no art.0 13. 0 , n .0 2, da
CRP.
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