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Recolher obrigatório: “Quem for multado,
será mal multado”
O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia considera que o recolher obrigatório é uma

“suspensão abstracta da liberdade de circulação” que não pode ser declarada fora do estado

de emergência e que neste caso, do ponto de vista prático, é até “manifestamente inútil”.

Helena Pereira
2 de Julho de 2021, 20:30

O dever de recolhimento entre as 23h e as 5h
(https://www.publico.pt/2021/07/01/sociedade/noticia/circulacao-via-publica-
limitada-partir-23h-concelhos-risco-elevado-elevado-nao-ha-excepcoes-1968740) é
uma medida, a seu ver, inconstitucional? 

É uma medida inconstitucional porque tem o significado prático de suspender um dos
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mais elementares direitos, liberdades e garantias, no caso, a liberdade de deslocação no

território nacional, garantido pela Constituição da República Portuguesa (CRP). Assim é

porque o seu efeito é abrangente e definido estatisticamente, colocando em crise a

totalidade daquela liberdade individual. Tratando-se da suspensão de direito

fundamental, nos termos do art. 19º da CRP, tal efeito só pode ser consumado com

recurso a um dos dois mecanismos de estado de excepção constitucional aí previstos, na

situação, seria o estado de emergência. Note-se que a gravidade desta opção do

“recolher obrigatório” é até confirmada pela própria Lei do Regime do Estado de Sítio e

do Estado de Emergência (LRESEE) (a lei nº 44/86, de 30 de Setembro), que, embora a

admitindo, lhe impõe apertados e especiais limites.

O Presidente considera que é uma medida perfeitamente enquadrada na Lei de
Bases da Protecção Civil. Marcelo está a esticar demasiado a interpretação desta lei? 

Não é preciso ser um exímio constitucionalista – como é, obviamente, o caso do

actual Presidente da República – para se chegar à conclusão de que se trata de uma

providência inconstitucional. Lendo a Lei de Bases da Protecção Civil (LBPC) que vigora

em Portugal, em tal diploma não se consegue perscrutar a possibilidade de impor um

qualquer dever de recolhimento na vigência do estado de calamidade, cujos efeitos são

taxativos, nem essa providência – pelas razões expostas – alguma vez poderia ser

estabelecida num quadro em que apenas se restringem faculdades de direitos

fundamentais ao nível de medidas ordinárias, as quais não podem envolver a suspensão

de normas constitucionais.

O que de mais aproximado há na LBPC é a limitação da circulação de pessoas em certas

áreas, o que, por si só, suscita as maiores dúvidas de constitucionalidade, porquanto se

assemelha, nas suas consequências, a uma suspensão de um direito fundamental. Mas

isso nada tem que ver com uma suspensão abstracta da liberdade de circulação.

Acresce que esta medida nem sequer passa nos testes dos princípio da

proporcionalidade e da generalidade: não só é manifestamente inútil – porque obriga a

estar em casa quem nela já estaria de outro modo, o que se confirma, a contrario sensu,

pelas excepções que se abrem, precisamente para as pessoas que têm de sair de casa a

essas horas… – como se dirige discriminatoriamente a certos grupos de pessoas e

actividades nocturnas, que, tendo de ser legítimas em Estado de Direito Democrático,

são “alvo” de uma censura jurídica e até moral, partindo-se do pressuposto de que tais

pessoas e comportamentos – supostamente as actividades dos jovens – são, por

definição, irresponsáveis e mais contribuem para a “desgraça” da aceleração da

pandemia, o que, convenhamos, não é tolerável e tem um ressaibo razoavelmente

persecutório. 



    

Que pode acontecer a quem seja multado? Aconselha a que quem seja multado
conteste a razão de ser da multa? 

Quem for multado, será “mal” multado, e deverá pedir a identidade do agente de

autoridade que o fizer, devendo no momento, respeitosamente, discordar da sua

aplicação, invocando estas razões. Depois, deve recorrer de tal decisão para o seu

superior hierárquico, ao mesmo tempo que deve participar disciplinarmente do agente

que o fizer à Inspecção-Geral da Administração Interna e ao organismo de inspecção do

serviço policial em causa, que os há tanto na GNR como da PSP.

Pena é que perante uma profusão contínua de medidas atentatórias dos nossos mais

elementares direitos, o poder político insista em negar a verdade e intoleravelmente

tarde em aprovar legislação adequada.

E da parte de quem devia ser o “defensor do povo” perante esta violação da legalidade

democrática, por exemplo a Provedoria de Justiça e a Procuradoria-Geral da República

nos termos da LRESEE, só se ouve um “silêncio ensurdecedor”, pois não há uma única

palavra pública em questões sérias de inconstitucionalidade que a pandemia tem

levantado: nada se disse sobre as quarentenas ilegais, sobre a anterior violação da

liberdade de culto, sobre outros casos de “recolher obrigatório” (este não é inédito),

sobre a proibição de circulação entre concelhos ou sobre um suposto dever geral de

recolhimento domiciliário que já foi antes decretado.

É caso para perguntar: quem pode salvar as liberdades do povo? O direito de resistência

ou o direito à revolução pela legalidade democrática ferida?


