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Bernardino Duarte



Introdução

1 – Objecto da investigação

O objecto desta investigação é a vinculação das entidades privadas
ao princípio da igualdade, previsto genericamente no artigo 13º da
Constituição da República Portuguesa.

Este princípio é desenvolvido ou concretizado em muitas disposições
constitucionais e infraconstitucionais. Algumas destas disposições vinculam
directamente entidades privadas. Analisar as situações em que a lei prevê
a vinculação, interrogar sobre se existe uma tal vinculação, para lá dos casos
em que ela é directamente imposta por uma norma jurídica (nomeadamente
se é imposta pela lei constitucional na ausência de uma norma infracons-
titucional) e, se a resposta for afirmativa, conhecer os pressupostos e os
limites de uma tal vinculação, são os objectivos do presente trabalho.

Para que a investigação faça sentido, é necessário assentar nalguns pres-
supostos. Em primeiro lugar, parte- se da ideia de que a igualdade é um valor
e um princípio e não um direito. Se existisse um direito fundamental à igual-
dade, ou de igualdade, a vinculação de todas as entidades, públicas ou privadas,
decorreria do disposto no nº 1 do artigo 18º da Constituição portuguesa.

O segundo pressuposto é de natureza metodológica. Assenta na ideia
de que o direito é realizado ou concretizado num determinado espaço e
num determinado tempo, pela permanente dialéctica entre um sistema
jurídico e uma vivência social que suscita problemas. Ou, como escreve
António Manuel Hespanha, “...o direito existe sempre «em sociedade»
(situado, localizado) e... seja qual for o modelo usado para descrever as
suas relações com os contextos sociais (simbólicos, políticos, económicos,
etc.), as soluções jurídicas são sempre contingentes em relação a um dado
envolvimento (ou ambiente).2 São, neste sentido, sempre locais.” e “as

2 Hespanha, António manuel, cuLTurA JuríDIcA EuropEIA – SíNTESE DE um mILéNIo, 3ª edição,
publicações Europa-América, Lisboa, 2003, p. 15



normas jurídicas apenas podem ser entendidas se integradas nos complexos
normativos que organizam a vida social”.3 O ponto de partida na realização
do direito é o problema colocado pelas relações sociais e não as normas ju-
rídicas4. Numa perspectiva positivista do direito, a questão que nos ocupa
não se colocaria – não existiria vinculação das entidades públicas ou privadas
fora dos casos em que as normas jurídicas prevêem tal vinculação.

Assim, parte- se do pressuposto de que existe um elemento do sistema
jurídico,5 o princípio jurídico da igualdade, pertinentemente invocável em
problemas suscitados pelas relações sociais entre particulares, não existindo
normas que directamente prevejam e solucionem tais problemas. Poder- se- á
pensar que os problemas em causa estão para além dos limites da jurisdicidade;
serão questões que se situarão no “espaço livre do direito”6, que estarão
relacionados com aspectos da vida humana, dos domínios da religião, da
moral, da política, da ciência, da arte, da vida amorosa e familiar e que
escapam ao domínio de intervenção do direito. Todavia, o “espaço livre
do direito” é mutável no tempo e no espaço e as relações humanas, nos
domínios indicados, podem sempre suscitar problemas jurídicos novos
que, de acordo com o disposto no art. 8º, nº 1, do Código Civil Português,
os tribunais não podem abster- se de julgar, invocando a falta ou obscuridade
da lei ou alegando dúvida insanável acerca dos factos em litígio.

Todos esses “mundos”7 da religião, da arte, das relações amorosas, etc.,
integram- se no “mundo” geral que constitui a sociedade humana, onde per-
manentemente é necessário conciliar as necessidades de cada ser humano
com as dos outros seres humanos e com necessidades da comunidade ou
comunidades em que se integram, com subordinação ao reconhecimento
da dignidade ética de cada ser humano. É esta dignidade (a dignidade da

3 ob. cit., p. 25.
4 Neves, castanheira, mEToDoLoGIA JuríDIcA – proBLEmAS FuNDAmENTAIS, coimbra Editora, 1993,
p. 142.
5 Sistema jurídico entendido no sentido e com os elementos referidos por castanheira
Neves, mEToDoLoGIA JuríDIcA, pp. 155 e seguintes.
6 Neves, castanheira, mEToDoLoGIA JuríDIcA, p. 207.
7 A palavra “mundos” poderia ser substituída pelo termo “esferas”, no sentido atribuído por
michael Walzer em AS ESFErAS DA JuSTIçA.



pessoa humana em que se baseia a República Portuguesa, conforme artigo
1º da Constituição) que confere a cada pessoa um valor que a torna
indisponível para o poder e a prepotência dos outros e, simultaneamente,
co- responsável e solidário para com os outros. Como refere Castanheira
Neves, “só assim ele poderá ser, também simultaneamente, titular de «direitos»
(dirigidos aos outros) e de obrigações (exigidas dos outros), em todos os
níveis, segundo todos os princípios e em todas as modalidades estruturais
que normativamente se têm objectivado a constituírem o direito (o direito
como específica realidade objectivo- cultural”).8

Ora a realidade objectivo- cultural evolui, pelo que não se pode excluir
que, mesmo naqueles domínios que tendencialmente integram o “espaço
livre de direito”, possam surgir, como acrescenta Castanheira Neves, “con-
trovérsias de repartição, de delimitação de áreas de actuação, além de ins-
titucionalização, de afirmação de igualdade ou de definição de hierarquias,
etc., que devam ter uma solução de direito”.9

O tema desta investigação está intimamente relacionado com a dignidade
da pessoa humana e com o valor que a torna indisponível para o poder e a
prepotência dos outros, quer estes actuem individual ou colectivamente.

O ponto de partida da investigação foi a mais antiga e conhecida
expressão do princípio da igualdade, formulada desde o tempo de Aristóteles
no século IV a. C. – Tratar de maneira igual o que é igual e de maneira
diferente o que é diferente, na medida da diferença.Nesta expressão, o sujeito
está pressuposto, implícito. Se perguntarmos qual é o sujeito, quem é que
trata, a resposta mais óbvia, até recentemente, seria o soberano, o Estado
ou o Governo. Seria o Estado ou um seu representante a entidade com
poder para tratar de forma igual ou desigual os cidadãos. A existência deste
sujeito, que trata de forma igual ou desigual outros sujeitos, chama a atenção
para um aspecto aparentemente paradoxal do princípio da igualdade: a
igualdade jurídica coexiste sempre com a desigualdade de facto. Para lá da
igualdade horizontal, da relação entre sujeitos colocados ao mesmo nível,
igualados em função de um elemento de comparação escolhido, tendo em

8 Neves, castanheira, mEToDoLoGIA JuríDIcA, p. 232.
9 ob. cit., p. 234.



vista um fim predeterminado, existe sempre uma relação vertical: a relação
entre o detentor do poder, que trata, e os sujeitos igualados, objecto do
tratamento. Ora a relação de poder é, em si, uma relação de desigualdade.10
Foi este o ponto de partida e, também, o fio condutor da investigação.

Esta relação vertical tem sido abordada partindo do pressuposto de
que o detentor do poder é o Estado. O princípio da igualdade seria um
limite, externo e interno, ao exercício do poder estadual, dos poderes pú-
blicos11. No entanto, nem só os entes públicos são detentores de poder.
Na expressão do princípio da igualdade, acima indicada, o sujeito implícito
tem diversos poderes, ou um poder composto:
– O poder de determinar a finalidade da comparação;
– O poder de eleger o elemento da comparação entre os sujeitos a tratar;
– O poder de decidir quem é ou não igual;
– O poder de definir o tratamento;
– O poder de aplicar o tratamento, igual ou desigual.

Estes diferentes poderes podem estar e muitas vezes estão na titularidade
de entidades distintas, públicas ou privadas. O Estado pode determinar
a finalidade da comparação e o elemento relevante, deixando a entidades
privadas o poder de tratar outros privados de forma igual ou desigual em
função dos resultados. O próprio Estado pode estar vinculado a respeitar
o princípio da igualdade perante entidades supranacionais – Comissão
Europeia dos Direitos do Homem, Comunidade Europeia, etc. O Estado
português obrigou- se, por exemplo, ao assinar a Convenção Internacional
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a adoptar
se as circunstâncias o exigirem, nos domínios social, económico, cultural e
outros, medidas especiais e concretas para assegurar convenientemente o
desenvolvimento ou a protecção de certos grupos raciais ou de indivíduos
pertencentes a esses grupos, a fim de lhes garantir, em condições de igualdade,

10 Boaventura Sousa Santos, em A críTIcA DA rAzão INDoLENTE, p. 248, faz a pergunta “o que é
o poder?” e dá a resposta: a um nível muito geral, o poder é qualquer relação social
regulada por uma troca desigual.
11 Garcia, maria da Glória Ferreira pinto, “princípio da igualdade – Fórmula vazia ou
«carregada» de sentido”, Boletim do ministério da Justiça, nº 358, Lisboa, 1987, p. 30.



o pleno exercício dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Essas
medidas não poderão, em caso algum, ter como efeito a conservação de direitos
desiguais ou diferenciados para os diversos grupos raciais, uma vez atingidos
os objectivos que prosseguiam (art. 2º da Convenção) e a proibir e a eliminar
a discriminação racial, sob todas as suas formas, e a garantir o direito de cada
um à igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem
nacional ou étnica, nomeadamente no gozo dos seguintes direitos:

e) Direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente:
iii) Direito ao alojamento [art. 5º, e), iii) da Convenção]

Esta obrigação, assumida em 1982 pelo Estado português, de vincular
entidades privadas, fornecedoras de imóveis para habitação, ao princípio
da igualdade, foi concretizada na Lei nº 134/99, de 28 de Agosto12. Aí
se preceitua, no art. 2º, que esta lei vincula todas as pessoas singulares e
colectivas, públicas ou privadas, e, no art. 4º, nº 1, al. e) especifica- se:

1 – Consideram- se práticas discriminatórias as acções ou omissões que,
em razão da pertença de qualquer pessoa a determinada raça, cor, nacionalidade
ou origem étnica, violem o princípio da igualdade, designadamente:

e) A recusa ou condicionamento de venda, arrendamento ou subar-
rendamento de imóveis.13

O Estado português obrigou- se, no âmbito da Organização das Nações
Unidas, a adoptar medidas que imponham a entidades privadas, detentoras

12 Esta lei deve ser interpretada tendo em conta a existência da Lei nº 18/2004, de 11 de
maio, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Directiva nº 43/cE/2000, do conselho,
de 29 de Junho.
13 A lei portuguesa não é tão clara nem tão ampla como a francesa, na proibição de discri-
minações no acesso ao alojamento para habitação. A lei francesa nº 2002-73, de 17 de
Janeiro, estabelece no art. 158º que a nenhuma pessoa pode ser recusado o arrendamento
de um alojamento em razão da sua origem, patronímio, aparência física, sexo, situação
familiar, estado de saúde, deficiência, costumes, orientação sexual, opiniões políticas,
actividades sindicais, ou pertença ou não pertença verdadeira ou suposta a uma etnia, uma
nação, uma raça ou uma religião determinada. 



de poder, a vinculação ao princípio da igualdade (na modalidade de
proibição de discriminação). Esta vinculação de entidades ao princípio
da igualdade, nas suas diversas formulações, não será tratada numa
perspectiva de igualdade horizontal e sim sob a perspectiva da relação
vertical em que uma entidade, pública ou privada, é detentora do poder
de tratar de forma igual ou desigual uma pluralidade de sujeitos igualados
em função de um determinado elemento e tendo em vista um determinado
fim ou o poder de influenciar esse tratamento.14

A importância do tema da vinculação das entidades privadas ao
princípio da igualdade foi sendo reforçada ao longo de todo o século XX
por dois fenómenos relacionados e, de certa forma, complementares: a
“privatização” e a “desregulação”.

Neste contexto, a investigação que se desenvolve adquire interesse
(1) pela actualidade do tema, (2) pela novidade no contexto português e
(3) pela existência de legislação dispersa e fragmentada.

1 – A actualidade. É cada vez mais evidente que, para além dos Estados,
muitas outras entidades exercem poderes de facto sociais ou económicos
sobre cidadãos ou empresas, em resultado dos dois fenómenos atrás referidos
– privatização e desregulação. Por conseguinte, tais poderes justificam a
vinculação de quem os exerce ao princípio da igualdade. Por outro lado,
o entendimento do princípio da igualdade como um princípio estruturante
do regime dos direitos fundamentais e como princípio geral a ter em conta
na aplicação e interpretação do direito, tem- se intensificado, um pouco
por todo o mundo ocidental e até oriental, como acontece no Japão.15 No

14 perspectiva diferente da adoptada por exemplo por Samantha Besson, cuja tese de dou-
toramento tem por título L’éGALITé HorIzoNTALE: L’éGALITé DE TrAITEmENT ENTrE pArTIcuLIErS (éditions
universitaires Fribourg Suisse, 1999).
15 mélin-Soucramanien, Ferdinand – LE prINcIpE D´éGALITé DANS LA JurISpruDENcE Du coNSEIL coNSTI-
TucIoNEL, Economica – presse universitaires D’Aix-marseille, paris, 1997, p. 16, onde se pode
ler: A igualdade constitui sem qualquer dúvida um Princípio particularmente fecundo, Com efeito,
como foi sublinhado pelo decano Louis Favoreu, esta norma parece representar «... a pedra
angular da jurisprudência constitucional, quaisquer que sejam os países». Já sabemos a importância
que reveste o Princípio da igualdade, por exemplo, na jurisprudência dos tribunais constitucionais
austríaco, alemão ou italiano ou, ainda, na do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Mas parece
igualmente interessante assinalar a amplitude tomada actualmente na utilização desta norma



direito comunitário, posteriormente aos tratados da União Europeia e de
Amesterdão, passou a ser invocado pela jurisprudência do Tribunal de
Justiça como um princípio de interpretação, a par do princípio da aplicação
uniforme, essencial para a determinação do sentido e alcance de qualquer
disposição que não contenha uma remissão expressa para o direito dos
Estados- Membros16. O objecto desta dissertação está intimamente ligado
à questão mais geral da vinculação das entidades privadas aos direitos fun-
damentais previstos nas constituições, questão que tem despertado renovado
interesse entre constitucionalistas e académicos, interesse relacionado com
os novos ambientes em que muitas novas constituições têm sido forjadas
– desde a constituição pós- apartheid da África do Sul até às novas constituições
pós- comunistas dos países da Europa central e oriental17. A questão do
chamado efeito horizontal dos direitos constitucionais está intimamente
ligada à natureza das constituições, se encaradas como contratos sociais
hobesianos, celebrados entre soberanos e súbditos, se contratos sociais
lockeanos, celebrados entre cidadãos iguais.

2 – A novidade. Ao contrário do que acontece, por exemplo, em
França, onde foram produzidas desde 1997 várias teses de doutoramento
sobre o tema,18 em Portugal, à parte abordagens genéricas, embora

pelos juízes constitucionais em países como o Japão e, sobretudo, nos países que acederam à
democracia após o afundamento do bloco soviético.
16 Tal equiparação pode ser comprovada no nº 45 do acórdão de 12 de outubro de 2004,
proferido no proc. Nº c-55/02, movido pela comissão contra a república portuguesa e
disponível em http://curia.europa.eu.
17 conforme os trabalhos académicos citados por renáta uitz no nota 6, a p. 2, da sua
introdução (Yet Another Revival of Horizontal Effect of Constitutional Rights: Why? And Why Now?)
ao livro THE coNSTITuTIoN IN prIvATE rELATIoNS – ExpANDING coNSTITuTIoNALISm, Eleven International
publishing, utrecht, 2005.
18 A título de exemplo podem indicar-se as testes de micou, évelyne – L’éGALITé DES SExES EN

DroIT prIvé, presses universitaires de perpignan, 1997, Berthiau, Denis – LE prINcIpE D’éGALITé

ET LE DroIT cIvIL DES coNTrATS, L.G.D.J., paris, 1999, Haddad, Yona – L’éGALITé ENTrE L´HommE ET LA

FEmmE ET LE DroIT INTErNATIoNAL prIvé, tese de doutoramento inédita, defendida na université
pantheon-Assas (paris II) em 15 de outubro de 1999, disponível na Bibliothèque cujas, paris,
Louis, Jean-marc – LE prINcIpE D’éGALITé EN DroIT DES AFFAIrES, tese de doutoramento inédita,
defendida em 13 de maio de 1998 na université paris I – pantheon Sorbonne, disponível
na Bibliotheque cujas, paris e maziere, pierre – LE prINcIpE D´éGALITé EN DroIT prIvé, tese de



profundas, a propósito da eficácia directa dos direitos fundamentais, existe
apenas uma abordagem alargada sobre o tema, a dissertação de mestrado
de Guilherme Machado Dray com o título O PRINCÍPIO DA IGUALDADE
NO DIREITO DO TRABALHO (Almedina, 1999).19

3 – A existência de legislação dispersa e fragmentada. A legislação
portuguesa continha, até 1999, afloramentos do princípio da igualdade

doutoramento inédita, defendida na université pantheon-Assas (paris II) em 22 de Novembro
de 1997, disponível na Bibliothèque cujas, paris.
19 recentemente, maria Lúcia Amaral abordou o tema no artigo “o princípio da Igualdade
na constituição portuguesa” (in ESTuDoS Em HomENAGEm Ao proF. DouTor ArmANDo m. mArquES

GuEDES, coimbra Editora, 2004, pp 35-57), mas, no que se refere à vinculação dos privados
às normas consagradas no art. 13º da CRP, a autora refere que a alude apenas de forma tópica,
o que não cobre, evidentemente, a complexidade de que se reveste. Existem referências ou
comentários, normalmente breves, de diversos autores que abordam o tema da eficácia
horizontal dos direitos fundamentais: Andrade, José carlos vieira de, oS DIrEIToS FuNDAmENTAIS

NA coNSTITuIção porTuGuESA DE 1976, coimbra, Almedina, 1983 e “os Direitos fundamentais
nas relações entre particulares”, Documentação e Direito comparado, BmJ, nº 5, 1981;
canotilho, José Joaquim Gomes – DIrEITo coNSTITucIoNAL, 5ª edição, coimbra, Almedina, 1991
e DIrEITo coNSTITucIoNAL E TEorIA DA coNSTITuIção, 3ª edição, coimbra, Almedina, 1999; caupers,
João, – oS DIrEIToS FuNDAmENTAIS DoS TrABALHADorES E A coNSTITuIção, coimbra, Almedina, 1985;
cordeiro, A. menezes – TEorIA GErAL Do DIrEITo cIvIL, I, Lisboa, AAFDL, 1986/7, DIrEITo Do

TrABALHo, I, Lisboa, AAFDL, 1986/7 e DA BoA Fé No DIrEITo cIvIL, Almedina, coimbra, 1984;
correia, Fernando Alves, o pLANo urBANíSTIco E o prINcípIo DA IGuALDADE, Almedina, coimbra,
1989; correia, maria Lúcia c. A. Amaral pinto, rESpoNSABILIDADE Do ESTADo E DEvEr DE INDEmNIzAr

Do LEGISLADor, coimbra Editora, 1998; Estorninho, maria João, A FuGA pArA o DIrEITo prIvADo,
Almedina, coimbra, 1996; Garcia, maria da Glória Ferreira pinto Dias,”princípio da Igualdade.
Fórmula vazia ou «carregada» de Sentido?”, Boletim do ministério da Justiça, nº 358, Lisboa,
1987; miranda, Jorge, mANuAL DE DIrEITo coNSTITucIoNAL, tomo iv (Direitos Fundamentais),
coimbra, coimbra Editora, 1988; pinto, carlos Alberto da mota, TEorIA GErAL Do DIrEITo

cIvIL, 3ª Edição, coimbra, coimbra Editora, 1985; pinto, paulo mota, “o Direito ao Livre
Desenvolvimento da personalidade”, portugal-Brasil Ano 2000, Boletim da Faculdade de
Direito de coimbra, STvDIA IvrIDIcA, coLLoquIA-2, coimbra Editora, 1999, p. 147-246;
prata, Ana, A TuTELA coNSTITucIoNAL DA AuToNomIA prIvADA, coimbra, Almedina, 1982; ramos,
rui manuel Gens de moura, DIrEITo INTErNAcIoNAL prIvADo E coNSTITuIção, coimbra Editora, 1980;
Silva, vasco pereira da, “A vinculação das entidades privadas pelos direitos, liberdades e
garantias”, r.D.E.S., ano xxIx, nº 2, p.259 ss.; Sousa, rabindranath capelo de Sousa, o DIrEITo

GErAL DE pErSoNALIDADE, coimbra Editora, 1995; vitorino, António, proTEcção coNSTITucIoNAL E

proTEcção INTErNAcIoNAL DoS DIrEIToS Do HomEm: coNcorrêNcIA ou compLEmENTArIDADE, AAFDL,
1993. Já em 2005 foi publicado, de Benedita Ferreira da Silva mac crorie, A vINcuLAção DoS

pArTIcuLArES AoS DIrEIToS FuNDAmENTAIS, Almedina, coimbra.



em diplomas diversos, de âmbito restrito – relações de trabalho (Decreto- Lei
nº 426/1988, de 18 de Novembro, Decreto- Lei nº 307/1997, de 11 de
Novembro), direitos civis e políticos (Lei nº 15- A/1998, de 3 de Abril),
relações de mercado (Decretos- lei nºs 370/93 e 371/93, de 29 de Outubro),
relações societárias (Código das Sociedades Comerciais), ensino (Lei de
Bases do Sistema Educativo, Lei nº 46/1986, de 14 de Outubro) e em
muitos outros. Em 1999 foi aprovada a Lei nº 134/1999, de 28 de Agosto,
tendo por objecto (...) prevenir e proibir a discriminação racial sob todas
as suas formas e sancionar a prática de actos que se traduzam na violação de
quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou condicionamento do exercício
de quaisquer direitos económicos, sociais ou culturais, por quaisquer pessoas,
em razão da sua pertença a determinada raça, cor, nacionalidade ou origem
étnica (art. 1º), vinculando todas as pessoas singulares e colectivas, públicas
ou privadas (art. 2º). Esta lei foi regulamentada pelo Decreto- Lei nº
111/2000, de 4 de Julho. Mais tarde, a lei nº 99/2003, de 27 de Agosto,
que aprovou o Código do Trabalho, revogou expressamente o diploma
regulamentar da Lei nº 134/99, no nº 2 do seu artigo 21º, a partir da
entrada em vigor das normas regulamentares. Estas normas regulamentares
constam da Lei nº 35/2004, de 29 de Julho. Mas, entre a publicação do
Código do Trabalho e a publicação das normas regulamentares, foi publicada
a Lei nº 18/2004, de 11 de Maio, tendo por objecto a transposição parcial
da Directiva Nº 43/CE/2000, do Conselho, de 29 de Junho, que aplica
o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de
origem racial ou étnica, e tem por objectivo estabelecer um quadro jurídico
para o combate à discriminação baseada em motivos de origem racial ou
étnica (art. 1º).

No que respeita ao âmbito, a Lei nº 18/2004 não reproduz a fórmula
sintética do art. 2º da Lei nº 134/99, mas estabelece que é aplicável,
tanto no sector público como no privado, à protecção social, incluindo
a segurança social e os cuidados de saúde, aos benefícios sociais, à educação,
ao acesso e fornecimento de bens e prestação de serviços postos à disposição
do público, incluindo a habitação (art. 2º, nº 1). Exclui do seu âmbito
as discriminações no trabalho, reguladas em diploma próprio (art. 2º,
nº 2) e a sua aplicação não prejudica as diferenças de tratamento baseadas



na nacionalidade ou nas disposições e condições que regulam a entrada e
residência de nacionais de países terceiros e de apátridas no território nacional
nem qualquer tratamento que decorra do respectivo estatuto jurídico (art.
2º, nº 3). As discriminações proibidas pela Lei nº 18/2004, definidas no
nº 2 do art. 3º, são textualmente idênticas às proibidas pelo nº 1 do art.
4º da Lei nº 134/99 (as que neste artigo não foram reproduzidas pela
Lei nº 18/2004, relativas a discriminações laborais, devem considerar- se
revogadas com a entrada em vigor do Código do Trabalho). Mas a lei de
1999 abrange as discriminações em razão da nacionalidade, enquanto a
de 2004 parece excluí- las do seu âmbito. A verdade, porém, é que não
as exclui, uma vez que na definição de discriminação, contida no nº 2
do art. 3º abrange as baseadas na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica
(que violem o princípio da igualdade, definido como a ausência de qualquer
discriminação, directa ou indirecta, em razão da origem racial ou étnica,
no nº 1 do art. 3º).

Mais recentemente, a Lei nº 46/2006, de 28 de Agosto, visa prevenir
e proibir a discriminação e sancionar a prática de actos que se traduzam
na violação de quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou condi-
cionamento de quaisquer direitos económicos, sociais, culturais ou outros,
por quaisquer pessoas, em razão de uma qualquer deficiência.

A interpretação e conjugação das diversas normas que têm por objecto
a aplicação do princípio da igualdade apresentam dificuldades que justificam
um esforço de sistematização de carácter geral.

2 – Delimitação

O título desta investigação impunha, na delimitação do seu objecto,
clarificar a diferença entre entidades públicas e entidades privadas.

A distinção poderia parecer mais fácil para as pessoas singulares, a
generalidade das quais é privada. A maior dificuldade estaria na distinção
entre pessoas colectivas públicas e pessoas colectivas privadas. Todavia,
existem situações em que o direito permite, às pessoas singulares, a dupla
personalidade e a personalidade desdobrada.



Com a possibilidade de criação das sociedades por quotas unipessoais,
introduzida na ordem jurídica portuguesa pelo Decreto- Lei nº 257/1996,
de 31 de Dezembro, o direito permite a existência de pessoas singulares,
com a personalidade que lhes é própria e, simultaneamente, a mesma pessoa
singular como titular único duma outra entidade, juridicamente distinta,
a sociedade unipessoal por quotas. É um caso de dupla personalidade.

As mesmas finalidades subjacentes à constituição de sociedades uni-
pessoais já o legislador português tinha prosseguido com a entrada em
vigor do Decreto- Lei nº 248/1986, de 25 de Agosto, que criou os esta-
belecimentos individuais de responsabilidade limitada (EIRL). Com esta
figura, não temos duas personalidades, mas uma personalidade desdobrada
– por um lado, a pessoa singular, cujo património constitui a garantia
geral do cumprimento de todas as obrigações que assume, nos termos do
artigo 601º do Código Civil; por outro, a mesma personalidade, mas com
características distintas e com apenas uma parte dos seus bens a responder
por uma categoria de dívidas, as contraídas no âmbito da actividade
exercida pelo EIRL (art. 10º do Decreto- Lei nº 248/1986). Temos aqui
um desdobramento da personalidade singular.

Todavia, algumas das dificuldades encontradas na tentativa de distinguir
as pessoas colectivas públicas das pessoas colectivas privadas já são detectáveis
no âmbito restrito das pessoas singulares. Um dos critérios possíveis para
essa distinção é o dos interesses prosseguidos – serão entidades públicas
as que prosseguem interesses públicos, serão entidades privadas as que
prosseguem interesses privados.

Consideremos os advogados. São pessoas singulares. Será que actuam
exclusivamente norteados por interesses privados? Dificilmente se poderá
sustentar essa afirmação, se considerarmos o teor do art. 208º da Constituição
– A lei assegura aos advogados as imunidades necessárias ao exercício do mandato
e regula o patrocínio forense como elemento essencial à administração da justiça.
Igual ideia se retira do nº 1 do art. 6º da Lei de Organização e Funcionamento
dos Tribunais Judiciais20. A mesma dúvida é suscitada pelo conjunto dos

20 Lei nº 3/1999, de 13 de Janeiro.



deveres que o Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei nº
15/2005, de 26 de Janeiro, impõe a estes profissionais – deveres para com
a comunidade (art. 85º), para com a Ordem (art. 86º), gerais (art. 90º) e
para com os clientes (arts. 92º a 102º). Por exemplo, o nº 1 do art. 85º
impõe ao advogado a obrigação de defender os direitos, liberdades e garantias,
a pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e
pelo aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas.Haverá interesse mais
público do que o subjacente a esta norma? Parece que o rigor impõe que
se diga que os advogados são entidades privadas cuja actuação é norteada,
em simultâneo, por interesses privados e públicos.

Uma outra profissão, actualmente exercida por profissionais liberais,
os notários, nem sequer suscita a dúvida. Nos termos do nº 2 artigo 1º
do Decreto- Lei nº 26/2004, de 4 de Fevereiro, que aprovou o Estatuto
do Notariado, o notário é, simultaneamente, um oficial público que confere
autenticidade aos documentos e assegura o seu arquivamento e um profissional
liberal que actua de forma independente, imparcial e por livre escolha dos
interessados. O nº 3 do mesmo artigo acrescenta que a natureza pública e
privada da função notarial é incindível.

José Manuel Sérvulo Correia, referindo- se a um artigo que escrevera
no já longínquo ano de 1963, escreveu que “um pouco surpreendido com
o meu achado, cheguei à conclusão de que nenhum dos critérios de classificação
propostos pela doutrina, ou mesmo fórmulas de combinação de vários entre
eles, asseguravam uma base sólida e consistente para arrumar as pessoas
colectivas em públicas e privadas21, e ainda que hoje, tendo a saber melhor
(...) que a privatização do Direito Público e a publicização do Direito Privado
reflectem um cair de barreiras entre Estado e sociedade, um aumento da
complexidade intra- sistémica próprio de uma pós- modernidade feita da pro-
liferação de centros de poder e de produção de normas, de co- responsabilização
do Estado e dos grupos na determinação das condições de realização dos
interesses públicos.”

21 correia, José manuel Sérvulo, “As fundações e associações públicas de direito privado”,
in Boletim da Faculdade de Direito da universidade de coimbra, STvDIA IvrIDIcA 60,
coLLoquIA-7, coimbra Editora, 2001, pp. 301-303.



A conclusão a que o referido autor chegou em 1963 mantém- se válida
e reforçada, decorrido quase meio século. Este trabalho é, até certo ponto,
uma reflexão sobre o cair de barreiras a que se refere o mesmo autor. Temos
hoje entidades públicas de Direito Privado a prosseguir interesses públicos,
de que são exemplo as empresas do sector empresarial do Estado, reguladas
pelo Decreto- Lei nº 558/1999, de 17 de Dezembro, e entidades de Direito
Público a prosseguir interesses privados – invertendo o exemplo referido
atrás, dos advogados, a respectiva Ordem, uma entidade pública que,
além de defender interesses públicos, também defende os interesses privados
da profissão.

Poder- se- á dizer que as entidades públicas não têm um igual grau da
liberdade reconhecida às entidades privadas. As entidades públicas têm
discricionariedade e não liberdade. A distinção é verdadeira no confronto
com as pessoas singulares22, mas meramente aparente, face às pessoas
colectivas de direito privado. A discricionariedade dá às entidades públicas
o poder de escolher, entre várias actuações possíveis, a mais adequada à
satisfação dos interesses públicos. Mas não coincide este poder com a
liberdade das pessoas colectivas privadas? Estas últimas também não têm
a ampla liberdade reconhecida às pessoas singulares – conforme art. 12º,
nº 2, da Constituição, gozam apenas dos direitos compatíveis com a sua
natureza e, de acordo com o art. 160º do Código Civil, a sua capacidade
abrange apenas os direitos e obrigações necessários ou convenientes à prossecução
dos seus fins.O princípio da especialidade (da capacidade das pessoas co-
lectivas) é incompatível com a liberdade (dos seres humanos). A diferença
entre esta liberdade limitada, das pessoas colectivas privadas, e a discri-
cionariedade das entidades públicas é mais aparente e terminológica do
que real.

Poder- se- á dizer, ainda, que são diferentes, porque as entidades privadas
e a sua capacidade podem ser sempre alteradas, bem como aos interesses

22 Em termos sintéticos, pode dizer-se que as pessoas singulares podem fazer tudo o que
não lhes for proibido; as entidades públicas só podem fazer aquilo que lhes é permitido.
Sobre o fundamento da primeira afirmação ver reale, miguel, TEorIA TrIDImENSIoNAL Do DIrEITo

– TEorIA DA JuSTIçA – FoNTES E moDELoS Do DIrEITo, INcm, Lisboa, 2003, p. 309.



que prosseguem, por simples vontade de quem as criou. Mas não é também
assim para as públicas? As diferenças são apenas processuais. Tanto as
entidades privadas como as públicas prosseguem interesses colectivos,
embora os interesses das últimas sejam, em regra, mais gerais – de toda a
sociedade (mas também podem ser de uma região, de um município, de
uma freguesia, de um sector da actividade económica, etc.) – enquanto
as primeiras são de um pequeno grupo de sócios (nas sociedades por
quotas), de um grande grupo de sócios (nas grandes sociedades anónimas)
dos moradores de uma região (nas associações de moradores) ou de toda
a sociedade (de que pode ser exemplo a Associação Portuguesa de Defesa
do Consumidor, muito embora seja uma associação de utilidade pública).
Tanto os interesses prosseguidos por umas como por outras (as chamadas
atribuições, no caso das públicas) podem ser alterados por quem as instituiu
– se essa alteração é feita por documento particular, por escritura pública
ou por decreto- lei é um aspecto meramente formal.

Outros critérios passíveis de consideração, como o da forma, do controlo
tutelar ou da origem, também não permitem uma distinção nítida.23

Concluímos, assim, que a distinção entre entidades públicas e privadas
não só é difícil, provavelmente impossível, como inútil, face à evolução
do direito nas últimas décadas, em que fenómenos de desregulação, de
liberalização e de privatização24 nas suas múltiplas acepções25, contribuíram
para o acima referido cair de barreiras entre Estado e sociedade.

Assim, estivemos tentados a mudar o título, deixando cair a necessidade
de fazer uma distinção difícil, eventualmente impossível e inútil, eliminando
o risco de incoerências por referências à vinculação de entidades públicas

23 oliveira, mário Esteves de, DIrEITo ADmINISTrATIvo I, Almedina, coimbra, 1980, p. 209.
24 A distinção entre os três conceitos pode ser vista em moreira, vital, “Serviço público e
concorrência. A regulação do Sector Eléctrico”, in Boletim da Faculdade de Direito da
universidade de coimbra, STvDIA IvrIDIcA 60, coLLoquIA-7, coimbra Editora, 2001, pp
225 e seguintes.
25 podem encontrar-se referências aos vários conceitos de privatização da Administração
pública em otero, paulo, “coordenadas Jurídicas da privatização da Administração pública”,
in Boletim da Faculdade de Direito da universidade de coimbra, STvDIA IvrIDIcA 60,
coLLoquIA-7, coimbra Editora, 2001, pp 31 e seguintes.



ao princípio da igualdade, ou à vinculação de entidades privadas, mas na
prossecução de interesses públicos (a justificar, só por si, essa vinculação).

Em todo o caso, o critério mais promissor de distinção entre entidades
públicas e privadas seria o do poder – seriam entidades públicas as que
gozam ou participam do poder de imperium do Estado.26 É este poder
que confere às entidades públicas a hoje criticável presunção de legalidade
dos seus actos e a possibilidade de imposição coactiva dos efeitos destes,
no pressuposto de que a prossecução do interesse público é, para estas en-
tidades, necessário. Todavia, esta característica distintiva das entidades
públicas face às privadas aparece relativamente esbatida na economia deste
trabalho porque, como melhor se verá adiante, o fundamento da vinculação
das entidades privadas reside exactamente na detenção de poder – não
poder de imperium, mas poder, sob qualquer das muitas formas que pode
assumir. É esta, aliás, repete- se, a ideia de partida e, simultaneamente, o
leit motiv da investigação.

A distinção entre entidades públicas e privadas continua a fazer parte
do discurso jurídico e a Constituição, no seu artigo 18º, afirma enfaticamente
que os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias
são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas.

A vinculação das entidades públicas está estudada. O que continua
a suscitar dúvidas e a justificar este trabalho é a temática da vinculação
das entidades privadas. Assim, mantivemos o título, pesem embora as
reservas expostas quanto à necessidade e mesmo quanto à exequibilidade
da distinção. A vinculação das entidades privadas ao princípio da igualdade,
previsto genericamente no artigo 13º da Constituição da República
Portuguesa, constitui, assim, o objecto da investigação.

O tema proposto é amplo e demanda densificação, pelo que importa
clarificar parâmetros que vão orientar a investigação:
1. O direito português. A investigação incide fundamentalmente sobre o
ordenamento jurídico português. Os resultados da investigação sobre os
fundamentos da vinculação ao princípio da igualdade serão testados no

26 oliveira, mário Esteves de, DIrEITo ADmINISTrATIvo I, Almedina, coimbra, 1980, p. 211.



direito português, sem prejuízo de referências a direitos estrangeiros como
o francês, inglês ou americano, embora sem o desenvolvimento exigido
por uma investigação como de Direito Comparado.
2. O enquadramento constitucional. Analisar- se- á o tratamento constitucional
do controlo das entidades detentoras do poder, justificando o enquadramento
da investigação na especialidade de Direito Público, disciplina de Direito
Constitucional. Tal controle ou subordinação, no que se refere ao poder
económico, está expressamente consagrado no artigo 80º, nº 1, alínea
a), da Constituição da República Portuguesa. Por outro lado, como refere
Maria Lúcia Amaral, “os direitos – e o humanismo jurídico que os sustenta
e inspira – confere- nos, a um tempo, tanto essa visão de futuro quanto
essa pauta de concerto da acção presente; são eles, por isso, o elemento
mais importante da supralegalidade de que carece, hoje, a cultura jurídica
europeia. Mas não são só eles. É que o nosso tempo não é só marcado
pelo pluralismo de visões do mundo; é também marcado por um certo
pluralismo de centros de produção normativa. O processo de criação do
direito já não é, como era no Estado- de- legalidade, um processo centrado
na feitura da lei por parte do Parlamento ou de um qualquer outro
legislador único. É antes uma realidade dinamicamente repartida por
vários centros de produções de normas – infraestaduais, supraestaduais,
sociais – que se organizam num mundo complexo, dúctil, e plural. Num
mundo assim, a unidade política é tecida (construída, reconstruída) a
partir do princípio do primado da Constituição. O primado da lei já lhe
não é suficiente.”27
3. O direito comunitário. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de
Justiça da União Europeia, o direito comunitário, embora constitua uma
ordem jurídica própria, integra- se no direito português e vincula as
jurisdições portuguesas. Não só influencia o direito interno português
como é, em muitas situações, directamente aplicável, mesmo nas relações
entre entidades privadas.

27 Amaral, maria Lúcia, A FormA DA rEpúBLIcA, coimbra Editora, 2005, p. 81.



3 – O método

A investigação que nos propusemos deve ter em conta a intenção e
o objectivo próprios da ciência do Direito – dar solução a situações
conflituais da vida social.

A análise das normas constitucionais e ordinárias que consagram o
princípio da igualdade procurará fazer convergir duas coordenadas me-
todológicas: a sistemática e a tópico- problemática.

A investigação do tema proposto não pode limitar- se apenas a uma
disciplina particular ou a um ramo ou domínio específico do direito. A
igualdade é um conceito multifacetado, pelo que a sua abordagem exige:
1. Interdisciplinaridade. A investigação não pode prescindir dos inputs da
filosofia, da psicologia, da sociologia, da economia, da ciência política e
até da antropologia, tendo em conta os métodos próprios destas disciplinas.
O tema da igualdade está indissoluvelmente ligado a teorias que estudam
as estruturas sociais e de distribuição dos recursos nas sociedades, visando
a elaboração de estratégias tendo em vista a melhoria dessas sociedades e
a sua transformação em sociedades mais justas. A definição dessas estratégias
é uma tarefa que exige os inputs da filosofia, que fornece os elementos
conceptuais correctos da teoria; da sociologia, que estuda a estrutura social,
as hierarquias existentes, a sua maior ou menor rigidez, as razões das
distorções detectadas e as estratégias adequadas para as corrigir; da economia
que contribui com a avaliação das desigualdades na distribuição dos
recursos, com a proposta de políticas redistributivas viáveis face aos recursos
disponíveis; da ciência política, que procura o consenso necessário à
aprovação das políticas identificadas como aconselháveis e viáveis pela so-
ciologia e pela economia, e do direito que traduz essas políticas em normas
jurídicas, fiscalizando a sua validade face aos princípios constitucionais.
Todas estas áreas científicas lidam com pessoas e têm em vista o seu
bem- estar, conceito que a antropologia, melhor que qualquer outra, ajuda
a definir e compreender.
2. Intra- disciplinaridade. No domínio do direito, a abordagem do tema
proposto implica o seu estudo em diversos ramos do direito interno,
em direito comunitário e mesmo em direito internacional. O método



escolhido não atende à divisão do direito nos ramos tradicionais, uma
vez que tal divisão não se adequa ao estudo das relações de poder que
nos ocupa.

4 – Plano geral e sequência

Para atingir o fim proposto, enquadrar a vinculação ao princípio da
igualdade no ordenamento jurídico português e a identificação dos casos
em que tal vinculação existe, mesmo sem lei expressa a impô- la, começaremos,
numa primeira parte, por reflectir sobre o conceito de igualdade nas suas
múltiplas facetas, sobre os seus fundamentos e tipologias e sobre os limites
ou fronteiras da igualdade.

Numa segunda parte serão analisadas as expressões do princípio da
igualdade no ordenamento jurídico português, com referências aos contributos
dos tratados e convenções internacionais e do Direito Comunitário.

Na terceira parte será analisado o conteúdo da vinculação, considerando
a esfera empresarial e, como parte desta, a esfera laboral. Tem- se a consciência
de que a divisão das relações sociais em esferas pode ser considerada pouco
científica ou rigorosa. São muitas as relações que podem ser arbitrariamente
analisadas numa e/ou noutra esfera, dependendo dos interesses em causa.
Por exemplo, as questões de representação dos sócios em assembleias- gerais
ou a transmissão de participações sociais, tanto podem ser incluídos numa
esfera privada como na esfera empresarial. As empresas, núcleo da esfera
empresarial, têm elas próprias uma esfera privada. As relações de consumo
tanto podem ser analisadas no âmbito da esfera privada como na esfera
do mercado. As relações intersocietárias tanto podem ser objecto de análise
no âmbito da esfera empresarial como no âmbito da esfera do mercado.
As esferas que se considerem não são independentes e separadas, entre-
cruzam- se e sobrepõem- se.

No entanto, existem razões para adoptar esta sistematização e não
outra, igualmente não isenta de críticas, como seria, por exemplo, o caso
da análise por ramos de direito. Assim, a sistematização adoptada assenta
nas seguintes razões:



– Os grandes temas do princípio da igualdade são transversais a todos os
ramos do direito – são exemplos a igualdade entre os sexos e a igualdade
de oportunidades.
– A divisão do direito em ramos está em crise – a tradicional divisão do
direito em direito público e direito privado, e a subdivisão destes, como
a divisão subjacente à sistematização do Código Civil, foi abalada com o
surgimento de novos ramos híbridos28. O Direito do Trabalho, o Direito
do Consumo, o Direito da Concorrência, o Direito da Propriedade Industrial
e o Direito dos Valores Mobiliários, para citar alguns, suscitam ou podem
suscitar discussões sobre o seu enquadramento na sistematização clássica,
de direito privado ou público. No entanto, esta problemática é irrelevante
para os objectivos deste trabalho.
– Uma eventual tentativa de seguir a sistematização tradicional do direito
não evitaria a sobreposição de tratamento de temas em diferentes ramos.
Para lá dos exemplos da igualdade entre os sexos ou da igualdade de opor-
tunidades, pense- se no tema das relações entre empresas, tratadas simul-
taneamente pelas normas do Direito da Concorrência, do Código das
Sociedades Comerciais e do Código dos Valores Mobiliários.
– Na divisão tradicional do direito em ramos, sistematização germânica
ou de Savigny, ainda presente no Código Civil português, as relações entre
os privados estão reguladas no pressuposto da igualdade das partes. No
presente trabalho, essas relações têm interesse quando esse pressuposto
falha, quando existe um elemento que está dotado de um poder, fáctico
ou jurídico, sobre uma pluralidade de sujeitos das relações em causa.

Tendencialmente, o elemento subjacente à sistematização adoptada
é o poder – o poder de tratar outros de forma igual ou desigual, o poder
de determinar o elemento relevante da comparação que justifica a con-
sideração dos tratados como iguais ou desiguais ou o poder de fixar os
objectivos dessa comparação.

No âmbito interno da esfera empresarial, o poder dos órgãos das
empresas está conformado em função da defesa do interesse da empresa,

28 ver Habermas, Jürgen, Droit et Démocratie – Entre Faits et Normes, Galimard, 2001, p.
423.



em equilíbrio com outros interesses considerados relevantes, como o dos
trabalhadores e o dos credores. Nas relações com o exterior, o poder dos
órgãos das empresas concorre com outros poderes, que têm em vista a
protecção de outros interesses e de sujeitos diferentes. As relações entre
os titulares das empresas e os trabalhadores das mesmas constituem a aqui
chamada esfera laboral.

Subjacente a toda a investigação está a procura da delimitação das
fronteiras da vinculação ao princípio da igualdade: de um lado, os limites
positivos, que impõem a vinculação, em razão da obrigação de respeitar,
em todos os casos, a dignidade da pessoa humana; de outro, os limites
negativos, que justificam o afastamento da vinculação sempre que o
respeito de um outro princípio fundamental, desde logo o da liberdade,
o imponha. Estas fronteiras têm limites esbatidos, incertos, móveis,
flutuantes, invadem o espaço livre do direito e alteram- se com o tempo,
com a evolução da percepção social dos valores envolvidos e da sua
importância relativa e constituem um desafio ou estímulo à prossecução
do objectivo de clarificar a questão crucial, atrás identificada, da vigência
autónoma do princípio constante do art. 13º da Constituição nos interstícios
da lei ou para além das consagrações expressas da lei.
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