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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: O problema da governança constitucional (constitucional) dos dinheiros 

públicos, quer em Portugal, quer no Brasil, ainda está longe de estar resolvido. Este é o 

objecto da pesquisa. Portugal e Brasil são casos aqui paradigmáticos. Temos um 

trabalho de investigação publicado, com orientação do Sr. Prof. Associado com 

Agregação Doutor Jónatas E.M. Machado, que nos fala já neste assunto, mais 

concretamente uma publicação com o título de “Responsabilidade Financeira e 

Criminal-Direitos Constitucionais Sociais, Dinheiros Públicos e Recuperação de 

Ativos”, Editora Juruá, Lisboa, 2015. A metodologia é analisar novidades pelo facto do 

problema ainda não estar resolvido. Uma das hipóteses é a captura de alguns partidos 

políticos pelo poder económico privado. A questão é que continuam a ser gastos 

milhares de milhões de dólares - de reais e de euros -, em contratos com o Estado, nuns 

casos mais formais do que outros, que continuam a prejudicar o investimento no 

chamado Estado de Direito Social e democrático, nomeadamente na Saúde, na 

Educação e na Segurança Social, entre outros sectores fundamentais. Ora, desde logo é 

uma exigência constitucional – por intermédio dum princípio geral constitucional de 

anticorrupção por via do interconstitucionalismo também mundial -, tentar encurtar o 

caminho no sentido de monitorizar com cada vez mais pormenor qual é o tratamento, 

caso a caso – cêntimo a cêntimo – dos dinheiros públicos?Transparência? Grupos de 

pressão? E qual a responsabilidade financeira criminal concreta em termos de casos de 

dolo e/ou, pelo menos, negligência grosseira, na aplicação dos dinheiros públicos? Os 

resultados obtidos continuam a demonstrar que uma gestão competente e honesta dos 

dinheiros públicos é indispensável, acompanhada por uma responsabilidade criminal 

eficaz e por meios adequados de recuperação de ativos públicos que tenham sido 

irregularmente desviados para servirem interesses privados. 
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