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“The new jurisprudence shares with all modern American thinking about law the premise that judges make rather 

than simply discover law. Without this premise there could be no political jurisprudence, for one of the central concerns 

of politics is power and power implies choice. If the judge had no choice between alternatives, if he simply applied the 

rule supplied him by the tablets and reached the conclusion commanded by an inexorable legal logic, he would be of no 

more interest politically than the IBM machine that we could soon design to replace him” 

Martin Shapiro3 

 

  

1. Introdução  

 

1.1. Enquadramento da questão 

O problema da teoria da interpretação é um dos mais importantes dilemas que se colocam, 

desde sempre, à Teoria da Constituição4 e, consequentemente, à Teoria do Estado5. 

Sendo infrutífero, até por não ser este o local indicado, apartar desta discussão a questão da 

legitimidade da Justiça Constitucional, que lhe é próxima, torna-se, contudo, inegável que, a 

partir do momento em que cabe a esta a última palavra sobre a validade das normas, a 

escolha, pela Justiça Constitucional, por um ou outro método interpretativo, determina, 

especialmente se tal for feito de forma permanente, o centro gravitacional de onde emana o 

poder político soberano do Estado6 - especialmente se considerarmos, com GARCIA DE 

ENTERRIA, na esteira de OTTO BACHOF, que as decisões de um Tribunal 

Constitucional, sendo jurídicas, têm consequências políticas7. 

                                                           
3 MARTIN SHAPIRO, Political Jurisprudence, in MARTIN SHAPIRO / ALEC STONE SWEET, On Law, 
Politics & Judicialization, Oxford University Press, 2002, p. 20. 
4  CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso de Direito Constitucional, Tomo II, Vol. 2, Coimbra Editora, 2014, 
p. 689; RUBIO LLORENTE, La forma del Poder, 2.ª ed., Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 573. 
5 E, porventura, até mesmo à Teoria do Direito, como nos diz RUBIO LLORENTE, La forma del Poder, p. 
573. 
6 Neste sentido, CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 689 
7 EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional, Editorial 
Civitas, 1988, p. 183. 
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Por outro lado, e na sequência do que se disse, esta escolha tem também consequências ao 

nível do Princípio Democrático, da Segurança Jurídica e, claro, da Separação de Poderes – 

gizando desta forma, em última análise, o tipo de Estado de que falamos. 

No primeiro caso porque enfrentamos o próprio dilema da legitimidade da justiça 

constitucional8 em que o que se debate é, essencialmente, porque deve um grupo de juízes 

ter o poder de invalidar leis emanadas do poder legislativo, democraticamente eleito. 

Ademais, e na senda de RUBIO LLORENTE, há que afirmar que a interpretação de 

preceitos constitucionais substantivos tem necessariamente de ser compatível com o 

pluralismo democrático, na medida em que o legislador não se apresenta como um mero 

executor constitucional mas antes, por outro lado, é um efetivo ator político primário que 

deve poder atuar livremente, dentro do espaço que lhe é demarcado pela Constituição, 

sendo que essa discricionariedade tem, necessariamente, que ser conciliável com diversas 

interpretações possíveis do texto constitucional9. 

Já quanto à segunda problemática elencada, é relativamente fácil perceber que, na ausência 

de um método estável de interpretação, difícil se torna, para os destinatários das normas, 

prever o destino de uma situação colocada perante a justiça constitucional. 

Por último, o problema é também, seguramente, um problema de separação de poderes na 

medida em que certos métodos serão mais passíveis de permitir ao juiz trespassar a fina 

malha que o separa do poder legislativo passando, ele próprio, a poder ser um legislador 

material. 

Assim, é no cruzamento destes três problemas que encontramos a questão ora em análise. 

Deste modo, e assumindo, como o faz BLANCO DE MORAIS que “soberano será, no 

Estado democrático contemporâneo, quem proferir a última palavra, tanto na produção 

material de normas, como na sua transformação e cancelamento”10, forçoso será concluir 

que o problema do método de interpretação, e inerentes ideologias interpretativas – 

dependendo de estes darem maior liberdade criativa ao intérprete ou o amarrarem mais ao 

texto – são uma questão fulcral na teoria constitucional contemporânea, consubstanciando 

mesmo uma “questão de poder”. 

                                                           
8 Vide, sobre esta discussão, por exemplo, JEREMY WALDRON, Law and Disagreement, Oxford University 
Press, 1999; JORGE REIS NOVAIS, Direitos Fundamentais e Justiça Constitucional em Estado de Direito Democrático, 
Coimbra Editora, 2012, especialmente p. 137 ss.. 
9 RUBIO LLORENTE, La forma del Poder, p. 577. 
10 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 690. 
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1.2. Delimitação do objeto de estudo 

O estudo que nos propomos desenvolver tem em vista proceder a uma análise das 

chamadas “ideologias de interpretação constitucional” sem, contudo, prescindir de um 

enquadramento da questão relativa aos diferentes métodos já largamente identificados pela 

doutrina constitucional. 

Para levar a cabo a referida análise recorreremos principalmente às ideologias gizadas pela 

doutrina anglo-saxónica, mormente a Norte-Americana, uma vez que é neste contexto que 

o seu estudo e aprofundamento tem florescido, em grande parte graças à jurisprudência do 

Supremo Tribunal Norte-Americano, razão pela qual tal jurisprudência será também alvo 

de uma atenção privilegiada. 

Pretende-se, portanto, tentar uma aproximação crítica aos modelos gerais para, finalmente, 

descer ao caso concreto, in casu, à eventual aplicação dos mesmos ao sistema constitucional 

português. 

No fundo, trata-se de tentar responder à seguinte questão: o que é que resulta, então, para a 

interpretação constitucional (e para a vinculação do intérprete a determinadas 

condicionantes metodológicas) daquilo que o legislador constituinte português plasmou no 

texto constitucional? 

Tendo isto em mente, cremos que, mais do que uma análise exaustiva dos métodos e 

mesmo das próprias ideologias de interpretação constitucional, será porventura mais 

interessante e útil a tentativa de aferição das soluções que mais se adaptam ao caso 

português. 

Por esse motivo, tão-pouco será objetivo deste estudo a promoção de um ensaio sobre qual 

serão o método ou a ideologia “corretos”, até porque conjeturamos desde já que tais 

problemas não poderão ser resolvidos através de uma resposta universalmente 

generalizável – pelo que, mais uma vez, parecer fazer mais sentido partir, sim, de uma 

abordagem macro, mas para uma aplicação micro, ao caso português, como referido. 

 

1.3. Plano de investigação 

Para levar a cabo o estudo a que nos propomos, começaremos por uma análise 

enquadradora do tema que incidirá sobre os diversos métodos de interpretação 
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constitucional identificados pela doutrina (§2), após a qual teceremos algumas 

considerações críticas. 

Seguidamente, passaremos à análise das diferentes ideologias de interpretação 

constitucional e do seu impacto sobre os princípios democrático, da segurança jurídica e da 

separação de poderes (§3), de onde retiraremos a adoção de uma das diferentes propostas 

teóricas (§3.2.3), embora sejam ainda analisadas algumas tentativas de novas vias face às 

dicotomias clássicas (§3.3). Por último, analisar-se-ão os reflexos da adoção das diversas 

ideologias na jurisprudência (§3.4), principalmente na americana, que é, em nossa opinião, 

onde os reflexos são mais evidentes, mas também no âmbito europeu, na Alemanha e Itália 

– pelo efeito irradiante que têm sobre as restantes jurisprudências no continente europeu – 

e, por último, levaremos a cabo uma breve análise sobre o panorama brasileiro. 

Ato contínuo, passar-se-á para o que cremos ser o cerne do presente estudo, e que se 

caracteriza pela abordagem que propomos relativamente ao problema aqui em discussão, e 

que passa por uma inversão da sua colocação tradicional (§4). Para isso traçaremos, em 

termos abstratos, aqueles que nos parecem ser os elementos principais a ter em 

consideração ao analisar o problema dos métodos em cada sistema constitucional (§4.2), e 

daí partir-se-á para a sua aplicação e análise tendo em conta a jurisdição constitucional 

portuguesa (§4.3). 

Por último, como não poderia deixar de ser, apresentaremos as conclusões que nos foi 

possível tirar, findo o estudo que ora empreendemos. 

 

2. Os Métodos de Interpretação Constitucional  

Ainda antes de nos centrarmos na questão das ideologias de interpretação constitucional, 

cumpre percorrer de relance os métodos de interpretação constitucional habitualmente 

identificados pela doutrina, nacional e estrangeira, de forma a enquadrar previamente os 

conceitos e abordagens. 

Com efeito, a procura do “método justo”11 neste domínio é tido como uma das 

problemáticas mais debatidas e complexas na doutrina constitucional moderna12, perante 

um cenário em que identificamos, de forma crescente e diversificada, inúmeras abordagens 

                                                           
11 Manifestando-se pela total ausência de um método que conduza a um resultado que seja o “único possível”, 
HANS KELSEN, Teoria Pura do Direito, 2.ª ed., 7.ª ed. da tradução portuguesa, Almedina, 2008, p. 383. 
12 J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Almedina, 2003, p. 1210. 
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metodológicas à disposição do intérprete. De certa forma, nas palavras de CANOSA 

USERA, os aplicadores e cultores do Direito Constitucional são confrontados com um 

“panorama desolador”13, caracterizado por incerteza quanto à metodologia a abraçar, 

deparando-se com uma floresta de opções suscetível de gerar incerteza e insegurança na 

comunidade jurídica. 

Na verdade, o procedimento conducente à solução correta de um litígio constitucional deve 

pautar-se, tal como em qualquer processo judicial em qualquer área do Direito, pela 

garantia de certeza e previsibilidade das decisões tomadas. Por esta razão, e não obstante o 

relativo grau de criatividade e discricionariedade inerentes ao processo de interpretação 

constitucional14 (aceite até pelas correntes mais apegadas a abordagens de estrita 

literalidade), a tarefa do intérprete constitucional não pode consistir numa mera decisão 

infundada ou aleatória, uma vez que isso prejudicaria a segurança jurídica, por um lado, e a 

própria legitimidade do Tribunal, por outro.  

Assim, o primeiro passo do intérprete constitucional passará pela escolha do método a 

utilizar subsequentemente, nos casos que seja chamado a decidir, assegurando não apenas a 

sua coerência intelectual enquanto órgão jurisdicional, mas também gerando previsibilidade 

e certeza junto dos destinatários das normas. Aliás, é neste primeiro momento de escolha 

do método interpretativo que se encontra grande parte da discricionariedade do juiz, uma 

vez que esta escolha inicial poderá comprometer a decisão final. Não se trata, pois, de uma 

mera discussão com estrito alcance académico num quadro de qualificações próprias da 

Teoria do Direito, mas antes de um debate grávido de consequências jurídicas para toda a 

comunidade. 

Não obstante o exposto, pode igualmente perspetivar-se uma possibilidade adicional, de o 

juiz optar por um determinado método em detrimento de outro não por uma real 

convicção científica, mas antes porque suspeite, à partida, que uma determinada opção 

metodológica será capaz de assegurar uma fundamentação mais sólida da decisão a que, a 

priori, já pretende chegar15. Estaremos, neste caso, perante um risco de curto-circuito da 

seriedade científica e intelectual que deve estar subjacente ao processo decisório por um 

órgão dotado de independência e imparcialidade que, em termos ideais, se deve configurar 

                                                           
13 RAÚL CANOSA USERA, Interpretación Constitucional y Formula Política, Centro de Estudios Constitucionales, 
1988, p. 138. 
14 Facto que se pode intuir das palavras de BLANCO DE MORAIS: “No fundo, a interpretação envolve um 
nível razoável e variável de criatividade”, vide CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 623; no mesmo 
sentido, RAÚL CANOSA USERA, Interpretación Constitucional, p.137. 
15 Neste sentido, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, Interpretação Constitucional, Editora Saraiva, 2007, p. 
50. 
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como um ente neutro e assético. Este risco não pode, no entanto, contaminar a análise que 

nesta sede pretendemos, sob pena de se perverter a coerência de uma construção 

doutrinária vinculada ao Direito e à sua interpretação, cedendo a uma qualquer agenda 

extrajurídica.  

Posto isto, mesmo que se conclua que uma escolha metodológica possa não ser 

inteiramente inocente, por corresponder tendencialmente a uma legítima mundivisão 

jurídica do intérprete, não pode a mesma ser aleatória, nem volátil. Daí que não seja de 

estranhar que não exista concordância, seja na doutrina ou na jurisprudência, nacionais e 

internacionais, quanto a qual o melhor método ou o mais justo – havendo, inclusive, 

alterações de abordagem metodológica na evolução jurisprudencial dos próprios tribunais 

superiores em diferentes períodos históricos ou consoante as matérias em análise. 

Diga-se, ademais, que, prima facie, a escolha dentre os vários métodos interpretativos tende a 

refletir necessariamente diferentes conceitos e teorias da Constituição16. Assim, 

acompanhando a sistematização de BÖCKENFORDE, tanto identificamos aqueles para 

quem determinado método se funda e desenvolve partindo de uma ideia fundamental ou 

conceito de Constituição (casos como os de FORSTHOFF ou SMEND) como, por outro 

lado, quem sustente que a ideia ou conceito de Constituição são obtidos como 

consequência de um determinado método interpretativo selecionado (EHMKE, 

HÄBERLE)17. 

Daqui se retira, portanto, a ideia de interdependência entre objeto e método, levando a que 

uma discussão sobre o método de interpretação constitucional seja sempre, 

simultaneamente, uma discussão sobre o conceito de Constituição e que a escolha ou 

decisão relativa ao primeiro se repercutam igualmente no segundo (e vice-versa). 

Colocado o problema, cabe agora analisar os principais métodos de interpretação 

constitucional avançados ao longo dos tempos para responder à interrogação em presença, 

a saber: o método jurídico ou hermenêutico clássico, o método tópico-problemático 

(orientado ao problema), o método hermenêutico-concretizador, o método normativo-

estruturante, o método científico-espiritual e, ainda, o método comparativo18. 

                                                           
16 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, democracia, Giuffrè Editore, 2006, p. 101. 
17 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 101. 
18 Para uma apresentação, análise e crítica dos mesmos, vide CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 
618 ss.; J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, pp. 1210 ss., ERNST-WOLFGANG 
BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, pp. 61 ss.; INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, Fiscalização da 
Constituição: Métodos e Princípios da Interpretação Constitucional, in Direito e Cidadania, Ano V, n.º 18, 
Setembro a Dezembro de 2003, pp. 182 ss.. 
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2.1. Método jurídico ou hermenêutico clássico 

A aplicação da metodologia hermenêutica à interpretação constitucional defendida, desde 

logo, por FORSTHOFF19, assenta em duas premissas essenciais.  

A primeira é a de que sendo a Constituição uma lei, sendo esta uma conquista do Estado 

de Direito, como uma lei deverá ser interpretada, sendo transponíveis para o plano 

constitucional o adquirido metodológico da interpretação jurídica construída pela doutrina 

para a interpretação da lei.  

Em segundo lugar, consequentemente, sustenta-se que a interpretação deverá ser levada a 

cabo de acordo com os cânones e as regras tradicionais da hermenêutica jurídica, 

articulando-se os elementos propugnados classicamente (SAVIGNY20) – o elemento literal 

ou filológico, o elemento lógico, o elemento sistemático e o elemento histórico. Tendo isto 

em mente, aquilo que se sustenta com esta metodologia não é a de uma ausência de 

especificidade da interpretação constitucional21, mas antes que a particularidade da 

Constituição face à lei ordinária pode ser considerada como um elemento adicional de 

interpretação, que ainda assim não autoriza a desconsideração de nenhum dos elementos 

tradicionais ora enunciados. 

Por outro lado, ressalta desta opção metodológica a relevância atribuída ao texto, que é tido 

como ponto de partida para a captação do sentido por parte dos concretizadores das 

normas constitucionais e, bem assim, o limite da tarefa da interpretação, uma vez que a 

função do intérprete termina antes que vá além do texto e, seguramente, é-lhe vedado ir 

contra este. 

De acordo com FORSTHOFF, é a ancoragem aos elementos tradicionais da hermenêutica 

jurídica que preserva o conteúdo normativo da Constituição, evitando derivas valorativas 

que acabariam por transformar o juiz constitucional de servo em senhor da Constituição, 

                                                           
19 ERNST FORSTHOFF, Die Umbildung des Verfassungsgesetzes, Rechtsstaat im Wandel, Kohlhammer, 
1964, apud ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 65; ALESSANDRO MANGIA, 
Valori e interpretazione in Ernst Forsthoff, JUS -  Rivista di scienze giuridiche, 1, Ano XLI, 1994. 
20 F. C. SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts, I, Veit, 1840,  p. 212 e 215, apud ERNST-WOLFGANG 
BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 66. 
21 Assim, CARLOS BLANCO DE MORAIS, As Leis Reforçadas, Coimbra Editora, 1998, p. 592, onde se lê: 
“Semelhante tipo de realidades impõem-lhe uma metodologia interpretativa marcada por um certo grau de 
especialidade, que não deixa de tornar algo insuficiente o mero recurso aos cânones hermenêuticos 
tradicionais”. 
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com a consequente transformação do Estado de Direito num Estado de Justiça22 e, em 

última análise, à dissolução da própria Constituição23. 

No fundo, esta conceção hermenêutica repousa sobre a crença de que toda a norma possui 

um sentido em si própria24 e cabe ao intérprete descobrir o verdadeiro significado das 

normas com recurso aos elementos tradicionais, sendo que norma constitucional e norma 

ordinária são equiparáveis para efeitos de interpretação. 

Sobre esta equiparação se pronunciou BOCKENFÖRDE notando que, para os defensores 

desta metodologia, aquela não é relativizada pelas particularidades da Constituição, apenas 

se desenvolvendo sobre o denominador comum a ambos os tipos de normas: a forma de 

lei e o caráter de lei. Face a esta assunção, aquele Autor questiona se a particularidade da 

Constituição não será de tal ordem que anule o seu caráter de lei, pelo menos no âmbito 

metódico-interpretativo25. 

Tendo esta questão em mente, e contrapondo-se a FORSTHOFF, bem nota 

BÖCKENFORDE que o conceito de Lei se caracteriza não apenas pela sua conceção 

enquanto regra jurídica, mas principalmente pelo facto de possuir uma determinada estrutura 

normativo-material, na qual se compreende um grau relativamente alto de determinação 

material, de clareza de intenções e sentido, e de conformação normativo-conceptual das 

regras legais26. Ora, por sua parte, a Constituição, se considerado o grau de elaboração do 

seu conteúdo normativo-material, é fragmentária e incompleta27. 

Assim, veja-se que, ao lado de algumas normas essencialmente reguladoras de competência 

e de natureza organizativa, eminentemente vocacionadas para dotar de corpo jurídico a 

Teoria Geral do Estado – que são relativamente detalhadas -, a Constituição possui um 

elevadíssimo número de princípios e de conceitos indeterminados que carecem de ser 

preenchidos e concretizados antes que possam ser aplicáveis. 

Em especial, relativamente aos princípios, é a sua própria estrutura que condiciona a sua 

interpretação, dado serem normas finalísticas que deixam em aberto o modo, o meio e a 

                                                           
22 INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, Fiscalização da Constituição, p. 182 
23 JUAN ANTONIO GARCIA AMADO, Teorias de la Topica Jurídica, Editorial Civitas, 1988, pp. 278-279. 
24 Seja aquele que o legislador lhe pretendeu atribuir (mens legislatoris), ou aquele que acabou por se fixar e 
dimanar do texto (mens legis). 
25 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 66. 
26 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 67. 
27 Neste sentido, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, Interpretação Constitucional, p. 63. 
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intensidade da sua realização – são “comandos de otimização” na terminologia de 

ALEXY28.  

Por outro lado, estes são também frequentemente fórmulas compromissórias que o 

legislador constituinte conscientemente quis deixar em aberto29, seja porque pretendeu 

deixar para um momento posterior a sua densificação, ou por razões que se podem 

apresentar como mais prosaicas, ligadas às maiorias de aprovação que obrigam 

frequentemente a adotar fórmulas suficientemente vagas e abertas para que todas as forças 

políticas se sintam confortáveis para as aceitar. 

Assim, desta natureza profundamente fragmentária da Constituição BÖCKENFORDE faz 

decorrer a ausência da estrutura normativo-material da lei, considerando-a antes como um 

“ordenamento-quadro”30, com regras procedimentais, organizatórias e decisões 

principiológicas, insuscetíveis de execução num sentido judicial ou administrativo, 

afastando, assim, essa aparente equiparação a que se aludiu inicialmente31. 

Dito isto, a esta limitação pode ainda apontar-se uma outra que se retira da própria teoria 

clássica de SAVIGNY32 e que é o facto desta metodologia interpretativa ter sido desenhada 

tendo em vista o direito privado e elaborada com base em regras e institutos jurídicos com 

vista a prosseguir a unidade do sistema, não tendo sido pensada a sua extensão ao direito 

estadual então ainda emergente33. Por esta razão, as regras de interpretação tendem a 

indagar o conteúdo da lei fazendo apelo ao conjunto do ordenamento jurídico e à sua 

totalidade histórico-dogmática. Ora, é esta totalidade histórico-dogmática que não pode ser 

encontrada quando se interpretam normas constitucionais – esta não é pré-existente a uma 

Constituição ou aos seus preceitos em particular, devendo antes ser procurada 

precisamente dentro do conteúdo fragmentário dela mesma. 

Por fim, acrescente-se que o próprio FORSTHOFF terá pressentido estas debilidades na 

aplicação deste método à interpretação constitucional, defendendo, contudo, que esta 

devesse sempre passar por todas as fases indicadas por SAVIGNY, embora admitindo que 

o critério de decisão pudesse não ser encontrado de forma definitiva em nenhuma delas – 

                                                           
28 ROBERT ALEXY, The Argument from Injustice, Oxford University Press, 2002, p. 70. 
29 Neste sentido, EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, La Constitucion como Norma, p. 223. 
30 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 68, em tradução livre. 
31 Chegando mesmo a afirmar que “la pretesa uguaglianza strutturale di costituzione e legge, sotto l’aspeto metodológico-
interpretativo, si rivela perciò una finzione”, in ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 69. 
32 F. C. SAVIGNY, System,  pp. 212 e 215, apud ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, 
p. 69. 
33 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 69. 
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abrindo assim a porta a que outros elementos fossem acrescentados no âmbito da 

interpretação constitucional34.  

Também no sentido da necessidade de complementação deste método, face à natureza e 

estrutura das normas a interpretar, se pronunciou BLANCO DE MORAIS, sustentando o 

recurso a técnicas oriundas dos métodos concretizador e de ponderação e, bem assim, 

propondo que “técnicas e cânones específicos da hermenêutica constitucional sejam 

incorporados nos elementos do programa interpretativo” e na concretização das normas 

constitucionais35. 

 

 

 

2.2. Método tópico-problemático 

Em contraposição ao método anteriormente apresentado, surge como alternativa o método 

tópico-problemático, que no âmbito da interpretação constitucional parte das seguintes 

premissas essenciais: em primeiro lugar, o carácter eminentemente prático de toda a 

interpretação, dado que esta se dirige à resolução de problemas concretos; em segundo 

lugar o já constatado caráter aberto, fragmentário ou indeterminado da Constituição e, por 

fim, a opção consciente pela discussão do problema devido à textura aberta das normas 

constitucionais, pouco suscetíveis à dedução subsuntiva (o “se… então…” a que alude 

BÖCKENFORDE36) a partir delas próprias37. 

Assim, a interpretação constitucional passaria por um processo aberto de argumentação 

entre os vários participantes, o que pressupõe um pluralismo de intérpretes38, através do 

qual se tenta adaptar a norma ao caso concreto. Para isso, os intérpretes/aplicadores 

recorreriam a vários topoi, ou seja, pontos de vista, sujeitos ao debate e à argumentação 

contra ou a favor, a fim de encontrar, face às diversas soluções comportadas pelo texto, a 

que melhor se adapta à solução do caso em crise. 

                                                           
34 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 71. 
35 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 618. 
36 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 67. 
37 J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 1211. 
38 Vide, em geral, PETER HÄBERLE, Pluralismo y Constitución, Editorial Tecnos, 2002 e, bem assim, PETER 
HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional, A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: Contribuição para a 
Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição, Ed. Sergio Antonio Fabris, 1997. 
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Vemos, assim, que a tópica se constitui como uma arte de invenção (inventio), pelo que seria 

a técnica do pensamento problemático. 

Por outro lado, os topoi teriam como função servir de auxiliar de orientação ao intérprete, 

elaborar um guia de discussão dos problemas e, por fim, permitir a decisão dos mesmos39, 

como forma de obstar às limitações do método hermenêutico clássico e, assim, obstar à 

situação de non liquet. 

É fácil, então, perceber a importância que este método atribui à sociedade aberta de 

intérpretes, no conceito de HÄBERLE40, a fim de que a leitura da Constituição se efetue 

através de uma dinâmica pública e republicana, numa sociedade pluralista e aberta, 

enquanto obra de todos os que nela vivem, através do diálogo e do conflito, enfim, do 

debate. De certa forma, poderia sustentar-se ser este um método interpretativo mais 

consentâneo com um modelo constitucional democrático, no qual o confronto de pontos 

de vista e o processo decisório são quase tão relevantes quanto o resultado final obtido.  

No entanto, contra esta posição pode apontar-se o perigo real de dissolução da 

normatividade da Constituição, retirando-lhe o seu carácter ordenador, conformador e 

estabilizador da vida social e de regulação do político, “faltando pouco para se concluir que 

legiferação constituinte e interpretação constitucional são uma só e mesma coisa”41. Na 

prática, poderia arriscar-se reduzir a interpretação constitucional a um jogo argumentativo 

ou, pior, a uma construção que derraparia para a barganha e negociação.  

Parece, portanto, que embora teoricamente atrativa, esta teoria da interpretação 

constitucional acaba por trazer consigo mais perigos do que vantagens, ao colocar na mão 

do intérprete uma discricionariedade tal, sem qualquer ancoragem segura ao programa 

constitucional, que parece apontar, não só para a já referida diluição da normatividade 

constitucional, mas igualmente para uma arbitrariedade conducente à quebra da segurança 

jurídica, que mais parece uma permanente mutação constitucional criadora de direito 

disfarçada de interpretação. 

 

                                                           
39 J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 1211. 
40 PETER HÄBERLE, Pluralismo, op. cit..; PETER HÄBERLE, Hermenêutica Constitucional, op. cit.. 
41 INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, Fiscalização da Constituição, p. 185, na esteira de J.J. GOMES 
CANOTILHO, Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, Coimbra Editora, 1982, p. 476, e em sentido 
semelhante, defendendo a dissolução da normatividade da constituição, vide as posições de ERNST-
WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 79 ss., e, bem assim, de CARLOS BLANCO DE 
MORAIS, Curso, pp. 619-620. 
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2.3. Método hermenêutico-concretizador 

Para quem adota esta abordagem, a leitura de qualquer texto normativo, incluindo o texto 

constitucional, passará por concretizar a norma a partir de uma dada situação histórica, ou 

seja, tendo em conta o ambiente normativo em que é chamado a decidir, a fim de que o 

mesmo seja resolvido à luz da Constituição e não segundo as pré-compreensões morais ou 

de justiça do decisor42, das quais inevitavelmente partirá, mas às quais não se pode cingir. 

Assim, vemos que não é descartado o procedimento tópico orientado para o problema, 

mas encontramos uma ancoragem substancial da interpretação ao texto constitucional, 

como limite da concretização, embora tendo sempre em consideração o ambiente em que 

esta se insere. 

Esclarecendo, de acordo com GADAMER, interpretar é sempre, igualmente, aplicar43 e 

para tal há que pensar conjuntamente o caso e a lei, a fim de concretizar o direito44. 

Porém, podem desde logo apontar-se dois problemas a esta visão. 

Por um lado, o facto de esta tese partir da pré-compreensão do intérprete cria um óbice de 

difícil resolução, uma vez que aquela distorcerá, desde logo, a realidade que este deve 

apreender através da norma, mas igualmente o próprio sentido da norma constitucional, 

acabando a teoria por incorrer num vício quase paradoxal de simultaneamente partir de 

pré-compreensões e delas se querer libertar. 

Contestável será, também, a relevância dada às pré-compreensões do intérprete, que não 

tendo sido ratificadas democraticamente, carecem de legitimidade, pelo que não vemos 

como aceitável que possam ser orientadoras da interpretação que aquele leva a cabo. 

Por outro lado, põe-se o problema da ancoragem ao texto da norma como limite da 

interpretação, como propõe a variante sustentada por HESSE45, senão vejamos: o 

problema da interpretação constitucional é precisamente a sua natureza fragmentária e 

indeterminação das suas normas – ora, obter daí um texto claro e com um conteúdo o mais 

certo possível é precisamente o objetivo da interpretação. Assim, como pergunta 

                                                           
42 INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, Fiscalização da Constituição, p. 186. 
43 HANS-GEORG GADAMER, Verdad y Método, Vol. I, 8.ª ed., Ediciones Sigueme, 1999, p. 380. 
44 “Y para comprender esto no le es dado querer ignorarse a sí mismo y a la situación hermenéutica concreta en la que se 
encuentra. Está obligado a relacionar el texto con esta situación, si es que quiere entender algo en el.”, vide HANS-GEORG 
GADAMER, Verdad y Método, p. 396. 
45 KONRAD HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 8.ª ed., 1976, pp. 30-31, 
apud ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 93. 
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BÖCKENFORDE46, como pode então estar a interpretação vinculada a algo que ela deve, 

antes de mais, produzir? 

Com efeito, se admitirmos que a norma é indeterminada e só a partir da interpretação 

obtém o seu conteúdo – ponto de partida da concretização – então esta não pode, 

logicamente, ser um elemento de vinculação da interpretação, tratando-se, enfim, de um 

círculo vicioso. 

MÜLLER, por sua parte, tentou analisar pormenorizadamente o processo de 

concretização, racionalizá-lo e estruturá-lo com vista à sua vinculação normativa47. 

Por um lado, procura mover a vinculação normativa em direção ao processo de 

concretização, através da modificação do conceito de norma, concebido especificamente 

para as normas indeterminadas típicas de uma Constituição, que passa a ser concebida 

como “núcleo objetivamente não circunscritível do ordenamento normativo”48. Assim, 

para ser aplicável ao caso concreto, deverá, antes de mais, ser concretizada, ou seja, pré-

determinada numa norma de decisão. 

Por outro lado, dentro do processo de concretização, encontramos dois momentos, a 

saber, a norma jurídica e a realidade que, em princípio, atuam num mesmo plano. Assim, 

trata-se de uma mútua precisão e concretização da norma relativamente às circunstâncias, e 

destas à norma, num procedimento recíproco em que norma e circunstâncias relevantes da 

norma se formam mútua e reciprocamente. 

Tanto à primeira posição (HESSE) como à segunda (MÜLLER) podem ser apontadas 

algumas críticas adicionais, na esteira de BÖCKENFORDE49, visto que nenhuma das duas 

linhas consegue obviar às dificuldades colocadas pela construção de base que desenvolvem.  

Note-se que não parece ser possível obter um conteúdo normativo vinculante a partir de 

um texto normativo vago, como tipicamente são as normas constitucionais, sem recorrer a 

uma teoria da Constituição que seja obrigatória e à qual corresponda a função de diretriz 

normativa para a interpretação. 

Ademais, e visto de outro prisma, a visão da interpretação como concretização, e vice-

versa, legitima uma progressiva pré-determinação da Constituição, que poderá levar a uma 

progressiva perda do seu caráter de ordenamento-marco, bem como da margem de ação do 

                                                           
46 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, p. 93. 
47 FRIEDRICH MÜLLER, Discours de la Méthode Juridique, Presses Universitaires de France, 1993. 
48 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 95, em tradução livre. 
49 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, pp. 96-98. 
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legislador. Veja-se que a concretização é ainda interpretação da Constituição, o que tem 

como consequência que a norma de decisão extraída do núcleo normativo ou da norma de 

princípio indeterminada acaba por se converter em conteúdo da Constituição, porque 

obtida através de uma interpretação constitucional. Ponto de partida e ponto de chegada, 

em qualquer dos casos, confundem-se, abrindo caminho para um risco de fundamentação 

circular (ou pior, arbitrária e assente naquilo que o intérprete optar por concretizar na linha 

das suas pré-compreensões). 

 

2.4. Método normativo-estruturante 

Esta opção metodológica, ancorada ainda nas construções hermenêutico-concretizadoras, 

baseia-se numa série de postulados básicos. Em primeiro lugar, concebe-se a metódica 

jurídica como tendo como tarefa investigar as várias funções de realização do direito 

constitucional, a fim de captar a transformação das normas a concretizar numa “decisão 

prática”, no sentido de uma resolução de problemas práticos.  

Por outro lado, a metódica deve atender à estrutura da norma e do texto normativo, ao 

sentido de normatividade e de processo de concretização, sendo um elemento essencial 

para a compreensão da estrutura normativa a assunção prévia da não identidade entre 

norma e texto normativo. 

Neste sentido, o texto de um preceito corresponderá geralmente ao programa normativo, 

mas a norma, por seu turno, abrangerá igualmente o ambiente normativo que a envolve. 

Consequentemente, a concretização normativa deve operar junto destes dois elementos50, 

havendo, portanto, uma implicação necessária entre o programa normativo e o âmbito 

normativo. 

Digno de nota será ainda o facto de que, para MÜLLER51, interpretar é produzir a norma, 

dado que esta, antes de ser interpretada, nada mais é do que um texto52, sendo esta, 

portanto, uma “projeção de um comando jurídico numa realidade determinada que se 

encontraria em evolução”53. 

                                                           
50 J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 1213, e, por todos, FRIEDRICH MÜLLER, Discours, 
op. cit.. 
51 FRIEDRICH MÜLLER, Discours, op. cit.. 
52 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p.625. 
53 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 626. FRIEDRICH MÜLLER, Discours, p.197. 
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Contra esta última posição se pronuncia claramente BLANCO DE MORAIS, criticando 

tanto a “assimilação linear entre interpretação e concretização” como o “entendimento de 

que a interpretação é produção normativa” 54. 

Porém, se quanto à primeira crítica nos manifestamos tendencialmente concordantes, no 

ponto em que defende que, enquanto norma geral e abstrata, esta possui já um sentido 

apreensível através dos elementos clássicos de interpretação, já quanto à segunda nos 

mostramos algo mais renitentes. 

Em primeiro lugar, utilizámos o termo “tendencialmente” porque, e fazendo a ligação com 

a segunda crítica que nos parece interligada, nos parece que situações há em que uma 

norma poderá nascer de uma determinada interpretação normativa dada por um 

determinado intérprete, leia-se, tribunal. Senão vejamos, precisamente pelo seu caráter de 

generalidade e abstração, é evidente que a norma não pode comportar em si todos os 

sentidos abstratamente pensáveis e, alguns deles, serão efetivamente “descobertos” pela 

mão de um intérprete que assim criará uma interpretação normativa nova, se não mesmo 

uma norma. Veja-se que a prova de que isto sucede é o facto de o Tribunal Constitucional 

aceitar sindicar interpretações normativas, ademais de normas em sentido próprio, 

parecendo como que intuir que a mão do intérprete poderá ter “revelado” uma norma 

nova. 

Não obstante, admitimos que esta posição briga frontalmente com o princípio da separação 

de poderes, pelo que preferimos assumir que, embora o que acima explanado tenha 

potencial para efetivamente suceder, não é desejável que assim seja, e a favor deste 

entendimento sempre se poderá arguir que aquela norma assim “revelada” sempre estaria 

contida no sentido geral da norma interpretada, embora esse sentido específico pudesse 

nunca antes ter sido enunciado, acomodando assim a posição que intuímos com o princípio 

da separação de poderes55. 

 

2.5. Método científico-espiritual 

                                                           
54 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso., pp. 626-627. 
55 Para uma discussão mais alargada sobre este ponto, vide CARLOS LOPES DO REGO, O objeto idóneo 
dos recursos de fiscalização concreta da constitucionalidade: as interpretações normativas sindicáveis pelo 
Tribunal Constitucional, Jurisprudência Constitucional, 3, 2004, e o nosso artigo “Legalidade e interpretação: a 
sindicabilidade pelo Tribunal Constitucional das normas enunciadas pelo juiz em matérias sujeitas aos 
princípios da legalidade e da tipicidade”, e-Pública, n.º 5, Julho 2015. 
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Este método, defendido por SMEND, baseia-se, antes de mais, na assunção de que, na 

interpretação constitucional, há que levar em linha de conta o sistema de valores subjacente 

ao texto constitucional, por um lado, e o “sentido e a realidade da Constituição como 

elemento do processo de integração”56, por outro. 

Trata-se, portanto, de, no processo de interpretação constitucional, proceder a uma 

captação dos valores espirituais de uma comunidade, considerados como conteúdo 

axiológico último do texto constitucional, integrando-os no processo interpretativo. 

Por outro lado, a Constituição é vista, de acordo com este método, não apenas no sentido 

de norma fundamento de todo o ordenamento, no sentido kelseniano, mas principalmente 

numa perspetiva política e sociológica, como instrumento de superação de conflitos e, 

assim, garantir a unidade social. Já o Estado, será visto, então, como um fenómeno 

espiritual em permanente configuração, cuja sobrevivência depende de uma eterna 

renovação de propósitos e de um permanente desejo de coesão57.  

Neste sentido, a Constituição não configura em si uma simples repartição de poderes, mas 

antes de participações no âmbito desse sistema integrativo que, afinal, constitui o Estado58, 

devendo ser vista como um ente dinâmico que se renova a par e passo com a própria 

realidade em que se insere. 

Por este motivo, a fim de acompanhar esta dinâmica constitucional, deve a interpretação 

ser flexível, em consonância com a elasticidade das fórmulas constitucionais, aliadas à sua 

capacidade de autotransformação, regeneração e preenchimento das próprias lacunas. 

Assim, a tese principal desta teoria é a de que o fundamento e critério de interpretação 

constitucional será o sentido e a realidade da Constituição, e não o texto literal e a 

abstração dogmática. 

De outro prisma, podem apontar-se como vulnerabilidades deste método interpretativo, 

por um lado, a abertura a uma larga indeterminação de resultados da interpretação e, por 

outro, a inversão do ponto de referência da interpretação, que deixam de ser princípios ou 

decisões fundamentais de uma Constituição, passando a ser uma visão e análise da 

realidade e, bem assim, da função social da Constituição, o que torna uma interpretação 

                                                           
56 J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 1213. 
57 RUDOLF SMEND, Constitucion y derecho constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, pp. 62-63 
e 132. 
58 INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, Fiscalização da Constituição, p. 188. 
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assim levada a cabo uma “interpretação sociológica”59. No limite, a espiritualidade é de tal 

ordem que se liberta por completo do corpo inicial e indispensável do labor interpretativo 

que é o corpo literal da norma. 

 

2.6. Método Comparativo 

Reportando-se aos quatro elementos enunciados classicamente – gramatical, lógico, 

histórico e sistemático – HÄBERLE sustentou a elevação da comparação jurídica ao 

estatuto de “quinto método de interpretação”60. 

Trata-se, aqui, de levar a cabo uma comparação jurídica valorativa no âmbito do Direito 

Constitucional, através de uma comunicação entre várias constituições a fim de encontrar a 

melhor solução para problemas concretos. 

Porém, e na esteira de INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, parece-nos que a 

comparação não apresenta autonomia, enquanto tal, de forma a poder configurar uma 

verdadeira proposta hermenêutica independente, podendo, isso sim, quanto muito, 

configurar-se como mais um recurso à disposição do intérprete para complementar um 

determinado método de interpretação constitucional. 

 

2.7. Apreciação crítica 

Apesar de não ser este o cerne do presente estudo, até porque o que se pretendeu 

desenvolver neste ponto prévio foi proceder a uma apresentação dos diversos métodos de 

interpretação constitucional enquadradora da discussão que pretendemos encetar ao longo 

deste estudo, cumpre tecer algumas considerações sobre esta problemática. 

Partindo da apreciação levada a cabo por BÖCKENFORDE, e sustentada igualmente por 

INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, parece-nos ser acertado notar que todos os 

métodos tendem a degradar a normatividade da Constituição, não tanto por culpa do 

método em si, mas antes pela estrutura normativo-material da Constituição e da falta de 

ancoragem, em todas as propostas metodológicas, numa Teoria da Constituição adequada, 

ou seja, que parta da própria Constituição e tenha como objetivo a realização dos seus 

                                                           
59 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, pp. 88-89. 
60 PETER HÄBERLE, Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstants, Duncker & Humblot, 1992, apud J.J. 
GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 1214. 
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preceitos61. No limite, há como que um vício próximo do princípio da incerteza formulado 

por Heisenberg na Mecânica Quântica – o objeto observado (a Constituição) não pode 

deixar de ser influenciado e modificado pela tarefa de observação (a interpretação), 

operando a referida degradação da normatividade constitucional ao com ela interagir. 

Assim, adotamos a proposta de BLANCO DE MORAIS ao sustentar que “(…)cada Lei 

Fundamental envolve uma Teoria da Constituição, que nela se possa adequar. Isto significa 

que qualquer programa interpretativo terá de partir do texto concreto da Constituição, do 

modo como esta molda a separação de poderes, da estrutura das suas normas e dos 

critérios reitores do respetivo sistema de direitos fundamentais”62. 

Por esta razão, parece-nos que, na ausência de tal programa interpretativo assim 

enquadrado por uma concreta Teoria da Constituição, continuará a estar nas mãos do 

intérprete a escolha do método que considere melhor face à sua conceção pessoal, daí 

decorrendo a já apontada inevitável arbitrariedade e graves perdas para a segurança jurídica. 

 

3. Ideologias de interpretação e seu impacto no princípio democrático, da 

segurança jurídica e da separação de poderes 

Por “ideologia de interpretação constitucional” deve compreender-se “um conjunto 

sistematizado e simplificado de argumentos que sustentam uma visão global sobre o 

método de revelação do sentido dos preceitos constitucionais, à luz de um modelo político 

de Constituição”63. 

Assim, o problema do método é, como já referido, um dos mais importantes para a teoria 

do Estado e da Constituição, porque desta escolha depende a resposta à pergunta sobre 

quem detém o poder político soberano do Estado, leia-se, “quem detém a última 

palavra”64. 

A questão que se coloca, portanto, é se um método em que seja dada maior 

discricionariedade interpretativa ao juiz não fará que, em última análise, seja ele o criador 

material de normas, concorrendo com o poder legislativo, o que coloca, evidentemente, um 

problema ao nível do princípio da separação de poderes. 

                                                           
61 INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, Fiscalização da Constituição, p. 192; ERNST-WOLFGANG 
BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, pp. 98-105. 
62 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 621. 
63 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 691. 
64 Neste sentido, CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 691. 
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Por outro lado, quanto maior for a dita discricionariedade do intérprete, menor é a 

segurança jurídica e previsibilidade para os cidadãos sobre como orientar as suas condutas, 

com todas as perdas pessoais e económicas inerentes a este facto. 

Por fim, levanta-se a questão de saber, como já referido, que legitimidade possui uma elite 

de juízes para invalidar uma norma adotada pelos legítimos representantes do povo, sendo 

que aqui estará já em causa o Princípio Democrático, sendo esta, enfim, a questão da 

legitimidade da justiça constitucional. 

 

3.1.  Debate entre o uso do método jurídico Vs. a via concretizadora tópico-

problemática 

Parece-nos que o debate entre estes dois métodos é enquadrador da questão relativa às 

ideologias de interpretação. 

Assim, se por um lado temos os defensores do método jurídico adaptado às especificidades 

constitucionais, por outro temos aqueles que defendem o recurso a uma via concretizadora 

tópico-problemática, sendo que a escolha entre um e outro não podem senão deixar 

antever conceções sobre a própria Constituição em si. 

Deste modo, para aqueles que sustentam como acertado o uso do método jurídico 

adaptado às especificidades constitucionais, vemos que partilham a visão comum de uma 

“Constituição-marco”, tendencialmente procedimental e essencialista, ou seja, uma 

Constituição-estatuto do político. 

Por outro lado, nota-se nesta visão uma visível preocupação com o princípio democrático-

representativo na escolha das políticas legislativas, pelo que não será de espantar que se 

propugne um apego ao “judicial self restraint”, enquanto deferência pela discricionariedade do 

legislador ordinário, democraticamente legitimado nas opções políticas, económicas e 

sociais em cada momento. Por esta razão, tende a apontar-se para um maior ganho ao nível 

da segurança jurídica na interpretação e aplicação do direito decidido. 

Por último, sustentam os defensores deste método que assim se garante a força normativa 

da Constituição, uma vez que a norma se molda mas não cede ao caso concreto65 

(contrariamente ao que sucede na via concretizadora e tópico-problemática), e, bem assim, 

o total respeito pelo Princípio da Separação de Poderes, dado que aos tribunais cabe uma 

                                                           
65 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 690. 
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função de controlo e não de substituição do legislador – em concreto, ao Tribunal 

Constitucional cabe uma função de controlo jurídico da constitucionalidade das propostas 

do legislador. 

Com efeito, parece ser esta a via mais apropriada a evitar um eventual ativismo judicial dos 

tribunais constitucionais, dado que a estes cabe única e exclusivamente a função de analisar 

a conformidade de uma determinada norma66 ordinária com a Constituição, impedindo 

eventuais ímpetos substitutivos do legislador pelo poder judicial. 

Contra esta visão se manifestam os defensores da via concretizadora e tópico problemática, 

cuja visão do texto constitucional passa por uma Constituição axiológica que pode, no 

entendimento de BLANCO DE MORAIS, relativizar a democracia maioritária em favor de 

uma democracia participativa67, uma vez que a sua legitimidade passaria não tanto pela sua 

ratificação democrática pela maioria, mas mais pela dialética dentre as forças sociais que 

participam no debate público. 

Ainda de acordo com esta perspetiva, o significado da Constituição e da lei passam para um 

«juiz intérprete, produtor e aplicador de “sub-normas”»68, tendo este a última palavra no 

ajustamento do enunciado linguístico ao ambiente normativo. 

Refira-se, sobre este ponto, que, tal como já explanámos acima, temos alguma relutância 

em aderir em absoluto à posição deste Autor, pelas razões já apresentadas. Parece-nos que, 

salvo melhor opinião, rejeitar terminantemente qualquer recurso a valores na interpretação 

constitucional possui, em si, o perigo de se chegar à conclusão de que qualquer coisa, desde 

que democraticamente legitimada, pode ser Direito. 

Por outro lado, reconhecemos que o recurso a valores traz sempre consigo o perigo de se 

abrir uma caixa de pandora, ou seja, obrigar a questionar “de que valores falamos?”. 

Parece-nos que não pode em caso algum estar em causa a possibilidade se serem os valores 

do intérprete, na medida em que os mesmos não foram legitimados democraticamente por 

ninguém. Contudo, afigura-se como possível fazer apelo a valores, no âmbito da 

interpretação constitucional, desde que estejam em causa valores que o intérprete possa 

racional e fundamentadamente extrair do texto constitucional, isto é, de cada texto 

constitucional que se analise, podendo esta ser uma via compromissória entre as duas 

visões. 

                                                           
66 Isto, claro, no caso português, dado que se considerarmos casos como o espanhol ou o alemão, já poderá 
não estar em causa apenas uma norma, mas igualmente uma conduta da administração ou do poder judicial. 
67 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 690. 
68 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 690. 
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Ainda de acordo com o mesmo Autor, a opção entre estes dois métodos toma contornos 

político-ideológicos não em toda e qualquer questão colocada perante o intérprete 

constitucional, mas, essencialmente, em três domínios que aquele consideram como 

politicamente controversos, como sejam as questões ligadas a direitos de liberdade relativos 

a modos de vida em sociedade – casos em que com frequência se verifica um choque entre 

mundividências opostas – questões ligadas a políticas públicas de reforma do Estado com 

impacto financeiro que afetem negativamente direitos laborais e direitos sociais a 

prestações – como se viu recentemente com a chamada “Jurisprudência da Crise”69 – e em 

questões relativas à soberania externa e autonomia territorial70. 

Parece-nos, principalmente em relação aos primeiros dois tipos de questões apontadas, que 

é acertada a nota do Autor ao apontar estes como “núcleos tendencialmente 

problemáticos”, não só porque, de um lado, se jogam questões político-ideológicas, mas 

também, por outro, porque é a própria legitimidade da justiça constitucional que está em 

jogo, na qual se enquadra o papel do juiz face ao legislador – questão essa amplamente 

discutida tanto na doutrina estrangeira como nacional, mas ainda hoje sem resposta 

uniformemente aceite. 

 

3.2. As ideologias de Interpretação Constitucional 

 

3.2.1.  Teoria da ideologia estática e ideologia dinâmica da interpretação  

Partindo da distinção traçada por WRÓBLEWSKI entre “teorias normativas” e “ideologias 

da interpretação”, aceitemos como premissa que as primeiras se constituem como “um 

sistema axiológico que justifica toda a valoração necessária em qualquer interpretação legal 

em geral e, em particular, em qualquer justificação de uma interpretação interpretativa”71. 

Assim, esta seria uma construção ideal, sendo que, na prática, aquilo com que deparamos 

são antes “conjuntos soltos de valores e diretivas que não são nem consistentes, nem 

coerentes, nem completos”, aos quais o Autor apelida de “ideologias de interpretação”72. 

                                                           
69 Para um panorama e discussão alargados sobre este tema, vide AAVV, O Tribunal Constitucional e a Crise: 
Ensaios Críticos, Almedina 2014; JORGE REIS NOVAIS, Em defesa do Tribunal Constitucional: resposta aos críticos, 
Almedina, 2014; CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 709 ss.. 
70 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 691. 
71 JERZY WRÓBLEWSKI, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Editorial Civitas, 1988, pp. 70-
71, em tradução livre. 
72 JERZY WRÓBLEWSKI, Constitución y teoría, p. 71, em tradução livre. 
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Já GUASTINI, por seu lado, opera esta distinção com uma ligeira nuance, apelidando de 

“teoria da interpretação” um processo de natureza descritiva, sendo “ideologia/doutrina da 

interpretação” um processo prescritivo73. 

Daqui, WRÓBLEWSKI parte para a separação entre dois tipos de ideologias de 

interpretação, consoante os valores básicos em que se apoiam, enquanto GUASTINI 

aponta para três, embora reconheça que as duas últimas são meras variantes da primeira, 

aquela de que também se ocupa WRÓBLEWSKI, pelo que será sobre a oposição entre 

ideologia estática e ideologia dinâmica que ora nos debruçaremos74. 

Relativamente à ideologia estática da Constituição, ambos os autores apontam para uma 

preocupação básica de que se parte e que é a do respeito pelo princípio da estabilidade e 

certeza do direito e previsibilidade das decisões jurídicas, o que implicará, como 

consequência, uma constância dos critérios interpretativos. 

Porém, e como bem aponta GUASTINI, esta teoria não aponta para um método 

interpretativo em particular75, embora se considere aqui, de forma particularmente evidente, 

a relevância da “vontade do legislador histórico”76, daí estar intimamente ligada à 

interpretação dita “originalista”, que consiste em atribuir ao texto constitucional o seu 

significado originário77. 

Por outro lado, e assim concebida esta teoria, não podem deixar de ser consideradas as 

consequências que aporta para o âmbito da interpretação constitucional.  

Assim, vemos que o significado da norma é tido como um dado adquirido que deve ser 

descoberto pelo intérprete, sejam quais forem os métodos que decida empregar, ainda que 

os instrumentos mais comummente utilizados sejam, por razões evidentes, os trabalhos 

                                                           
73RICCARDO GUASTINI, Teoria e Ideologia dell’interpretazione costituzionale, Giurisprudenza Costituzionale, 
Casa Editrice Dott. Antonio Giuffrè, Fasc. 1, Anno LI – 2006. 
74 JERZY WRÓBLEWSKI, Constitución y teoría, p. 72 ss.; RICCARDO GUASTINI, Teoria e Ideologia, p. 760 
– com efeito, GUASTINI aponta para três oposições doutrinárias principais: (1) entre ideologia estática e 
ideologia dinâmica, (2) entre doutrina universalista e particularista e (3) entre um comportamento judicial de 
judicial restraint e um comportamento judicial de judicial activism. 
75 RICCARDO GUASTINI, Teoria e Ideologia, p. 760. 
76 JERZY WRÓBLEWSKI, Constitución y teoría, p. 73. 
77 A também apelidada “vontade dos framers” ou “dos pais constituintes”. Na verdade, esta breve explicação 
peca por clara escassez, face à complexidade da teoria originalista. No fundo, pode dizer-se que a ideia geral 
na qual esta teoria se baseia é a de que o significado linguístico do texto se fixa no momento da sua 
ratificação, e este significado, que deve ser recuperado com recurso ao significado originário é vinculativo. 
Para maiores desenvolvimentos, vide ANTONIN SCALIA, Common-Law Courts in a Civil-Law System: The 
Role of United States Federal Courts in Interpreting the Constitution and Laws, in  A Matter of Interpretation: 
Federal Courts and the Law, Princeton University Press, 1998. Para uma visão algo diferente desta teoria, vide 
JACK BALKIN, Living Originalism, Belknap Press, 2011. 
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preparatórios, por permitirem, com maior acuidade, revelar a vontade histórica do 

legislador. 

Por outro lado, não é negada, nesta perspetiva, a importância do contexto para o 

significado da norma. Contudo, é o contexto histórico do legislador que se mostra 

relevante para o apuramento desse significado. Ou, inclusive, não se recusa a importância 

da moral neste procedimento mas, mais uma vez, é a moral do legislador original que deve 

ser tida em consideração para decantar o significado real da norma. 

Deste modo, facilmente se percebe que, vista a interpretação como uma atividade de 

“descobrimento”, não há qualquer adaptabilidade ou criatividade aceite neste processo, 

dado que ponto essencial desta teoria é o facto de a interpretação não poder alterar o 

direito, porque isto violaria os princípios da estabilidade, certeza e previsibilidade do 

direito, o que demonstra um forte ancoramento desta teoria no Princípio da Separação de 

Poderes. 

Contra esta teoria podem, desde logo, ser apontadas algumas fraquezas, como seja o facto 

de, ao ignorar por completo a evolução social e política, bem como o contexto em que as 

normas são aplicadas, acabar por “prender os vivos a um direito feito pelos mortos”78. 

Com efeito, basta pensar no simples facto de que determinadas realidades pura e 

simplesmente não existiam à data da criação da norma para se perceber que não podiam ter 

sido pensadas pelo legislador constituinte. 

Por outro lado, como bem aponta BLANCO DE MORAIS, esta teoria tem como 

consequência uma redução da intensidade do controlo de constitucionalidade, sempre que 

se invoquem princípios constitucionais como parâmetro, dado que, necessariamente, estes 

não comportam a certeza e clareza típica das regras, pelo que, nestes casos, caberá ao 

legislador democrático o preenchimento dessa lacuna. Por esta razão, de acordo com esta 

ideologia, um juízo de inconstitucionalidade deverá recair, apenas, sobre atos 

manifestamente inconstitucionais79. 

                                                           
78 Ou, por outras palavras, criticando a ideologia estática, “De ser así, el derecho resultaría un gobierno de los 
muertos sobre los vivos” in JERZY WRÓBLEWSKI, Constitución y teoria, p. 76. Também neste sentido, 
FREDERICK SCHAUER, Playing by the Rules, Oxford University Press, 1991, p. 221, e EROS ROBERTO 
GRAU, Porque tenho medo dos juízes, Malheiros Editores, 2013, p. 80. 
79 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 692-693. 
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Já no que concerne à ideologia dinâmica, oposta à anterior, esta considera a interpretação 

como «atividade que adapta o direito às necessidades presentes e futuras da “vida social” 

no sentido mais amplo deste termo»80. 

Central para esta teoria é o conceito de “adaptação”, no sentido em que à interpretação se 

exige que adapte o direito às necessidades da vida social para o tornar mais adequado a esta81.  

Assim, o significado das normas deixa de estar ligado, como na ideologia estática, a uma 

vontade do legislador expressa no passado, mas antes se assume que este significado muda 

à medida que muda o contexto em que aquelas operam – pelo que se deve assumir que o 

significado de uma norma é um fenómeno mutável. 

Por esta razão, não há como negar a influência de uma perspetiva sistémica nesta teoria, 

que tem como corolário as contínuas mudanças do sistema jurídico, mas não apenas deste, 

no momento em que o intérprete é confrontado com um problema interpretativo. 

Em consequência do que foi dito, a interpretação é, segundo a ideologia dinâmica, uma 

«actividade “criativa” ex definitione»82, embora se aceite que esta criação de direito é uma 

criação específica, diferente da do poder legislativo, uma vez que cria direito aplicado ou 

seja “aquele cujas regras se determinam na interpretação”83. 

Trata-se, portanto, da assunção da necessidade das disposições constitucionais serem 

interpretadas evolutivamente, com vista a evitar o envelhecimento da Constituição84. 

Note-se, porém, que esta interpretação evolutiva não preconiza qualquer técnica ou 

método interpretativo específico85, não obstante, na maior parte dos casos, esta adaptação 

ser levada a cabo através da concretização de princípios constitucionais, consistindo na 

procura, no texto, de normas novas, que se presumem implícitas86, relativamente livre de 

vínculos textuais87. 

Por outro lado, aponta ainda BLANCO DE MORAIS o imperativo de defesa da dignidade 

da pessoa humana e dos direitos fundamentais contra as eventuais “tiranias da maioria”, 

                                                           
80 JERZY WRÓBLEWSKI, Constitución y teoría, p. 75. 
81 JERZY WRÓBLEWSKI, Constitución y teoría, p. 76. 
82  JERZY WRÓBLEWSKI, Constitución y teoría, p. 77; CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 693. 
83  JERZY WRÓBLEWSKI, Constitución y teoría, p. 78. 
84  RICCARDO GUASTINI, Teoria e Ideologia, p. 761; CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 693. 
85 Como bem é notado por RICCARDO GUASTINI, Teoria e Ideologia, p. 761, e, bem assim, por CARLOS 
BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 693. 
86 RICCARDO GUASTINI, Teoria e Ideologia, p. 761. 
87 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 693. 
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que se encontram por detrás desta ideologia interpretativa, que possui como limites 

essenciais ao intérprete os grandes valores morais e o ideal de justiça88.  

Ora, neste ponto específico, parece relativamente evidente o grande óbice desta ideologia. 

No seu relativo desapego ao texto e inerente preocupação axiológica e com ideal de justiça, 

podemos perguntar-nos: “que ideal de justiça?”.  

Criticando esta dicotomia, considerando-a simplista89, se pronunciou BLANCO DE 

MORAIS90. 

Por um lado, este autor contesta o facto de se querer atribuir uma conotação político-

filosófica a cada uma das ideologias – em que a estática corresponderia a uma visão 

conservadora (“sinónimo de um positivismo subjetivista e mecanicista”91 em que o juiz 

seria a boca que pronuncia as palavras da lei), e a dinâmica a uma visão progressista, dita 

moderna, como se a mesma não pudesse operar em sentido contrário ao do progresso92. 

Parece-nos que esta crítica é particularmente certeira, na medida em que nada garante que o 

equilíbrio de forças entre o poder legislativo e a justiça constitucional aponte para que o 

primeiro seja o dito “conservador” e atentatório contra o progresso social, e o segundo seja 

o “progressista”, defensor dos direitos sociais adquiridos ou promotor de outros direitos 

eventualmente novos “descobertos” jurisprudencialmente – é notório que o cenário pode 

ser o oposto, pelo que separar politicamente desta forma estas duas ideologias corre o risco 

de ser, pura e simplesmente, errado, face à realidade. 

Por outro lado, acrescenta ainda o mesmo Autor, esta dicotomia é também reducionista 

uma vez que parte demasiado das contraposições bipolares mais extremas que vigoram nos 

Estados Unidos da América, não só esquecendo posições intermédias como sejam as de 

ELY93 (construção “procedimental-democrática” que adiante abordaremos), mas 

igualmente ignorando o debate no espaço europeu, em que as ideias originalistas não 

tiveram ainda relevância comparável à que têm no espaço Norte-Americano94. 

A estas críticas, parece ser de acrescentar, igualmente, o facto de esta dicotomia ser 

reducionista também porque oculta as várias matizes possíveis entre os extremos 

                                                           
88 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 693. 
89 Observação com a qual se concorda, como adiante explicitaremos melhor. 
90 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 693-694. 
91 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 693. 
92 O exemplo dado pelo Autor é o do caso da oposição dos “quatro cavaleiros do apocalipse” do Supremo 
Tribunal Norte-Americano às reformas do “New Deal” do Presidente Roosevelt.  
93 JOHN HART ELY, Democracy and Distrust, Harvard University Press, 1980. 
94 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 693-694. 
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apresentados, sendo também pouco explicativa das consequências reais da escolha entre 

ideologias, como se se pressentisse nesta dicotomia apenas a valia de enquadrar a posteriori 

uma dada linha jurisprudencial, em vez de constituir de per si, uma real ideologia orientadora 

num sentido de dever ser.  

 

3.2.2. Positivismo Vs. suprapositivismo  

Mais uma vez, aqui, encontramos a prova de que uma ou outra ideologia não 

correspondem necessariamente a uma visão mais conservadora ou progressista, ou mais 

ligada a um ideário de esquerda ou de direita, digamos assim. 

Com efeito, encontramos ligados ao movimento positivista, tanto autores conservadores 

como FORSTHOFF e LUHMANN, como autores liberais como WALDRON, e ainda 

teóricos de esquerda como TUSHNET ou HABERMAS. 

Já ligados ao suprapositivismo, tanto se encontram conservadores jusnaturalistas como 

SPADARO e BACHOF, republicanos laicos e politicamente liberais como HESSE, 

defensores da esquerda liberal como DWORKIN e ZAGREBELSKI, ou 

neoconstitucionalistas de inspiração marxista como BONAVIDES95. 

Assim, desta miríade de mundividências político-ideológicas ligadas quer ao movimento 

positivista quer ao suprapositivista, não pode senão retirar-se a não correspondência entre 

estas correntes e as ideologias políticas perfilhadas. 

Mesmo tendo isto em mente, e apesar de não ser possível extrair de uma ou outra corrente 

verdadeiras ideologias de interpretação, cumpre dar nota das conceções principais que as 

caracterizam96. 

Ao positivismo, tende a apontar-se a sua maior objetividade face à subjetividade patente no 

suprapositivismo, sendo também por isso mais neutro na exegese da identidade 

constitucional, pelo menor pendor axiológico. 

Por outro lado, e precisamente por apresentar um maior respeito pela autonomia do 

legislador – e por uma conceção estrita do princípio da separação de poderes – tende a ser 

mais exigente e procedimentalista quanto aos métodos de interpretação, mostrando-se 

avesso em relação ao apelo às pré-compreensões dos juízes no processo de interpretação. 

                                                           
95 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 695. 
96 Seguindo muito de perto os eixos traçados por CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 695. 
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Já ao suprapositivismo pode apontar-se um maior pendor axiológico nos métodos 

adotados, bem como uma, porventura consequente, maior amplitude de métodos 

interpretativos aceites. 

Por outro lado, esta corrente mostra-se mais cética em relação à discricionariedade 

legislativa, facto que resulta desse pendor axiológico a que acabou de se fazer alusão, ao 

considerar-se, de uma forma algo simplista mas impressiva “que nem tudo pode ser 

direito”. 

Consequentemente, é neste contexto de maior tolerância relativamente ao «poder 

“normativo”»97 dos tribunais, em relação aos quais se aceita uma maior adaptação dos 

preceitos constitucionais à realidade, que se encontram tribunais mais preocupados com a 

defesa dos direitos das minorias face a eventuais tiranias das maiorias. 

Chegados a este ponto, talvez seja útil ilustrar o que se disse com algumas posições 

extremas, tanto da corrente positivista como da suprapositivista, a fim de tentar descortinar 

algumas consequências de ambas as visões para as conceções que destas defluem sobre 

segurança jurídica, democracia e separação de poderes. 

Assim, do universo Norte-Americano e no âmbito do positivismo surgem-nos posições 

que quase abdicam da própria existência de órgãos de justiça constitucional98, ou, não 

chegando tão longe, que defendem a redução da sua intervenção a um “soft control”99, 

devendo os casos problemáticos ser decididos pelo legislador democrático100. 

Já no contexto europeu, e ainda na esfera do positivismo, despontam posições neoliberais, 

ditas realistas101, que defendem uma Constituição funcionalmente limitada tanto pela 

                                                           
97 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 695. 
98 ALEXANDER BICKEL, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, Yale University 
Press, 2.ª ed., 1986. O Autor afirma mesmo textualmente “judicial review is a deviant institution in the American 
democracy”, vide ALEXANDER BICKEL, The Least Dangerous, p. 18. 
99 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 696. 
100 JEREMY WALDRON, Law and, op. cit. – Este Autor sustenta que em matérias sobre as quais homens de 
boa-fé possam razoavelmente discordar, como seja, o conteúdo dos direitos fundamentais, cabe aos legítimos 
representantes do povo sanar as discordâncias que possam existir, e não a uma câmara de juízes sem 
legitimidade democrática direta, vide “Democracy requires that when there is disagreement in a society about a matter on 
which a common decision is needed, every man and woman in the society has the right to participate on equal terms in the 
resolution of that disagreement”, e, bem assim, “There is something lost, from a democratic point of view, when an unelected 
and unaccountable individual or institution makes a binding decision about what democracy requires” in, JEREMY 
WALDRON, Law and, p. 283 e p. 293, respetivamente. Ver, ainda, sobre o mesmo tema, JEREMY 
WALDRON, The Core of the Case against Judicial Review, The Yale Law Journal, Vol. 115, n.º 6 (Abril., 
2006), pp. 1346-1406. 
101 Em Portugal, veja-se RUI MEDEIROS, A Jurisprudência Constitucional Portuguesa sobre a Crise: Entre 
a Ilusão de um Problema Conjuntural e a tentação de um Novo Dirigismo Constitucional, in AAVV, O 
Tribunal Constitucional e a Crise: Ensaios Críticos, Almedina 2014, pp. 265 ss., e, bem assim, RUI MEDEIROS, A 
Constituição Portuguesa num contexto global, Universidade Católica, 2015. 
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realidade jurídica como extrajurídica, nesta se incluindo os mercados e as disponibilidades 

financeiras do Estado - no fundo, uma Constituição limitada pela reserva do possível 

levada ao extremo - que defende um intérprete sensível a essas realidades, propugnando 

um controlo de baixa intensidade102 e um recuso considerável à ponderação103. 

Porém, esta tese não sustenta qualquer método hermenêutico consistente e contra ela se 

manifestou BLANCO DE MORAIS, afirmando que detrás desta ideologia interpretativa se 

esconde, embora cada vez menos, uma nova “Teoria da Constituição”104, que “tem por 

desejável uma fraca Constituição, fracos direitos e um fraco Tribunal”105, posição à qual 

aderimos com particular veemência. 

Deslocando a análise para a esfera do suprapositivismo, cumpre salientar o construtivismo 

de DWORKIN, e a sua posição centrada na elasticidade dos princípios da justiça, da 

igualdade e da liberdade como formas de correção moral, posição essa que veio a 

influenciar em grande medida os defensores do neoconstitucionalismo que sustentam, na 

esfera dos direitos sociais, uma “quase-legislação” pelo poder judicial, em termos materiais, 

a partir de princípios, criando normas de decisão prevalecentes sobre as do legislador ou 

até substitutivas deste, em caso de omissão106. 

Assim, há quem defenda que por detrás desta “nova hermenêutica” sustentada na 

ponderação de princípios e valores como critérios de controlo, se esconde um programa 

político que utiliza o poder judicial como instrumento de controlo, por vezes substitutivo, 

das políticas públicas do legislador107. 

Em jeito de conclusão desta breve resenha de posições hermenêuticas mais extremas, 

parece relativamente fácil concluir que estas se podem organizar, de uma forma ou de 

outra, ao longo de um espectro, em que num dos polos se encontra a visão neoliberal e no 

polo oposto a visão neoconstitucionalista, sendo que, ambas podem ser consideradas, em 

                                                           
102 Vide “(…) num Estado Constitucional cosmopolita, como sucede com Portugal – pequeno país integrado 
na União Europeia e aberto ao mundo -, afigura-se fundamental reconhecer uma extensive autonomy against the 
political constitution, sendo particularmente importante não perder de vista que, em sede de controlo de 
constitucionalidade, a particular «political restraint» is required.” in RUI MEDEIROS, A Jurisprudência 
Constitucional, p. 283. 
103 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 697. 
104 RUI MEDEIROS, A Jurisprudência Constitucional, p. 283. 
105 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 697. 
106 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 698. 
107 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 698. 
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nosso entender, como uma tentativa de captura do poder judicial, uma para o degradar a 

quase nada, e outra para o engrandecer desmesuradamente, respetivamente108. 

 

3.2.3. A visão das ideologias adotada – a proposta de JUAN CARLOS BAYON 

Como já tivemos oportunidade de ir assinalando, não cremos que qualquer das teorias já 

abordadas seja suficientemente explicativa e comporte em si todos os matizes possíveis. 

Assim, adotamos a dicotomia entre posições interpretativistas (“interpretivism”) e posições 

não-interpetativistas (“non-interpretivism”), uma vez que nos parece ser aquela que abarca em 

si mais nuances e gradações em cada uma das posições, sendo suficientemente amplas para 

apresentarem uma pretensão de sistematicidade que do ponto de vista explicativo nos 

parece a melhor. 

Refira-se, desde já, que estas teorias se encontram talhadas para o sistema Norte-

Americano, embora nos pareça que, com as devidas adaptações, poderão ser úteis num 

debate europeu. 

Antes de mais, cumpre explanar que o debate Norte-Americano em torno da “judicial 

review” se tem feito em dois planos: no plano político-ideológico, que aponta para a função 

judicial e o combate entre o ativismo judicial e a autorrestrição judicial (“activism” Vs. “self 

restraint”), e no plano técnico-jurídico, que aponta para o método de interpretação e que 

contem em si também duas posições contrárias – o interpretativismo e o não 

interpretativismo.  

Ora, a vantagem do esquema que aqui adotamos é o de cruzar ambos os planos109, o que 

permite visualizar as diferentes abordagens e posturas relativas à “judicial review” no 

pensamento Norte-Americano. 

Assim, a posição interpretativista parte da premissa fundamental de que a Constituição e, 

em particular, os direitos fundamentais, têm um significado unívoco para cuja fixação não é 

necessário recorrer a fontes extra-constitucionais. 

                                                           
108 BLANCO DE MORAIS reporta-se ainda a um universo intermédio e indefinido ao qual reconduz a 
chamada “ideologia jurisdicional” «que deflui do chamado “realismo judicial” que se limita a declarar que a 
Constituição é aquilo que os tribunais dizem que é através dos critérios interpretativos que entenda 
convocar», in CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 696-697. 
109 JUAN CARLOS BAYON, El debate sobre la interpretación constitucional en la reciente doctrina 
norteamericana, Revista de Las Cortes Generales, n.º4, 1985, pp. 137 ss.. 
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Já a posição não-interpretativista sustenta que, pelo contrário, junto dos preceitos 

constitucionais claros, outros há que são irremediavelmente vagos, dentre os quais se 

incluem os respeitantes a direitos fundamentais, pelo que haverá que reconhecer que não é 

possível retirar, só do texto constitucional, um sentido único, tendo este que ser procurado 

fora do texto constitucional, reconhecendo-se, ainda, que a interpretação do juiz é apenas 

uma dentre as várias possíveis110. 

Porém, refira-se que dentro de cada uma das duas posições se encontram duas sub-

posições diferentes, com consequências também diferentes no que à interpretação 

constitucional diz respeito, pelo que cabe também distingui-las. 

Deste modo, dentro do interpretativismo, e dependendo do grau de dificuldade para chegar 

ao significado único a que aludimos, encontramos, por um lado, o chamado “clause-bound 

interpretivism”, ou “strict-constructionism” e, por outro, o “document-bound interpretivism” ou “broad 

constructionism”111. 

Assim, de acordo com o “clause-bound interpretivism”, ou “strict-constructionism”, o referido 

significado único é de relativamente fácil apreensão, uma vez que este é algo que foi fixado 

pela vontade historicamente determinável de quem redigiu e ratificou a Constituição. 

Consequentemente, para quem propugne esta sub-posição, o termo “ativismo” traz 

consigo uma carga negativa usado para caracterizar a atitude do juiz que “retorcendo a 

Constituição”112, pretende construir a partir desta aquilo que, na realidade, são as suas 

opiniões e cosmovisões pessoais, usurpando as funções do legislador dando origem a um 

“governo de juízes”. Já o termo “self restraint”, pelo contrário, tem uma conotação positiva e 

consagra a atitude do juiz que se limita a declarar inconstitucionais aquelas normas que 

contradizem o referido significado único, abstendo-se de, sub-repticiamente, inculcar as 

suas opiniões pessoais nas decisões que toma. 

Já para quem propugne a segunda sub-teoria dentro do interpretativismo, o “document-bound 

interpretivism” ou “broad constructionism”, o significado dos preceitos constitucionais, ainda que 

unívoco, não deve ser procurado na vontade histórica dos constituintes, mas antes deverá 

ser apreendido através de um processo de construção cujas premissas partem, na sua 

                                                           
110 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control de Constitucionalidad en los Estados Unidos: Una polémica 
sobre la interpretación constitucional, Dykinson, 1997, p. 8. 
111 Na terminologia utilizada por JUAN CARLOS BAYON, El debate, p. 140; utilizando outra terminologia, 
JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 8 – “interpretativismo estrito ou originalismo”, por 
um lado e “interpretativismo moderado”, por outro, embora referindo-se ambos às mesmas posições teóricas. 
112 JUAN CARLOS BAYON, El debate, p. 140. 
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totalidade, da Constituição, embora não haja acordo sobre como levar a cabo essa 

construção113. 

Como consequência, para os defensores desta sub-teoria, o termo “ativismo” tem uma 

conotação positiva, descrevendo o juiz que se esforça por encontrar e fazer cumprir o 

sentido correto e implícito dos preceitos. Por outro lado, o termo “self-restraint” tem uma 

conotação negativa, sendo mesmo um sinónimo de passividade do juiz face a uma violação 

de um significado implícito de uma norma, apenas se preocupando com violações de 

significados explícitos. 

Em oposição clara ao interpretativismo encontra-se, como referido, o não-

interpretativismo, que comporta, por sua vez, duas teses diferentes: a chamada “rule of clear 

mistake” e a tese da “judicial deference”114. 

Relativamente à primeira tese enunciada, parte-se do pressuposto que, se apenas uma parte 

da Constituição tem um significado claro, então a “judicial review” só deve servir para 

declarar inconstitucional o que for manifestamente contra esse conteúdo preciso da 

norma115. 

Já no que concerne à segunda tese, esta admite que, na ausência de um significado claro, o 

juiz não está legitimado para impor uma interpretação dentre as várias possíveis, devendo 

cometer essa competência ao legislador, democraticamente eleito, uma vez que o contrário 

seria defraudar a vontade das maiorias. Esta forma de proceder, particularmente atenta ao 

princípio da separação de poderes pode ser vista como uma forma de “self restraint”, que 

tem aqui, evidentemente, uma conotação positiva, por oposição a um ativismo do juiz 

assente na ideia de tentar impor uma solução única para cada caso, consciente de a mesma 

não pode ser retirada inteiramente da Constituição. 

Expostas as variantes deste modelo dicotómico, cumpre dar nota que se foi consolidando 

na doutrina norte-americana a ideia de que a melhor posição, no sentido de ser a mais 

concordante com a melhor Teoria do Direito, bem como com as ideias de democracia e 

separação de poderes, seria a teoria da “judicial deference”, baseada na ideia de que não há 

uma única resposta correta para todos os casos. 

                                                           
113 JUAN CARLOS BAYON, El debate, p. 140. 
114 Na terminologia adotada por JUAN CARLOS BAYON, no artigo El debate, p. 141. 
115 Dando nota de que tal premissa pode ser entendida em dois sentidos diferentes, com diferentes 
consequências, vide JOHN HART ELY, On Constitutional Ground, Princeton University Press, 1996, p. 26: “The 
first possible meaning of this is that if a rational person could vote for a law, it is constitutional.(…) But there’s another posible 
Reading, namely that if a rational person could think a law is constitutional, it is constitutional.” 
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Porém, esta posição acarretava consigo dois tipos de insatisfação: uma teórica e outra 

política. 

Quanto à insatisfação teórica, o problema coloca-se em relação à distinção entre o que é 

considerado um caso claro e um caso difícil, até porque a maioria dos casos que chegam a 

ser analisados pela jurisdição constitucional podem, porventura, ser considerados casos 

difíceis. Ora, se, de acordo com esta posição, a ausência de uma resposta incontrovertida é 

condição para a “judicial deference”, então, consequentemente, o controlo constitucional fica, 

na prática, reduzido a muito pouco, e com ele a própria ideia de Constituição116. 

Por outro lado, começou por se sentir também, no panorama Norte-Americano uma 

insatisfação política, uma vez que o modelo da “judicial deference” se mostrava incapaz de 

enquadrar as decisões do Tribunal WARREN117, que inaugurou uma era dita progressista 

ao nível da interpretação constitucional em matérias relativas a direitos civis. 

Perante esta jurisprudência, tornou-se necessário encontrar novos modelos teóricos que 

permitissem reinterpretar a ideia de fidelidade à Constituição que fosse compatível com um 

certo tipo de ativismo judicial, com uma jurisprudência de valores, protagonizados pelos 

Tribunais WARREN e BURGER118. 

 

 

 

 

3.3. Tentativas de novas vias 

Assim, a fim de levar a cabo a defesa da jurisprudência dos Tribunais WARREN e 

BURGER, alguns autores tentaram criar modelos teóricos novos, sendo o primeiro deles 

RONALD DWORKIN. 

Para este Autor, um interpretativista moderado119, a Constituição Norte-Americana é uma 

Constituição de princípios120 e é necessária a existência de um tribunal ativista que 

                                                           
116 JUAN CARLOS BAYON, El debate, p. 142. 
117 E mais tarde, também do Tribunal BURGER. 
118 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control , p. 27. 
119 Sobre a posição interpretativista do Direito de RONALD DWORKIN, veja-se, com interesse, JOSÉ 
LAMEGO, Elementos de Metodologia Jurídica, Almedina, 2016, pp. 92-96. 
120 Configurando os direitos constitucionais, precisamente, como reflexões de princípios., in RICHARD H. 
FALLON JR., Implementing the Constitution, Harvard University Press, 2001, p. 27. 



36 
 

determine uma série de valores substantivos que este considera fundamentais, pelo que 

estes não podem ser restringidos pelos desejos das maiorias através de legislação. Ademais, 

para este Autor, estes valores formam parte do significado unívoco da Constituição, que é 

possível descobrir por um juiz ativista121. 

Contra esta posição se manifestou PERRY, que parte de um ponto de vista não-

interpretativista estrito, e para quem esses valores são fundamentais, não porque se 

encontrem na Constituição, mas porque deles depende o progresso moral. Assim, pode 

entender-se que, para PERRY, a função da justiça constitucional não é a de interpretar a 

Constituição, mas sim, ser algo como um “profeta moral”122. 

Contudo, e voltando a DWORKIN, cumpre começar por explanar a sua teoria sobre a 

distinção entre “conceitos” e “conceções”123. 

De acordo com esta teoria, as cláusulas constitucionais vagas ou imprecisas, como sejam as 

do “devido processo legal” ou “igual proteção”, representam apelos aos “conceitos” que 

usam, mas não formulam uma determinada “conceção” dos mesmos, e a diferença não 

reside no detalhe das instruções dadas, mas antes no tipo de instruções que se dá. 

Ou seja, quando se apela a um “conceito”, formula-se um problema moral, quando se 

exprime uma “conceção” desse “conceito”, tenta-se resolvê-lo. 

Daqui o Autor faz decorrer a ideia de que supor que o que os constituintes tinham em 

mente como exemplos de transgressão dessas cláusulas vagas deverá operar como critério 

interpretativo exclusivo, pressupõe o erro de manusear o apelo a um “conceito” como se 

fosse a “conceção” do mesmo. 

Assim, quando nos encontramos perante uma norma cuja constitucionalidade se discute, 

devemos distinguir se o preceito constitucional que essa norma potencialmente viola é um 

“conceito” ou uma “conceção”.  

Se for uma “conceção”, o juiz constitucional realizará uma interpretação literalista do texto 

constitucional, e se se verificar uma contradição entre a norma e tal interpretação, deve 

declará-la inconstitucional. 

                                                           
121 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 76. 
122 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 76; nesse sentido, vide MICHAEL J. PERRY, The 
Constitution in the Courts, Oxford University Press, 1994, pp. 202 ss.. 
123 RONALD DWORKIN, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 1978, p. 134 ss..; de forma 
concordante com esta teoria, EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, La Constitucion como Norma, p. 226. 
Contra esta distinção, LAWRENCE A. ALEXANDER, Judicial Activism: Clearing the air and the Head, in 
LUIS PEREIRA COUTINHO / MASSIMO LA TORRE / STEVEN D. SMITH (Ed.), Judicial Activism, Ius 
Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 44, Springer, 2015, p. 18. 
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Contrariamente, o problema surge quando o que está em causa não é uma “conceção”, mas 

sim um “conceito”, incluído voluntariamente pelos constituintes, com a intenção de que, 

dentro dele, existam “conceções” concorrentes de moralidade política. 

Com efeito, seguindo ainda o raciocínio do Autor, nestes casos, o juiz constitucional não 

poderia declarar inconstitucional essa norma através de uma interpretação “textualista”, 

uma vez que a interpretação que com ela se obteria desse “conceito” seria apenas uma das 

suas opções possíveis, isto é, uma das diferentes conceções que cabem dentro do referido 

“conceito”. 

Assim, e contrariamente ao que defende o construcionismo-estrito, para garantir a 

fidelidade à Constituição, é necessário optar entre “conceções” concorrentes de moralidade 

política, precisamente o que faz um tribunal ativista124. 

Até aqui esta teoria parece fazer sentido e ser de acolher, mas o problema que surge, 

chegados a este ponto, é o seguinte: como se escolhe entre “conceções concorrentes de 

moralidade política”?  

A questão que se coloca é, assim, com que legitimidade pode o juiz invalidar a opção do 

legislador, que conta com o respaldo da maioria, com base no mero facto de ter uma 

opinião moral distinta? 

Perante isto, parece-nos que para que a construção de DWORKIN tenha sentido deve 

incorporar necessariamente a ideia de que, dentre as diferentes opções, algumas são 

intrinsecamente melhores que outras125, independentemente de qual a defendida pela 

maioria. 

Assim, a distinção entre opções melhores ou piores poderia ser de dois tipos: (i) ou por 

uma delas ter maior aderência ao conjunto da Constituição126, ou (ii) a opção do juiz deverá 

prevalecer sobre a do legislador se esta for moralmente a mais correta. 

                                                           
124 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 78. 
125 E, efetivamente, assim é para este Autor. DWORKIN defende que o “Juiz Hercules” consegue chegar à 
única resposta correta, mesmo nos chamados “hard cases” (que considera serem os casos em que diferentes 
princípios basearam decisões passadas de forma suficientemente aceitável para serem consideradas decisões 
corretas” – assim, RONALD DWORKIN, Law’s Empire, The Belknap Press of Harvard University Press, 
1986, p. 266. Divergindo desta visão, por obscurecer o facto de o Supremo Tribunal Norte-Americano ser 
um órgão coletivo, ao contrário do “Juiz Hércules”, o que leva a que o raciocínio não possa ser o mesmo para 
um Tribunal em que os juízes têm que ceder nas suas posições para chegarem um compromisso em cada 
caso, RICHARD H. FALLON JR., Implementing the Constitution, pp. 34-36. 
126 Embora aqui se anteveja o problema de o texto constitucional no seu conjunto, segundo DWORKIN, 
fazer apelo a “conceitos” sem formular “conceções” sobre os mesmos. 
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Ora, cremos, acompanhando JUAN CARLOS BAYON127 que, deste modo, DWORKIN 

abre uma caixa de pandora ao querer fundir direito e moral128. 

Com efeito, pode razoavelmente perguntar-se a que teoria moral devemos recorrer, sendo 

que DWORKIN sugere a adoção da teoria de Justiça de RAWLS129. 

Porém, a questão mantém-se: porquê recorrer à teoria moral de RAWLS e não à de 

qualquer outro filósofo, como bem questiona ELY?130 

Deste modo, e afastando-se da discussão moral, o ponto de partida de ELY é que a chave 

da interpretação constitucional não reside na busca de uma presumível objetividade 

valorativa. Pelo contrário, aquela haverá antes de ser reconstruída a partir da lógica da 

democracia representativa. 

Concordando que há certamente cláusulas vagas e indeterminadas na Constituição, cujo 

conteúdo há-de fixar-se a partir de uma qualquer fonte diferente delas próprias, este autor 

defende que essa fonte deverá ser constituída pelos “temas gerais do documento 

constitucional no seu conjunto”, e não algo que esteja fora da própria Constituição131.  

Assim sendo, e presumindo que este Autor esteja certo, cumpre indagar que temas gerais 

poderiam ser esses a que se refere e a este questionamento ELY responde afirmando que o 

tema mais geral da Constituição (referindo-se à Constituição Norte-Americana), e que 

permite uma compreensão mais profunda da mesma, é o conceito de democracia 

representativa132. 

De acordo com esta conceção, a Constituição compromete-se com um procedimento de 

tomada de decisões e não com decisões específicas, dado que estas não são oferecidas de 

                                                           
127 JUAN CARLOS BAYON, El debate, p. 145. 
128 E o DWORKIN di-lo expressamente: “Constitutional law can make no genuine advance until it isolates the problem 
of rights against the state and makes that problem part of its own agenda. That argues for a fusion of constitutional law and 
moral theory, a connection that, incredibly, has yet to take place.” in RONALD DWORKIN, Taking Rights, p. 149. 
129 “Professor Rawls of Harvard, for example, has published an abstract and complex book about justice which no constitutional 
lawyer will be able to ignore” in RONALD DWORKIN, Taking Rights, p. 149. 
130 A esta questão ELY responde com sarcasmo perguntando porque devemos recorrer à teoria moral de 
RAWLS e não de NOZIC, ou qualquer outro, ou mesmo de acordo com a última tendência do New York 
Review of Books: “The Constitution may follow the flag, but is it really supposed to keep up with the New York Review of 
Books?” e, mais adiante “We like Rawls, you like Nozick. We win, 6-3. Statute invalidated”, in JOHN HART ELY, 
Democracy, p. 58. 
131 JOHN HART ELY, Democracy, p. 12. 
132 Em sentido semelhante, mas não inteiramente coincidente, relativamente à Constituição Portuguesa, se 
manifestou BLANCO DE MORAIS, «a existirem “valores constituintes de alcance estruturante, estes 
prender-se-ão intrinsecamente à plenitude da própria soberania, inerente à decisão constituinte originária e ao 
princípio democrático que rege uma sociedade aberta», in CARLOS BLANCO DE MORAIS, As Leis 
Reforçadas, p. 597. 
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antemão. Pelo contrário, estas vão sendo tomadas e vão-se renovando como resultado 

daquele processo. 

Por outro lado, diga-se que a teoria traçada por ELY inclui a ideia de direitos dos cidadãos, 

mas esses direitos não se compreendem corretamente quando tomados como direitos 

substantivos, desconectados do procedimento democrático. Pelo contrário, estes direitos 

devem ser entendidos como direitos procedimentais, porque a sua missão é preservar a 

autêntica democracia, não limitar as decisões substantivas que uma autêntica maioria possa 

tomar. Vistos desta forma, os direitos dos cidadãos só são, portanto, intangíveis, se a sua 

lesão comprometer o próprio procedimento democrático133. 

Não obstante, diga-se, a bem da verdade, que o próprio autor reconhece que existem 

exceções nesta sua visão de direitos procedimentais, apontando como exemplo a questão 

da escravatura134. Contudo, isso não distorce a sua ideia base que consiste na assunção de 

que a Constituição americana tem como preocupação essencial proteger a democracia 

representativa, garantindo que, por um lado, as maiorias não possam ameaçar os direitos 

das minorias135 e, por outro, que todos os cidadãos tenham a mesma capacidade de ser 

ouvidos e os seus interesses sejam tomados em consideração136, o que tem como 

consequência ao nível da interpretação constitucional a constatação de que os direitos 

devem ser considerados apenas na sua versão de proteção do procedimento democrático, 

ao qual cabe tomar as decisões ditas substantivas. 

Tendo esta teoria em mente, como devem, então, os tribunais, exercer a “judicial review”?  

De acordo com ELY, e como consequência da sua visão da Constituição que acabámos de 

explanar, aos tribunais não cabe construir ou impor juízos de valor substantivos, devendo 

essa missão, como referido, caber ao processo político. Pelo contrário, o que sim constitui 

o papel dos tribunais é a preservação do procedimento democrático em si, isto é, cumpre-

                                                           
133 Para uma análise detalhada de vários direitos presentes na constituição norte-americana, na perspetiva de 
direitos que visam proteger o procedimento democrático, vide JOHN HART ELY, Democracy, pp. 88-101. 
134 JOHN HART ELY, Democracy, p. 98, e, ainda, na página 92 “And indeed there are other provisions in the original 
document that seem almost entirely value-oriented, though my point, of course is that they are few and far between”. 
135 JOHN HART ELY, Democracy, pp. 100-101, e, mais adiante, na página 103, com alguma ironia «A referee 
analogy is not far off: the referee is to intervene only when one team is gaining unfair advantage, nor because the “wrong” team 
has scored». Veja-se, igualmente, que esta era já uma preocupação expressa em JAMES MADISON / 
ALEXANDER HAMILTON, O Federalista n.º 51, O Federalista, Edições Colibri, 2003, p. 327. 
136 JOHN HART ELY, Democracy, pp. 100-101. 
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lhes garantir que todos os cidadãos têm a possibilidade de aceder a esse procedimento de 

forma equitativa137. 

Aqui chegados, parece fazer sentido perguntar, com JUAN CARLOS BAYON, se se deve 

ter como correta a ideia de que os limites traçados pela Constituição são essencialmente 

procedimentais e não substantivos pelo que, desde que sejam seguidos os procedimentos 

constitucionais, qualquer resultado interpretativo a que se chegue será válido, com a única 

condição de que tal resultado seja coerente com a manutenção do próprio procedimento 

democrático imposto pela Constituição138. 

Salvo melhor opinião, parece-nos que esta visão e as suas consequências para a 

interpretação constitucional, não são certeiras, e não só relativamente à Constituição Norte-

Americana, pelo que nos socorreremos das críticas traçadas por LAURENCE A. TRIBE, 

com as quais tendemos a concordar e que decorrem de dois eixos principais139. 

Por um lado, e até como o próprio ELY antevira, embora timidamente, não parece correto 

afirmar que a Constituição não contém decisões substantivas, tendo apenas definido um 

procedimento para a elas chegar, acrescidas de um conjunto de direitos que 

simultaneamente definem e protegem o processo democrático em si. Ou, dito de outra 

forma, não parece correto afirmar que todos os direitos constitucionais são subsumíveis à 

lógica do procedimento – veja-se os exemplos do direito de propriedade, do direito a não 

sofrer penas cruéis, dos preceitos relativos a religião, ou escravatura140, que manifestamente 

impõem limites ao tipo de decisões passíveis de ser adotadas através do processo 

democrático e que não se interligam com as condições de manutenção do próprio 

processo141. A este ponto acresce, em nossa opinião, que, levando à risca a teoria de ELY, 

poder-se-á cair num positivismo maximalista em que, como já atrás referimos, 

abstratamente, qualquer coisa pode ser direito, desde que democraticamente legitimada. 

Ora, parece-nos que a Constituição norte-americana (e, seguramente, a portuguesa142, como 

muitas outras), incorpora princípios que, por sua vez, carregam em si valores de ordem 

moral ou política, pelo que, parafraseando BLANCO DE MORAIS, “a sua interpretação, 

                                                           
137 JUAN CARLOS BAYON, El debate, p. 146. ELY chama a esta sua teoria “representation-reinforcing approach” 
em contraponto à “fundamental-values approach” de DWORKIN, vide JOHN HART ELY, Democracy, p. 102. 
138 JUAN CARLOS BAYON, El debate, p. 146. 
139 LAURENCE H. TRIBE, The puzzling Persistence of Process-Based Constitutional Theories, The Yale 
Law Journal, vol. 89, n.º 6, pp. 1063-1080, 1980. 
140 LAURENCE H. TRIBE, The puzzling, p. 1069. 
141 JUAN CARLOS BAYON, El debate, p. 147. 
142 Veja-se, neste sentido, PAULO OTERO, Direito Constitucional Português, Vol. I, 2.ªreimpressão, Almedina, 
2016, em especial pp. 21-151 e, bem assim, JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais estruturantes da 
República Portuguesa, reimpressão, Coimbra Editora, 2014. 
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sem prejuízo da intervenção dos elementos do método jurídico-dogmático, envolve fatores 

axiológicos de natureza extrajurídica que enformam esses mesmos bens”143. 

Por outro lado, é forçoso admitir que valores procedimentais são, ainda, valores144. A isto 

acresce que a escolha entre vários procedimentos possíveis carrega já consigo um juízo de 

valor substantivo e o mesmo se diga relativamente à escolha entre várias formas de 

entender o procedimento traçado pela Constituição145 Em sentido semelhante se 

manifestou RICHARD BELLAMY, afirmando que “não é possível avaliar se um processo 

é justo sem uma visão do que se considera um resultado justo, e não é possível avaliar se 

um resultado é justo sem ter em conta algum tipo de valores fundamentais”146. 

Com efeito, tanto por uma via como por outra se pode considerar que, afinal, os temas 

mais gerais da Constituição serão de natureza substantiva147 o que contradiz frontalmente o 

ponto de partida sobre o qual ELY edifica toda a sua teoria. 

 

 

3.4. Reflexos na Jurisprudência 

Nos Estados Unidos da América a tese da “judicial deference” dominou a interpretação 

constitucional desde 1937, pelo menos, no que diz respeito à legislação económica148, 

havendo inclusivamente quem sustente que durante as presidências WARREN (1953-1969) 

e BURGER (1969-1986) o Supremo Tribunal Federal seguiu uma “jurisprudência dos 

                                                           
143 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 622. 
144 LAURENCE H. TRIBE, The puzzling, pp. 1067 ss.. Veja-se, nesse sentido, na página 1070, o seguinte 
trecho: “If process is constitutionally valued, therefore, it must be valued not only as a means to some independent end, but for 
its intrinsic characteristics: being heard is part of what it means to be a person. Process itself, therefore, becomes substantive”. 
145 JUAN CARLOS BAYON, El debate, pp. 147-148. Para exemplificar este ponto o autor levanta a questão 
de saber que limites à liberdade de expressão serão compatíveis com o objetivo de manter o procedimento 
democrático consagrado pela Constituição, mas outros exemplos similares se poderiam encontrar para 
explanar o mesmo problema. 
146 RICHARD BELLAMY, Political Constitutionalism, Cambridge University Press, 2007, p. 110, em tradução 
livre. Para uma análise crítica tanto da posição de DWORKIN como de ELY, ver pp. 92-120. Veja-se ainda, 
nas pp. 120-139 uma análise das tentativas intermédias entre as duas visões anteriores, designadamente de 
ROBERT BURT e JÜRGEN HABERMAS. 
147 JUAN CARLOS BAYON, El debate, p. 148; LAURENCE H. TRIBE, The puzzling, op. cit.. 
148 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 24. 
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valores”149, tendo ambos os Tribunais sido alvo de duras críticas pelos defensores das 

correntes originalistas150. 

 No que concerne à jurisprudência do Tribunal WARREN, «qualquer constitucionalista 

americano não teria nenhum tipo de dúvida em escolher a cláusula de “igual proteção” do 

XIV Aditamento»151 como sendo paradigmática. 

Assim, e apesar da doutrina “separados, mas iguais” fixada no caso Plessy Vs. Ferguson152 ter 

começado a ser examinada ainda durante os anos trinta e quarenta, foi com o caso Brown 

Vs. Board of Education que a educação separada entre brancos e negros passou a ser 

declarada inconstitucional, partindo precisamente da supracitada cláusula e afirmando, 

numa interpretação atualista da mesma que a educação pública nos Estados Unidos da 

América não mais poderia ser admitida como legítima153. Note-se que o Tribunal foi até 

mais longe, em 1968, ao obrigar à tomada de medidas que efetivassem a integração racial 

nas escolas, no caso Green Vs. County School Board154. 

Porém, já antes o Tribunal tinha recorrido à cláusula de “igual proteção” do XIV 

Aditamento no caso Baker Vs. Carr155, para invalidar um caso de manipulação da lei 

eleitoral no Estado do Tennessee, ainda que com votos de vencido dos juízes HARLAN e 

FRANKFURTER, por recusa da “judicial restraint”, e violação da separação de poderes, por 

considerarem que o Tribunal se estava a imiscuir num assunto político, violando, portanto, 

a separação de poderes156. 

Por outro lado, a cláusula de “igual proteção” veio também a ser utilizada no 

desenvolvimento da figura das “categorias suspeitas”, que consistiriam em critérios criados 

                                                           
149 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 700, acrescentando que “os juízes do STF sufragaram uma 
ideologia dinâmica da interpretação radicada no construtivismo”, tendo inaugurado “consulados ativistas que 
lideraram ulteriores processos de reformas legislativas”, e, bem assim, JAVIER DORADO PORRAS, El 
debate sobre el control, p. 27. 
150 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 32. 
151 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 28, em tradução livre. 
152 Plessy Vs. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). Consultado on line em 
https://repository.unm.edu/bitstream/handle/1928/3592/Plessy%20v%20Ferguson%20163%20US%20537
%20(1896).pdf?sequence=3.  
153 Brown Vs. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954). “In these days, it is doubtful that any child may reasonably be 
expected to succeed in life if he is denied the opportunity of an education. Such an opportunity, where the state has undertaken to 
provide it, is a right which must be made available to all on equal terms”, consultado on line em 
http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/98_Brown%20v%20Board%20of%20Education%20e%20Plessy
%20v%20Ferguson.pdf.   
154 Green Vs. County School Board, 391 U.S. 430 (1968), consultado on line em 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/391/430. Vide, igualmente JAVIER DORADO PORRAS, 
El debate sobre el control, p. 29. 
155 Baker Vs. Carr, 369 U.S. 186 (1962), consultado on line em 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/369/186/case.html.  
156 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 29. 
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pelo legislador a fim de criar classificações discriminatórias que, consequentemente, seriam 

inconstitucionais157, tendo esta figura sido utilizada nos casos Douglas Vs. California158 (em 

que se afirmou que a negação de advogado a um indigente dividia, de forma 

inconstitucional, ricos e pobres) bem como no caso Levy Vs. Louisiana159, para julgar 

inválida uma lei que discriminava filhos ilegítimos órfãos no que concerne a prestações 

sociais160. 

Já recorrendo161 à Cláusula do “devido processo” do XIV Aditamento, no seu sentido 

material, ou substancial, no caso Griswold Vs. Connecticut162, sustentou-se uma vertente ao 

direito à intimidade da vida privada, embora o Juiz relator tenha negado a “ressurreição do 

devido processo substantivo”163, baseando-se antes “nas penumbras”164 dos I, III, IV, V, 

IX, e XVI Aditamentos165. 

Por fim, é ainda digna de nota a reinterpretação do I Aditamento levada a cabo pelo 

Tribunal WARREN no caso Memoirs Vs. Massachussets166, no sentido da legalidade de 

material pornográfico desde que o tal não se reconduzisse a algo “incondicionalmente sem 

valor”167. 

Já no que diz respeito à jurisprudência do Tribunal BURGER, pode afirmar-se que este 

Tribunal continuou a linha de interpretação ampla da cláusula de “igual proteção”, 

especialmente em três âmbitos: a continuação da erradicação da segregação racial, a 

                                                           
157 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, pp. 29-30. 
158 Douglas Vs. California, 372 U.S. 353 (1963), consultado on line em http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/372/353.html.  
159 Levy Vs. Louisiana, 391 U.S. 68 (1968), consultado on line em http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/391/68.html.  
160 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 30; CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 
700. 
161 Ainda que de maneira encoberta, segundo JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 31. 
162Griswold Vs. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965), consultado on line em 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/381/479.  
163 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 31. 
164 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 31. 
165 «The foregoing cases suggest that specific guarantees in the Bill of Rights have penumbras, formed by emanations from those 
guarantees that help give them life and substance. See Poe v. Ullman, 367 U.S. 497, 516-522 (dissenting opinion). Various 
guarantees create zones of privacy. The right of association contained in the penumbra of the First Amendment is one, as we have 
seen. The Third Amendment, in its prohibition against the quartering of soldiers "in any house" in time of peace without the 
consent of the owner, is another facet of that privacy. The Fourth Amendment explicitly affirms the "right of the people to be 
secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures." The Fifth Amendment, in its 
Self-Incrimination Clause, enables the citizen to create a zone of privacy which government may not force him to surrender to his 
detriment. The Ninth Amendment provides: "The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to 
deny or disparage others retained by the people."», Juiz DOUGLAS, relatando a opinião do tribunal, em Griswold Vs. 
Conneticut, 381 U.S. 479 (1965). 
166 Memoirs Vs. Massachussets, 383 U.S. 413, 479 (1966), consultado on line em 
https://www.princeton.edu/~ereading/MemoirsvMA.pdf.  
167 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 700. 
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discriminação positiva (“affirmative action”) e as também já abordadas “categorias 

suspeitas”168. 

Assim, relativamente ao primeiro dos três eixos de atuação apontados, devem ser 

mencionados os casos Columbus Board of Education Vs. Penick169 e Dayton Board of Education 

Vs. Brinkman (II)170, em que se sustentou que os sistemas escolares tinham a obrigação de 

promover o fim da segregação racial nas escolas, já determinado em 1954. 

Por outro lado, e na linha da defesa da constitucionalidade das medidas de discriminação 

positiva, no caso Regents of the University of California Vs. Bakke171, o Tribunal sufragou a 

validade das ações afirmativas raciais relativas a quotas universitárias para negros (caso de 

discriminação positiva), com base na Cláusula da “igual proteção” do XIV Aditamento, 

tendo esta mesma doutrina continuado a ser utilizada pelo Tribunal noutros casos, dos 

quais se pode salientar o processo Fullilove Vs. Klutznick172, embora a partir de 1984 se tenha 

começado a sentir alguma contenção no uso da prática relativa às ações de discriminação 

positiva173. 

No terceiro dos três eixos de atuação principal referenciados supra cabe ainda mencionar o 

caso Graham Vs. Richardson174 que o Juiz BLACKMUN utilizou a famosa nota de rodapé n.º 

4 do caso United States Vs. Carolene Products Co.175, para acrescentar os estrangeiros à lista das 

“categorias suspeitas”. 

                                                           
168 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 33. 
169 Columbus Board of Education Vs. Penick, 443 U.S. 449 (1979), consultado on line em 
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/443/449.html.  
170 Dayton Board of Education Vs. Brinkman (II), 443 U.S. 526 (1979), consultado on line em 
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/443/526.html.  
171 Regents of the University of California Vs. Bakke, 438 U.S. 265 (1978), consultado on line em 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/438/265/case.html.  
172 Fullilove Vs. Klutznick, 448 U.S. 448 (1980), consultado on line em 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/448/448.  
173 JAVIER DORADO PORRAS, El debate sobre el control, p. 34. 
174 Graham Vs. Richardson, 403 U.S. 365 (1971), consultado on line em http://caselaw.findlaw.com/us-
supreme-court/403/365.html. Veja-se, na opinião do Tribunal, relatada pelo Juiz BLACKMUN, o seguinte 
excerto: “Aliens as a class are a prime example of a "discrete and insular" minority (see United States v. Carolene Products 
Co., 304 U.S. 144, 152 -153, n. 4 (1938)) for whom such heightened judicial solicitude is appropriate”. 
175 United States Vs. Carolene Products Co., 304 U.S. 144, (1938), consultado on line em 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/304/144. Salienta-se, da referida nota de rodapé, o seguinte 
excerto:  
“There may be narrower scope for operation of the presumption of constitutionality when legislation appears on its face to be 
within a specific prohibition of the Constitution, such as those of the first ten amendments, which are deemed equally specific when 
held to be embraced within the Fourteenth. (…). 
It is unnecessary to consider now whether legislation which restricts those political processes which can ordinarily be expected to 
bring about repeal of undesirable legislation is to be subjected to more exacting judicial scrutiny under the general prohibitions of 
the Fourteenth Amendment than are most other types of legislation. (…) 
Nor need we enquire whether similar considerations enter into the review of statutes directed at particular religious,(…), or 
national, (…), or racial minorities, (…): whether prejudice against discrete and insular minorities may be a special condition, 
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Noutro sentido, o Tribunal BURGER laborou igualmente na cláusula do “devido 

processo”, no seu sentido substantivo, podendo mesmo afirmar-se, nas palavras de 

ALONSO GARCIA, que “o reconhecimento aberto de valores da autonomia pessoal é 

realmente a autêntica revolução do Tribunal BURGER”176. 

Nesta senda, e com base na referida cláusula, foi admitido o direito à interrupção voluntária 

da gravidez, por vontade da mulher, no incontornável caso Roe Vs. Wade177 e, no caso Carey 

Vs. Population Services International178, julgou-se a inconstitucionalidade de leis que proibiam 

métodos anticoncecionais. 

Por fim, cabe notar que foi esta a jurisprudência que, como acima se referiu, tinha 

dificuldade em ser enquadrada na tese da “judicial deference”, na medida em que se pode 

considerar, num certo sentido, ativista, pelo que os axiomas do não-interpretativismo 

moderado eram inservíveis para esse propósito. 

Mais recentemente, e seguindo as referências oferecidas por BLANCO DE MORAIS179, 

cumpre mencionar, já no contexto do Tribunal ROBERTS, em 2012, o caso National 

Federation of Independent Business Vs. Sebelius180, mais conhecido por Caso Obamacare, em que o 

tribunal não julgou inconstitucional este programa governamental181 e, ainda, o caso 

Obergefell Vs. Hodges182 em que o Tribunal se pronunciou pela não inconstitucionalidade do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito garantido pelas cláusulas do “devido 

processo” e da “igual proteção”, ambas do XIV Aditamento183. 

                                                                                                                                                                          
which tends seriously to curtail the operation of those political processes ordinarily to be relied upon to protect minorities, and 
which may call for a correspondingly more searching judicial inquiry”. 
176 E. ALONSO GARCIA, La interpretación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 
284, em tradução livre. 
177 Roe Vs. Wade, 410 U.S. 113 (1973), consultado on line em 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/410/113.  
178 Carey Vs. Population Services International, 431 U.S. 678 (1977), consultado on line em 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/431/678.  
179 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 701, num sentido em que parece deixar antever o seu 
enquadramento dos casos referidos num ativismo judicial, embora sem o dizer explicitamente. 
180 National Federation of Independent Business Vs. Sebelius, 567 U.S. ___ (2012), consultado on line em 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/11-393.   
181 Embora esta decisão tenha levantado, mais uma vez, o debate na sociedade norte-americana sobre se não 
estaria o Tribunal a pisar a linha da separação de poderes. 
182 Obergefell Vs. Hodges, 576 US _ (2015), disponível on line em 
https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf.  
183 Com interesse, numa resenha sobre as tensões entre o poder legislativo e o Supremo Tribunal dos Estados 
Unidos, vide CHARLES GARDNER GEYH, When Courts & Congress Collide, The University of Michigan 
Press, 2011, pp. 2-5, referindo igualmente as tentativas por parte do legislativo de travar o que considerava 
serem ações ilegítimas do Supremo Tribunal que, embora tenham sido tentadas algumas vezes ao longo da 
história, não tiveram sucesso, pelo menos na história recente: «No judge has ever been impeached and removed for 
making unpopular or outrageous decisions. There are no modern examples of Congress “packing” or abolishing a court in 
response to a particular case or line of cases; no evidence that Congress has ever held the judiciary’s budget hostage, manipulated 
the judiciary’s administration, or withheld a pay increase in retaliation for a court decision; and no recent episode in which 
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Em suma, pode efetivamente afirmar-se com BLANCO DE MORAIS e MICHAEL 

PERRY que nos EUA, o ativismo judicial como efeito direto da ideologia construtivista 

incidiu maioritariamente sobre direitos civis e políticos, mormente, sobre modos de vida e 

temas de consciência184. 

De forma completamente diferente se desenvolveu o debate jurisprudencial do outro lado 

do Atlântico, no continente europeu, em que aquele girou em torno dos defensores do 

método jurídico, por um lado, e os defensores do método concretizador, por outro185. 

Numa análise panorâmica sobre a jurisprudência europeia neste âmbito, não há como 

escamotear a saliência orientadora de várias outras ordens jurídicas apresentada pelo 

Tribunal Constitucional Alemão. 

Com efeito, este Tribunal começou por utilizar o método jurídico clássico adaptado à 

interpretação constitucional, a “teoria objetiva” de acordo com HESSE186. Contudo, as 

insuficiências manifestadas por este método acabaram por o levar a explorar novas vias 

interpretativas. 

Assim, se nalguns casos o apego ao texto enquanto limite último da interpretação foi 

levado em conta, noutros, esse elemento foi relegado para segundo plano face a uma 

aplicação lógica (valoração do elemento lógico-sistemático187) da norma ou se daí se 

extraísse uma decisão axiologicamente mais correta188. 

Noutros casos, foi dado relevo ao elemento histórico do preceito, tendo chegado a tomar 

em consideração factos anteriores à origem histórica do mesmo189. 

Finalmente, o Tribunal ter-se-á afastado definitivamente da interpretação tradicional “ao 

considerar como determinantes para a interpretação princípios de tipo jurídico-funcional 

                                                                                                                                                                          
Congress has deprived the federal courts of all jurisdiction to hear a particular type of case. Whereas threats to diminish and 
control judges are common-place, making good use on those threats is not.» (p. 5). 
184 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 702 e, numa abordagem originalista, MICHAEL J. PERRY, 
The Constitution, em especial pp. 136-191, sobre o uso das cláusulas de “igual proteção” e do “devido 
processo” substantivo, ambas do XIV Aditamento. 
185 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 702. 
186 KONRAD HESSE, A Interpretação Constitucional, Temas do Direito Constitucional, Editora Saraiva, 2009, p. 
104. 
187 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 702. 
188 KONRAD HESSE, A Interpretação, pp. 106-107. Veja-se, ainda, sobre este ponto, JOSÉ LAMEGO, que 
aponta «o surgimento de um pensamento neo-jusnaturalista no período subsequente a 1945, movido pela 
ideia de reconstituição de um núcleo axiologicamente necessário do Direito como “barreira” à perversão 
despótica do poder, que defendia a admissibilidade de preterição do Direito legislado com base na invocação 
de um Direito supralegal em caso de “violação dos limites extremos de justiça”» in JOSÉ LAMEGO, Elementos de 
Metodologia, p. 104. 
189 KONRAD HESSE, A Interpretação, p. 107. 
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ou jurídico-material (por exemplo, a distribuição de funções entre os poderes Legislativo e 

Judiciário ou o princípio da unidade da Constituição)”190 e, bem assim, ao tomar as 

“circunstâncias políticas, sociológicas e históricas e as considerações relativas à adequação 

dos resultados à situação a ser regulada”191, numa inversão que, de acordo com HESSE se 

deve ao um “reiterado fracasso” das regras tradicionais da interpretação192. 

De acordo com BLANCO DE MORAIS, principalmente em casos de “queixa 

constitucional”, o Tribunal viria a ajustar os elementos do método dogmático à resolução 

de casos concretos, inspirado pelo próprio HESSE que presidiu ao órgão, tendo aí já sido 

tomada em consideração a realidade normativa à qual o programa constitucional se 

aplicaria193. 

Noutras situações, diz-nos ainda o mesmo Autor, em que estavam em causa a colisão de 

princípios na esfera dos direitos fundamentais, o Tribunal Constitucional alemão levou a 

cabo “juízos de ponderação centrados no princípio da proporcionalidade, aproximando-se 

por vezes da metódica de ROBERT ALEXY”194. 

Por fim, e ainda seguindo a análise de BLANCO DE MORAIS, aquele Tribunal terá ainda, 

pontualmente, recorrido a vias de aproximação tópica e, em casos raros, aplicado princípios 

constitucionais a situações não configuradas no texto e não estabilizadas na comunidade 

jurídica195. 

Já quanto à jurisprudência constitucional italiana, e seguindo ainda o mesmo Autor, esta 

ter-se-á pautado por algum ativismo nos anos setenta e oitenta, ainda que apenas ao nível 

das sentenças interpretativas de natureza aditiva ou condicional, volvendo posteriormente a 

uma metodologia jurídica de pendor mais positivista na interpretação de regras 

constitucionais, ao mesmo passo que, após os anos noventa, recorreu a técnicas de 

ponderação196. 

Tudo visto, poderá afirmar-se que não é possível encontrar uma linha homogénea na 

jurisprudência dos tribunais constitucionais europeus, no que a ideologias ou mesmo 

                                                           
190 KONRAD HESSE, A Interpretação, p. 107. 
191 KONRAD HESSE, A Interpretação, p. 107. 
192 KONRAD HESSE, A Interpretação, p. 108. 
193 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 702-703. 
194 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 703. Para uma visão panorâmica das ideias de ALEXY 
acerca da ponderação, vide ROBERT ALEXY, Constitucionalismo Discursivo, 2.ª ed., Livraria do Advogado 
Editora, 2008, pp. 155 ss.. 
195 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 703. 
196 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 703; CARLOS BLANCO DE MORAIS; Justiça Constitucional, 
Tomo II, 2.ª ed., Coimbra Editora, 2011, pp. 275 ss.. 
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métodos de interpretação diz respeito, desde logo porque não foram confrontados com as 

batalhas ideológicas que vimos serem constantes no panorama doutrinário e jurisprudencial 

americano. 

Assim, verifica-se que os Tribunais Constitucionais europeus terão optado, em momentos 

diferentes e consoante o tipo de problemas com que são confrontados, por um ou outro 

método sem que se possa daí retirar uma ideologia dominante, com relevo para a 

“articulação do método-jurídico-dogmático ajustado à Constituição (com os métodos 

concretizador e normativo-estruturante e o apelo à técnica de ponderação, como via de 

concretização em caso de colisão entre princípios constitucionais)197. 

Em suma, na Europa encontram-se, essencialmente, divergências quanto aos métodos, não 

quanto às ideologias de interpretação constitucional. 

Por último, algumas palavras sobre o panorama brasileiro que, segundo alguns Autores, 

devido ao acolhimento de uma via ativista pelo seu Supremo Tribunal, se terá convertido 

no “mais poderoso Tribunal Constitucional do Mundo”198, pelos poderes que se arroga e 

que foi cristalizando na sua esfera por via da interpretação constitucional. 

Com efeito, verifica-se que, junto do Supremo Tribunal Federal, têm prevalecido 

construções axiológicas tópico-problemáticas e probabilísticas inspiradas em HÄBERLE 

enquanto que, junto dos tribunais comuns, sobressai o pensamento neoconstitucionalista199. 

Paradigmática também do sistema brasileiro é também a situação em que os direitos 

fundamentais, particularmente os direitos sociais, têm beneficiado de plena sindicância 

junto dos tribunais, à custa da ação levada a cabo por eles próprios. 

Ademais, de acordo com BLANCO DE MORAIS, o neoconstitucionalismo ter-se-á 

transformado em ideologia constitucional, consubstanciando “um projeto de 

transformação política e constitucional operado pelos tribunais sob a legitimação de uma 

girândola instável de métodos e vias interpretativas”200. 

                                                           
197 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 703. 
198 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 703. 
199 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 704. 
200 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 705. O Autor acrescenta ainda, na mesma página, “Os 
tribunais, interpretando e concretizando normas constitucionais, revêm e reescrevem o princípio da 
democracia-representativa e da separação de poderes, investindo-se na faculdade de corrigir o método das 
políticas públicas e a substituição de omissões quantitativas e qualitativas do legislador. Compromisso entre o 
constitucionalismo moralmente reflexivo na linha de HÄBERLE, DWORKIN e ZAGREBELSKI, o 
marxismo do “Direito Alternativo” e o “realismo jurídico”, a leitura neoconstitucionalista gerou um 
fenómeno de puro decisionismo judicial que acabou por ditar um esboço de revisão das suas premissas por 
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Consequência, portanto, da adoção desta “ideologia constitucional” será então o ativismo 

judicial que caracteriza não só o Supremo Tribunal Federal, mas igualmente os tribunais 

comuns201. 

Não sendo este o local indicado para discutir as potencialidades ou desvantagens do 

ativismo judicial, cumpre apenas dar nota de que, para quem sustenta esta via por parte do 

poder judicial, como ROBERTO BARROSO, o “ativismo judicial procura extrair o 

máximo de potencialidades do texto constituinte, sem contudo invadir o campo da criação 

livre de Direito”, enquanto que a autocontenção, ou “judicial restraint”, pelo contrário, 

“restringe o espaço de incidência da Constituição em favor das instâncias tipicamente 

políticas”202, pelo que se poderá afirmar que o ativismo é visto pelos seus defensores como 

uma forma de reforçar a força normativa da Constituição203.  

 

 

 

4. Abordagem proposta 

 

4.1. Inversão da colocação tradicional do problema 

Como acabámos de analisar nos pontos anteriores, a temática sobre a qual nos temos vindo 

a debruçar tem sido encarada, esmagadoramente, pela doutrina num plano de busca de um 

modelo teórico e universal, suscetível de responder às interrogações que assolam os 

aplicadores e cultores do Direito Constitucional nos vários sistemas dotados de uma 

jurisdição constitucional e de um imperativo de interpretação das normas constitucionais.  

                                                                                                                                                                          
parte “dos seus “pais fundadores”, manifestamente desconfortáveis pela emergência de um “Estado judiciário 
difuso” que ameaça a certeza do direito e o equilíbrio orçamental dos estados e da Federação”. 
201 LUÍS ROBERTO BARROSO, Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimação Democrática, Anuário 
Iberoamericano de Justicia Constitucional, Centro de Estudios Políticos e Constitucionales, n.º 13, 2009, p. 23. 
202 LUÍS ROBERTO BARROSO, Judicialização, p. 23. 
203 Naturalmente, não é esta a visão dos detratores desta “ideologia interpretativa”. Em sentido inverso, ver 
ELIVAL DA SILVA RAMOS, Ativismo Judicial, Editora Saraiva, 2010, pp. 116-117: “Ao se fazer menção ao 
ativismo judicial, o que se está a referir é à ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento 
principalmente da função legislativa, mas, também, da função administrativa e, até mesmo, da função de governo. Não se trata 
do exercício da legiferação (ou de outra função não jurisdicional), (…), e sim da descaracterização da função típica do Poder  
Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes”. 
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No entanto, e partindo de uma abordagem glosada por BÖCKENFORDE204, parece-nos 

ser de questionar esta matriz e esta busca de um método ideal, aplicável à escala global 

independentemente da contextualização e ponderação à escala de cada sistema 

constitucional e de fiscalização da constitucionalidade. De certa forma, a diversidade de 

soluções no plano da construção de cada modelo constitucional produz tantas nuances e 

variáveis que, mesmo arrumações das Constituições e/ou das experiências constitucionais 

em grandes famílias, deixam ainda margem suficiente para uma particular autonomia da 

forma de ler e interpretar cada texto constitucional.  

Num determinado sentido, trata-se de transpor para a problemática da interpretação 

constitucional o problema já identificado há muito em sede da Teoria Geral do Direito e do 

Direito Comparado205 sobre a possibilidade de, com sucesso e utilidade na descoberta do 

sentido de uma norma, importar modelos de interpretação de outras famílias jurídicas – 

dito de outra forma, não sendo irrelevante para a forma como encaramos as tarefas 

interpretativa saber se estamos perante um sistema de base romano-germânica continental 

ou perante um sistema de common law, também não deve poder ser irrelevante para a 

interpretação constitucional perceber qual a repartição de poderes, a legitimidade dos 

órgãos constitucionais, a forma do Estado ou o modelo de fiscalização de 

constitucionalidade previsto num determinado texto constitucional206.  

Entendemos, pois, que a escolha do método é efetivamente conformada em primeira linha 

e de forma determinante pelo texto constitucional que é objeto de interpretação, pelas suas 

características e contexto histórico, político e social, como descreveremos de seguida. A 

                                                           
204 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 103 ss. 
205 Para uma visão panorâmica sobre as questões relativas ao método de interpretação nas diferentes famílias 
jurídicas, vide DÁRIO MOURA VICENTE, Direito Comparado, Vol. I, 3.ª ed., Almedina, 2015, pp. 173-186 
(para a família romano-germânica), pp. 269-275 e pp. 327-338 (para a família de common law, respetivamente, 
para o direito inglês e para o direito dos Estados Unidos da América), e, com algum interesse, pp. 367-370 
(para a família muçulmana), p. 408 (para os sistemas jurídicos africanos), pp. 439-440 (para o direito hindu) e 
p. 464 (para o direito chinês). 
206 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, pp. 103-104, de onde se salienta o seguinte 
excerto: “Per elaborare e formulare una tale teoria costituzionale conforme alla costituzione si deve partire dalla costituzione 
stessa, dalle sue decisione fondamentali e dai suoi principi direttivi, dagli elementi che essa mantiene e da quelli che essa cambia 
rispetto alla tradizione costituzionale, dall’ordinamento e dall’equilibrio stabiliti per le funzioni, i poteri eccetera. L’idea guida di 
ordenamento che qui si esprime, e può essere ache complessa, deve essere indagata dalla teoria in questione, che deve cercare di 
svolgerla in direzione sistemática. Può cosi delinearsi la struttura fondamentale di un sistema costituzionale, quale si imprime (si 
concretiza) nelle singole normazione della costituzione e ne esta alla base”. No mesmo sentido veja-se CARLOS 
BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 621, especialmente o seguinte excerto: “Neste sentido, considera-se que 
cada Lei Fundamental envolve uma Teoria da Constituição, que a ela se possa adequar. Isto significa que 
qualquer programa interpretativo terá de partir do texto concreto da Constituição, do modo como esta molda 
a separação de poderes, da estrutura das suas normas e dos critérios reitores do respetivo sistema de direitos 
fundamentais”.  
Apontando o facto de os princípios operarem de forma diferenciada em sistemas jurídicos de common law e em 
sistemas jurídicos de matriz romano-germânica, veja-se JOSÉ LAMEGO, Elementos de Metodologia, p. 69. 
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forma como um texto constitucional se propõe ser interpretado é, também ela, fruto de 

uma decisão do constituinte (formal ou informal, expressa ou tácita) que não pode ser 

ignorada quando o intérprete é chamado a decidir um caso enquadrado nesse preciso 

modelo constitucional de interpretação. Efetivamente, a interpretação é uma questão de 

poder, decidida pelo poder constituinte quando conforma as relações entre os órgãos 

responsáveis pela garantia e aplicação do texto constitucional – e sendo uma questão de 

poder, não pode ser alheia à forma como o poder se organiza, quanto a este preciso aspeto. 

Precisamente por não nos parecer possível generalizar uma resposta uniforme para todas as 

Constituições, depondo a existência de inúmeras e contraditórias abordagens interpretativas 

nesse sentido de ausência de construção de um “método ideal”, que nos parece dever o 

problema ser “virado ao contrário”: a Constituição, cada Constituição faz uma arrumação 

própria de poder, que deixa espaço (ou não) às teorias sobre interpretação constitucional (e 

aí é que se deverá procurar o método adequado “àquela” Constituição específica). 

Se, por um lado, alguns sistemas constitucionais convivem pacificamente com uma 

potencial maior abertura das tarefas interpretativas, abrindo o caminho a uma maior 

amplitude da possibilidade de convívio simultâneo de vários métodos hermenêuticos, que 

se sucedem com regularidade consoante as composições dos tribunais com competência 

para a fiscalização da constitucionalidade se vão alterando, não é também de estranhar que 

essa realidade conduza à muito maior intensidade e dimensão dos debates em torno dos 

métodos interpretativos a adotar. O caso Norte-Americano é paradigmático neste plano, 

atentas quer as raízes relativamente remotas do sistema de fiscalização da 

constitucionalidade quer o facto de o sistema ser, ele próprio, em grande medida, uma 

criação jurisprudencial, aperfeiçoado ao longo dos últimos quase dois séculos e meio. 

Noutros contextos político-constitucionais, como veremos, uma construção estrita do 

modelo de fiscalização da constitucionalidade deixa uma muito menor margem de 

criatividade na interpretação e na definição das regras de interpretação a aplicar.  

 

4.2. Elementos condicionantes do problema em cada sistema constitucional 

Com vista a definir um modelo de identificação da adequação de cada proposta 

metodológica em sede de hermenêutica constitucional, importa ensaiar um elenco de quais 

podem ser os principais fatores determinantes das possibilidades interpretativas que em 

cada sistema constitucional se abrem ao aplicador, permitindo depois realizar o seu 
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cruzamento, antes de traçar um perfil metodológico adequado para cada realidade 

constitucional (e que, no caso vertente, faremos em relação à Constituição da República 

Portuguesa de 1976). 

 

4.2.1 Catálogo de Direitos Fundamentais  

Em primeira linha, e considerando quer o seu papel estruturante na configuração da ideia 

material de Direito subjacente a cada texto constitucional, quer a sua relevância quantitativa 

nos litígios que são presentes às jurisdições constitucionais, há que dedicar alguma atenção 

ao catálogo de direitos fundamentais plasmado na Lei Fundamental (ou à sua ausência), 

bem como às regras que eventualmente sejam definidas pela Constituição para a sua 

interpretação ou aceites como materialmente constitucionais pela doutrina207 e 

jurisprudência.  

Contudo, a primeira questão que condiciona, e muito, o potencial alcance interpretativo em 

cada sistema é a própria extensão e alcance do catálogo de direitos fundamentais 

existente208. Não sendo a questão apenas de antiguidade dos textos constitucionais, a 

questão não é irrelevante, sendo muito mais escassos os elementos oferecidos pelos textos 

nascidos no quadro do constitucionalismo liberal, no âmbito da denominada primeira 

geração de direitos fundamentais, do que aqueles que hoje encontramos nos modelos 

constitucionais construídos de forma coeva com o Estado Social ou até num quadro de 

Estado pós-social209. Mesmo o aprofundamento dos catálogos de direitos fundamentais em 

relação aos clássicos direitos de liberdade, característicos do constitucionalismo liberal, 

acarretará consequências para a hermenêutica constitucional. 

Não sendo esta a sede para um aprofundamento desenvolvido do tema, é inegável que a 

presença de diferenças estruturais na construção dos direitos fundamentais, que 

abandonam a sua carga estritamente de defesa contra ingerências externas para se 

multiplicarem também em direitos a prestações positivas pelos poderes públicos na 

passagem ao Estado Social210, não pode deixar de ter impacto no papel do decisor 

                                                           
207 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 619; JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, 
Tomo II, 7.ª ed., Coimbra Editora, 2013, p. 328. 
208 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 547 ss; JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, Direitos 
Fundamentais, 2.ª ed., Princípia, 2011; JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, A estruturação do sistema de Direitos, 
Liberdades e Garantias na Constituição Portuguesa, Vol. II, Almedina, 2006. 
209 JORGE REIS NOVAIS, Direitos Fundamentais: Trunfos contra a maioria, Coimbra Editora, 2006, pp. 17-116; 
JORGE REIS NOVAIS, As restrições aos Direitos Fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição, 2.ª 
ed, Coimbra Editora, 2010, pp. 125 ss.. 
210 Genericamente sobre o tema, veja-se, JORGE REIS NOVAIS, Direitos Sociais, Coimbra Editora, 2010. 
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constitucional e também na expectativa que a comunidade jurídica transfere ou não para o 

julgador. Isto é, perante catálogos ricos e abrangentes, a margem de necessidade de uma 

intervenção criativa ou de aprofundamento da proteção jusfundamental é 

significativamente menor do que num sistema em que cabe aos tribunais com jurisdição 

constitucional descobrir, aprofundar e atualizar os textos antigos e pô-los a par dos tempos 

e das suas exigências.  

Assim, perante uma Constituição antiga como a dos Estados Unidos da América, dotada de 

um catálogo relativamente reduzido de direitos fundamentais (por comparação às 

constituições europeias dos pós-guerras, por exemplo), não só se verifica uma maior 

pressão sobre o Supremo Tribunal para que parta à descoberta de novas manifestações de 

jusfundamentalidade, como isso acarretará o desenvolvimento de correntes hermenêuticas 

antagónicas, consoante se queira sustentar ou não esse caminho expansivo. Por outro lado, 

a ausência nesse contexto de uma previsão de direitos sociais fundamentais limitará 

também a possibilidade de debater qual o limite máximo do papel dos tribunais na sua 

descoberta e na fixação das fronteiras entre juiz e decisor político – debate que a recente 

jurisprudência da crise mobilizou entre nós211, mas para a qual a importação de teorias de 

interpretação jurídica geradas num quadro constitucional totalmente distinto se revelam 

particularmente inadequadas.  

 

 

 

 

4.2.2. Existência de cláusulas de abertura do sistema212  

Ainda em parte associado ao ponto anterior, mas dele relativamente autonomizável devido 

ao impacto que introduz na interpretação de normas constitucionais e na possibilidade de 

alargamento da proteção constitucional a normas não expressamente plasmadas na 

                                                           
211 Vide AAVV, O Tribunal Constitucional, op. cit.; JORGE REIS NOVAIS, Em defesa, op. cit..; CARLOS 
BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 709 ss.. 
212 JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, A estruturação do sistema de direitos, Liberdades e Garantias na Constituição 
Portuguesa, Vol. I, Almedina, 2006, pp. 158-169; JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, A estruturação do sistema, 
Vol. II, pp. 369-423; JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, Direitos Fundamentais, pp. 52 ss.; PEDRO 
DELGADO ALVES, A cláusula aberta de direitos fundamentais e os limites materiais de revisão 
constitucional, Estudos Jurídicos e Económicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Vol. III, 
Coimbra Editora, 2006, pp. 627-689. 
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Constituição Formal, surge a verificação da existência ou não de mecanismos de abertura 

do sistema.  

Em primeira linha, a eventual previsão de uma cláusula aberta em matéria de direitos 

fundamentais em sentido próprio, seja num registo mais aberto como o do IX Aditamento 

à Constituição dos Estados Unidos213, seja nos termos relativamente mais fechados do n.º 1 

do artigo 16.º da Constituição da República Portuguesa214, dota o sistema de um 

mecanismo de acolhimento de direitos não expressamente enunciados e que têm, desde 

logo, de ser objeto de um teste de jusfundamentalidade para que o decisor possa apurar se 

são ou não verdadeiros direitos fundamentais dispersos215. 

Adicionalmente, a previsão de determinados direitos fundamentais de grande abertura 

como são os casos do direito ao livre desenvolvimento da personalidade ou da existência 

expressa ou implícita de uma liberdade geral de ação216, constitui uma forma de manter a 

referida abertura do sistema e, consequentemente, de dotar o intérprete de um labor se não 

criativo, pelo menos revelador das posições jurídicas merecedoras de tutela constitucional.  

Em ambos os casos, estamos perante uma abertura que foi querida pelo constituinte ao 

desenhar o sistema de direitos fundamentais com uma porta entreaberta. O constituinte 

aceitou a incompletude do texto constitucional, não o quis considerar um trabalho 

encerrado, nem quis remeter apenas para a possibilidade de posteriores revisões 

constitucionais assegurarem esse alargamento revelador do catálogo de direitos 

fundamentais. 

                                                           
213 No sentido em que o IX aditamento não serve para criar novos direitos, JOSÉ DE MELO 
ALEXANDRINO, Direitos Fundamentais, p. 56 e JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, A Estruturação do 
sistema, Vol. II, pp. 387-390. Em sentido semelhante, JOHN HART ELY, Democracy, p. 34-35. Ainda sobre o 
tema, vide PAULO OTERO, Direitos Históricos e não tipicidade pretérita dos Direitos Fundamentais, Ab 
Uno ad Omnes, Coimbra Editora, 1998. Por fim, PEDRO DELGADO ALVES, A cláusula aberta, pp. 628-
631. 
214 Reconhecendo o caráter praticamente único da Constituição Portuguesa de 1976 (ao lado da Constituição 
Brasileira de 1988) vide JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, A estruturação do sistema, Vol. I, p. 158. 
215 Sobre o debate na doutrina portuguesa sobre este ponto, designadamente entre interpretações mais estritas 
ou mais abrangentes, colocando-se o autor na senda destas últimas, ainda que não de forma radical, vide 
PEDRO DELGADO ALVES, A cláusula aberta, pp. 648-659, e notas aí constantes. Vide, ainda, ISABEL 
MOREIRA, Por uma leitura fechada e integrada da cláusula aberta dos direitos fundais, in ANTÓNIO 
MENEZES CORDEIRO / LUÍS MENEZES LEITÃO / JÁNUÁRIO DA COSTA GOMES (Coord.), 
Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, Vol. V, Almedina, 2003, pp. 113-153; J.J. 
GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, pp. 370-380; JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os 
Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 5.ª ed., Almedina, 2012, pp. 73-77; CARLOS BLANCO 
DE MORAIS, Direito Constitucional II: Relatório, Coimbra Editora, 2001, pp. 174-179. 
216 Para um debate entre duas posições divergentes, vide JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, A Estruturação 
do Sistema, Vol. II, pp. 492 ss., JORGE REIS NOVAIS, As restrições, pp. 591 ss., e, bem assim, PAULO 
MOTA PINTO, O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, Portugal-Brasil Ano 2000, Coimbra 
Editora, 1999, e, ainda, RUI MEDEIROS / ANTÓNIO CORTÊS, Anotação ao artigo 26.º, in JORGE 
MIRANDA/ RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2.ª ed., Coimbra Editora, 2010, pp. 
611-616. 
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Consequentemente, teses assentes numa matriz de originalismo, por exemplo, não se 

adequam às realidades constitucionais que tomam esta opção, talvez só se explicando o 

sucesso das teorias originalistas nos Estados Unidos pelo relativo desinteresse pelo IX 

Aditamento entre doutrina e jurisprudência217.  

 

4.2.3. Existência de normas constitucionais orientadoras da interpretação 

Por outro lado, não pode deixar de se considerar fundamental a previsão ou não de normas 

orientadoras ou condicionadoras da interpretação no próprio texto constitucional. Ciente 

que a interpretação é uma questão fundamental de poder, e que o labor do intérprete pode 

potencialmente destruir ou perverter o programa constitucional se deixado com rédea solta, 

o legislador constituinte constrói inúmeras vezes uma rede de proteção da própria atividade 

hermenêutica, explicitando os caminhos permitidos e proibidos ou, pelo menos, 

oferecendo critérios adicionais que guiem o decisor.  

Como veremos, é o caso de normas como a do n.º 2 do artigo 16.º do nosso texto 

constitucional, ao aceitar como referencial interpretativo a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, ou os vários comandos do artigo 18.º que determinam que a 

interpretação das normas restritivas de direitos fundamentais devem ser elas próprias 

interpretadas restritivamente218.  

Um quadro constitucional que oferece um programa e um guião (ainda que limitado) para 

as tarefas interpretativas não pode, pois, ser colocado sob a alçada de uma teoria sobre 

interpretação que queira assumir-se como universal, e com validade plena mesmo face a 

textos constitucionais que nada dizem sobre como interpretar (ou que comportam até 

regras divergentes e potencialmente contraditórias como as que exemplificámos). 

 

4.2.4. Relevo dos Princípios Constitucionais 

                                                           
217 PEDRO DELGADO ALVES, A cláusula aberta, p. 631. No sentido em que o IX Aditamento constitui 
uma “regra de construção” ou interpretação que obriga os aplicadores do direito a não retirar inferências 
negativas do facto da Constituição Norte-Americana falhar na indicação expressa de determinados direitos, 
não sendo, portanto, uma fonte substantiva de direitos, veja-se LAURENCE TRIBE, The invisible Constitution, 
Oxford University Press, 2008, pp. 145-146, de onde consta o seguinte excerto: “It is in that sense a cry from 
within that there is something without, a ray of light from an illuminates part of the constitutional galaxy pointing to the 
existence of constitutional dark matter, although not defining what that dark matter might be” (p. 146). 
218 JORGE REIS NOVAIS, As restrições, op. cit..  



56 
 

Adicionalmente, e como o debate em torno da mais recente jurisprudência constitucional 

portuguesa tem enfatizado219, o relevo que os princípios constitucionais adquirem no 

sistema constitucional não pode deixar de acarretar também consequências no plano 

interpretativo. No entanto, em relação a este ponto torna-se por vezes difícil aferir até que 

ponto é que o programa constitucional cauciona uma quase imprescindibilidade ou, 

alternativamente, uma relativa irrelevância do recurso aos princípios constitucionais. Ou 

seja, entramos já num campo de discussão em que não é sempre possível determinar que, 

com toda a clareza, e como elemento prévio e externo à discussão de metodologia jurídica, 

os princípios constitucionais fazem parte de um programa consciente do legislador 

constituinte: para chegarmos, nalguns sistemas, a essa conclusão, há que operar tarefas 

interpretativas que já pressupõem uma escolha metodológica. Dito de outra forma, este 

ponto deve ser tratado com cautela sob pena de forçarmos uma leitura tautológica.  

No entanto, nem sempre será assim quando é o próprio texto constitucional que convoca 

uma dimensão principiológica para a interpretação: veja-se o caso português, que 

aprofundaremos infra, em que quer o artigo 13.º da Constituição, quanto ao princípio da 

igualdade, quer o artigo 18.º, no que respeita à particular valorização do princípio da 

proporcionalidade nas tarefas hermenêuticas jusfundamentais, integram um comando claro 

dirigido ao intérprete para considerar o relevo dos princípios nas tarefas hermenêuticas. 

Sistemas constitucionais que plasmam um amplo catálogo principiológico - em torno do 

apelo à igualdade, proporcionalidade, proteção da confiança ou dignidade da pessoa 

humana – oferecem naturalmente um campo evidente de aplicação das teses tributárias ou 

aparentadas às leituras alexyanas do texto constitucional. 

 

 

4.2.5. Desenho dos órgãos de Justiça Constitucional 

Uma outra dimensão a não descurar na fixação dos elementos que condicionam a 

identificação de teorias hermenêuticas adequadas à realidade própria da fiscalização da 

constitucionalidade é a que se prende com o próprio desenho institucional dos órgãos da 

Justiça Constitucional, a sua posição relativa face aos demais órgãos de soberania e os 

                                                           
219 Para um panorama e discussão alargados sobre este tema, vide AAVV, O Tribunal Constitucional; JORGE 
REIS NOVAIS, Em defesa; CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 709 ss.. 
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mecanismos de garantia de que são titulares da última palavra em matéria de interpretação 

constitucional220. 

Sendo o nosso ponto de partida a consideração da interpretação constitucional como 

questão de poder, desde logo importa verificar se no momento do exercício do poder 

constituinte (originário ou derivado) se verificou um elemento volitivo na criação do 

modelo de fiscalização da constitucionalidade, assente em órgãos jurisdicionais próprios e 

até dotados de competência exclusiva em matérias de constitucionalidade. 

Ora, tanto nos deparamos com quadros político-constitucionais em que a “judicial review” 

nasce a partir da retirada dessa ilação por parte da própria jurisprudência dos tribunais 

superiores, em que o caso Marbury Vs. Madison é a ilustração paradigmática de um Supremo 

Tribunal que infere os seus poderes de controlo da constitucionalidade da lei fundamental e 

os vem paulatinamente desenvolvendo, como somos chamados a analisar o nosso 

problema face a Tribunais Constitucionais de matriz kelseniana, produto de um ato volitivo 

expresso do legislador constituinte. 

A presença de uma vontade expressa, criadora de um Tribunal Constitucional, como que 

inevitavelmente implica também uma expressa definição dos seus exatos poderes e 

posicionamento no quadro político-constitucional que não é de todo despicienda para 

formatar o quadro de legitimidade dos juízes para se pronunciarem, de forma mais ou 

menos intensa e mais ou menos criativa, quanto às questões que se lhes colocam. Há pois, 

nestes segundos casos, um programa constitucional expresso de alocação de poder 

interpretativo das leis e da Constituição no sistema, sendo que a intensidade desta opção 

será, naturalmente, a base para justificar a intensidade e a legitimidade do controlo de 

constitucionalidade 

 

 

 

4.2.6. Desenho dos processos de fiscalização de constitucionalidade 

Próximo da questão anterior, mas num outro plano e merecedor de tratamento autónomo 

é o eixo em torno dos meios processuais criados para assegurar a fiscalização da 

constitucionalidade221.  

                                                           
220 Para uma descrição aprofundada comparatística de sistemas de controlo da constitucionalidade vide 
CARLOS BLANCO DE MORAIS, Justiça Constitucional, Tomo I, 2.ª ed., Coimbra Editora, 2006. 
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Efetivamente, os pressupostos processuais que serão chamados a aferir da possibilidade de 

acesso à justiça constitucional são relevantes na criação do posterior quadro de intervenção 

interpretativa dos juízes. Vejam-se, a título de exemplo, as opções em sede de legitimidade 

ativa das partes, que tanto podem determinar a existência de órgãos com competência 

jurisdicional que lidam exclusiva ou eminentemente com outros órgãos de soberania (veja-

se o caso do Conselho Constitucional francês222), como o aparecimento de verdadeiros 

tribunais que dirimem conflitos entre particulares e o Estado ou mesmo entre particulares.  

Por outro lado, a existência de múltiplos e diversos meios jurisdicionais de controlo da 

constitucionalidade, cumulativos ou alternativos, também influirá na forma como o tribunal 

se sentirá legitimado a fazer a sua interpretação em cada um deles, ponderando o papel que 

em cada um deles lhe foi dado desempenhar face à distribuição de poder querida pelo 

constituinte.  

Modelos como o nosso, que comportam simultaneamente uma componente de fiscalização 

preventiva, abstrata sucessiva e concreta, são modelos em que a vontade do constituinte foi 

a de dar um papel variado ao Tribunal Constitucional em momentos tão diversos como a 

produção de uma lei e o da sua aplicação, em contextos tão distintos como uma apreciação 

abstrata da compatibilidade de uma lei com a Constituição, perante um caso concreto ou 

até perante uma omissão legislativa inconstitucional…  

Quão mais rico o quadro de possibilidades de fiscalizar a constitucionalidade, mais rica e 

incontornável se torna a existência de um programa constitucional direcionado a permitir 

meios intensos de controlo de constitucionalidade. Por outro lado, esta diversidade pode 

até implicar que a abordagem interpretativa de um tribunal constitucional possa variar 

consoante seja chamado a pronunciar-se abstratamente ou perante um caso concreto (que 

até pode ser de queixa constitucional ou de amparo223). Dito de outra forma, se mesmo 

dentro de um mesmo sistema a metodologia interpretativa de um órgão da jurisdição 

constitucional pode não ter de ser sempre a mesma, torna-se acrescidamente evidente a 

dificuldade em procurar construir teorias absolutas e universais sobre interpretação 

constitucional. 

 

                                                                                                                                                                          
221 Para uma descrição aprofundada do sistema de fiscalização de constitucionalidade na Constituição 
Portuguesa de 1976 vide CARLOS BLANCO DE MORAIS, Justiça Constitucional, Tomo II, op. cit.; J.J. 
GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, pp. 887 ss.. 
222 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Justiça Constitucional, Tomo I, pp. 265 ss.. 
223 Em Espanha ou na Alemanha, por exemplo. 
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4.2.7. Objeto da fiscalização de constitucionalidade  

Ainda olhando para os pressupostos processuais, pensamos justificar autonomizar-se o 

objeto do processo, atentas as consequências para a tarefa do intérprete. Ora, fiscalizar uma 

norma, como em Portugal, não acarreta as mesmas dificuldades sentidas na fiscalização da 

constitucionalidade de uma conduta ou de um ato individual e concreto lesivo da esfera 

jusfundamental de um cidadão, podendo, rectius, devendo o método ter que ser 

diferenciado.  

Fica, pois, claro que as opções do legislador constituinte ao fixar o objeto do processo 

podem acabar por vezes por ocupar a interpretação constitucional com temas específicos, 

totalmente nativos ao modelo de fiscalização traçado num determinado sistema e alheios (e 

até desinteressantes) para outras experiências constitucionais.  

Um bom exemplo é o que se revela através de uma das questões metodológicas que mais 

intensamente tem ocupado os juízes do Palácio Ratton, em torno do conceito de norma, 

precisamente porque esse é um fator determinante para a intervenção do nosso Tribunal 

Constitucional nos processos de fiscalização. Consequentemente, modelos apenas 

ligeiramente distintos do nosso podem já dispensar por completo a polémica e a discussão 

metodológica, por absolutamente desnecessária para determinar o alcance dos poderes do 

Tribunal224. 

Efetivamente, este ponto bem evidencia que os debates e as querelas sobre ideologia de 

interpretação ou métodos são bem mais condicionados pelo que resulta de cada 

Constituição do que o inverso. 

 

 

 

 

 

4.2.8 Antiguidade do texto constitucional 

                                                           
224 Sobre os problemas associados ao conceito de norma fiscalizável pelo Tribunal Constitucional Português 
vide CARLOS BLANCO DE MORAIS, Justiça Constitucional, Tomo II, pp. 1033-1043; J.J. GOMES 
CANOTILHO, Direito Constitucional, pp. 932 ss.; CARLOS LOPES DO REGO, O objeto idóneo, op. cit., e o 
nosso artigo “Legalidade e interpretação”, op. cit.. 
 



60 
 

Finalmente, urge ter em consideração que o elemento histórico da interpretação é um dado 

incontornável, já parcialmente abordado a propósito da extensão do catálogo de direitos 

fundamentais quanto à antiguidade dos textos e o relevo desse fator no labor interpretativo. 

Incontestavelmente, interpretar um texto produzido em 1787 (Estados Unidos da 

América), em 1949 (República Federal da Alemanha) ou em 1976 (República Portuguesa) 

não convoca os mesmos processos intelectuais.  

Em primeiro lugar, a antiguidade do texto determina que um sem número de questões 

chave dos séculos XX e XXI, desde a informática à bioética, não têm como encontrar 

solução num texto constitucional produzido antes da invenção sequer da máquina de 

escrever ou da descoberta da penicilina. Textos que se queiram longevos têm 

invariavelmente de encontrar mecanismos de interpretação atualista, que os mantenham a 

par dos tempos. Daqui se torna patente que, num texto antigo, questões que não se podiam 

sequer colocar no momento da redução a escrito do texto constitucional terão de encontrar 

um juiz disponível para a sua revelação posterior, com apelo ao espírito do sistema, aos 

princípios estruturantes, à ideia de Direito, enfim, a elementos de maior abertura 

interpretativa, diferentemente do que sucede perante um texto com meia dúzia de anos e 

com válvulas de escape de abertura para o exterior, como as que referimos supra. 

Em segundo lugar, a própria dogmática jurídica evolui consideravelmente no decurso de 

poucos anos ou décadas, deixando também patente uma necessidade de revisitação de 

pressupostos hermenêuticos entretanto desatualizados e/ou abandonados – não é apenas o 

ser que muda, o próprio dever-ser também vai fazendo a sua atualização, acarretando uma 

prudente necessidade de revisitação de precedentes e opções datadas225.  

Finalmente, deste ponto não se dissociará também a tradição de revisão dos textos 

constitucionais: Constituições que encaram com regularidade, e até com alguma rotina, a 

realização de tarefas de revisão constitucional atualizadoras226, exigirão muito menos dos 

                                                           
225 Para maiores desenvolvimentos, vide A. CASTANHEIRA NEVES, Metodologia Jurídica: Problemas 
Fundamentais, STVDIA IVRIDICA 1, Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, 1993, pp. 23 ss.; 
FRANCESCO FERRARA, Interpretação e aplicação das leis, 4.ª ed. Arménio Amado – Editor, Sucessor, 1987, 
pp. 164 ss.; MANUEL DOMINGOS DE ANDRADE, Ensaio sobre a teoria da interpretação e das leis, 4.ª ed. 
Arménio Amado – Editor, Sucessor, 1987, pp. 14 ss., de onde se salienta o seguinte excerto, retirado de 
JOSEF KOHLER, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Vol. 1, Heymanns, 1906, p. 127: “a interpretação da lei – 
escreve ele – de maneira nenhuma pode ficar sempre a mesma. É de todo o ponto inadmissível falar de uma interpretação 
única e só ela exata, que tenha de acompanhar a lei desde o começo dos seus dias até ao seu último momento. (…) Em 
correspondência com isto deve modelar-se a interpretação; e o meio do Bem deve operar diversamente segundo correm 
os tempos e se modifica o ambiente cultural”. 
226 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Justiça Constitucional, Tomo I, pp. 65 ss.. 
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seus juízes constitucionais do que textos solenizados, tendencialmente imóveis e pouco 

afetados através de mudanças exercidas pelo poder constituinte derivado. 

 

4.3. Os dados do caso português 

Expostos os elementos principais daquela que deverá ser uma análise das condicionantes à 

identificação de uma metodologia de interpretação adequada a cada realidade 

constitucional, cumpre agora procurar assegurar a sua aplicação à experiência constitucional 

portuguesa, no quadro da Constituição de 1976.  

De certa foram, como temos vindo a sustentar, as opções metodológicas em sede de 

interpretação dependem em larga escala do contexto de cada realidade constitucional, mas 

também do perfil de distribuição de poder realizado pelo legislador constituinte ao 

construir o sistema político e o quadro de fiscalização da constitucionalidade, de forma a 

que cada sistema seja, na realidade, único e (quase) irrepetível, ainda que, naturalmente, 

partilhe características com muito maior intensidade com certas realidades constitucionais 

em detrimento de outras (não será temerário afirmar, já nesta fase, que é bem mais fácil 

encontrar similitudes entre as tarefas interpretativas pedidas aos juízes constitucionais 

portugueses e espanhóis do que aquelas que são colocadas perante qualquer deles e os 

juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos). 

Ensaiaremos, pois, nas próximas linhas, responder à questão que orienta este estudo: o que 

é que resulta, então, para a interpretação constitucional, daquilo que o legislador 

constituinte plasmou no texto?  

 

4.3.1. Catálogo de Direitos Fundamentais  

Conforme referimos, sendo a atividade de controlo jurisdicional da tutela dos direitos 

fundamentais plasmados num determinado texto constitucional uma área fundamental da 

missão das jurisdições constitucionais, e também aquela em relação à qual os principais 

dilemas da interpretação constitucional se colocam, é fundamental atender à matéria-prima 

que cada texto constitucional oferece ao seu aplicador. A presença de um elenco diminuto 

de direitos fundamentais com expressa consagração (ou a remissão da sua identificação 

para textos históricos, como é o caso do acolhimento do valor constitucional da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e do Preâmbulo da Constituição de 1946 
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pela Constituição Francesa de 1958) abre um caminho de maior dificuldade ao intérprete, 

colocando-o perante um desafio hermenêutico muito mais complexo do que aquele que 

convive com textos ricos no plano jusfundamental. 

A Constituição de 1976, considerando quer a data da sua aprovação (tema que 

retomaremos no último elemento de análise), quer o contexto político e social em que foi 

redigida, oferece neste domínio um extensíssimo e heterogéneo catálogo de direitos 

fundamentais227, acolhendo a evolução das sucessivas gerações de revelação de direitos 

(direitos de liberdade típicos do constitucionalismo liberal, direitos sociais fruto do 

processo de passagem ao Estado social e até os denominados direitos fundamentais de 

terceira geração, nos domínios da participação e legitimação procedimental, do ambiente e 

da informática)228.  

No momento da aprovação da Constituição, a 2 de abril de 1976, não só a extensa 

experiência dos textos constitucionais europeus do pós-guerra já oferecia anos de aplicação 

e tratamento doutrinário e jurisprudencial, como o próprio quadro da tutela internacional 

dos Direitos Humanos já oferecia também intensa fonte de inspiração, seja no quadro 

europeu, através da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, de 1950, da Carta Social 

Europeia de 1961, ou, no plano das Nações Unidas, através do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais, ambos de 1966. Ainda que com diferentes graus de vinculação, mecanismos 

jurisdicionais de garantia ou mesmo de vigência em termos de Estados aderentes, todos os 

referidos elementos acrescem ao labor dos direitos constitucionais internos e oferecem ao 

legislador constituinte de 1976 uma possibilidade imensa de refundação aprofundada do 

catálogo de direitos fundamentais, expressa em sessenta e oito artigos vertidos na Parte I 

do texto constitucional. 

Não é igualmente irrelevante o contexto político da revolução em curso no momento da 

aprovação229. Como sublinha JORGE MIRANDA230, ainda que para afirmar a primazia dos 

direitos, liberdades e garantias, o “compromisso constituinte”, manifestado no acolhimento de 

                                                           
227 Neste sentido, e referindo que o legislador constituinte pretendeu coartar a margem interpretativa do juiz, 
JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, Direitos Fundamentais, pp. 41-42. 
228 J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, pp. 386-387. Sobre os chamados direitos fundamentais 
de quarta geração, relativos ao património comum da humanidade, vide JOSÉ MANUEL PUREZA, O 
Património Comum da Humanidade: rumo a um direito internacional da solidariedade, Edições Afrontamento, 1998. 
229 Para desenvolvimento deste ponto, CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 173 ss.; J. J. GOMES 
CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Introdução, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª ed., 
Coimbra Editora, 2007, pp. 17 ss.. 
230 JORGE MIRANDA, Introdução Geral, in JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa 
Anotada, Tomo I, 2.ª ed., Coimbra Editora, 2010, p. 23. 
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elementos próprios da tradição constitucional europeia ocidental a par de inúmeros 

elementos socialistas, eles próprios diversificados entre si, é seguramente um fator 

acrescido que ajuda a compreender a riqueza do catálogo de direitos fundamentais na 

experiência constitucional portuguesa. 

Adicionalmente, e em parte devido a este quadro histórico de conjugação de duas fontes de 

direitos, os Constituintes de 1976 procuraram ainda arrumar a sua criação dogmaticamente, 

num quadro que a doutrina e jurisprudência têm vindo a debater e aprofundar ao longo dos 

anos. Ou seja, não só encontramos um dos catálogos de direitos fundamentais mais 

avançados do constitucionalismo moderno, fruto da recolha da experiência de outros 

textos constitucionais e do facto de ser o primeiro texto elaborado de raiz a poder dedicar-

se de forma expressiva a muitas realidades que começavam a marcar presença no 

constitucionalismo de países vizinhos do concerto europeu, como esse catálogo surge 

acompanhado de uma vontade do próprio legislador constituinte de fazer a sua arrumação 

sistemática231 (dividindo-os, na aparência pelo menos, em duas grandes categorias de 

direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais) e de dela retirar 

consequências quanto ao regime aplicável232.  

Por outro lado, as sucessivas revisões constitucionais têm contribuído para o alargamento, 

aprofundamento e atualização do catálogo de direitos fundamentais, mantendo o texto da 

Lei Fundamental a par da evolução interna e internacional neste domínio: a segunda revisão 

constitucional, em 1989, aprimorou os direitos dos administrados233, a quarta revisão, em 

1997, reviu e atualizou novamente o catálogo, de forma relevante234 (introduzindo o direito 

ao livre desenvolvimento da personalidade, desenvolvendo a bioética, aprofundando a 

tutela jurisdicional efetiva, o direito de petição e o direito de ação popular, reforçando a 

proteção jusfundamental em matéria de informática e dados pessoais, para referir apenas 

alguns), e até a quase-cirúrgica quinta revisão, em 2001, abordou matéria jusfundamental235 

(alargou direitos a atribuir aos cidadãos dos Estados de língua portuguesa, reviu o regime 

da inviolabilidade do domicílio durante a noite e conferiu o direito à associação sindical aos 

agentes das forças de segurança). 

                                                           
231 Assim, JORGE REIS NOVAIS, As restrições, pp. 145-146. 
232 J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, pp. 415 ss.. 
233 JORGE MIRANDA, Introdução Geral, p. 43. 
234 JORGE MIRANDA, Introdução Geral, p. 46; J. J. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, 
Introdução, pp. 36-37. 
235 JORGE MIRANDA, Introdução Geral, p. 47; J. J. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, 
Introdução, p. 38. 
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Em suma, perante um catálogo extenso e em atualização se não constante, pelo menos 

frequente, a pressão sobre o juiz para que encete desafiantes tarefas de interpretação 

constitucional e até para que enverede por um caminho de revelação criadora de direitos 

fundamentais é relativamente reduzida, atenta uma manifesta desnecessidade criada pela 

riqueza do catálogo. No entanto, a riqueza do texto pode sim acarretar uma mais desafiante 

tarefa de concordância prática em casos de colisão de direitos, perante a presença de várias 

posições jurídicas subjetivas protegidas pelo texto constitucional. 

 

4.3.2. Existência de cláusulas de abertura do sistema  

Ainda no quadro da temática dos direitos fundamentais, importa, como referimos, apurar 

se o próprio sistema desenhado pelo legislador constituinte incorpora ou não mecanismos 

de abertura, na medida em que essa opção pode muito significativamente influenciar o tipo 

de interpretação constitucional que vai ser exigível ao julgador. Um catálogo fechado e, 

pelo menos em tese, autossuficiente, implicará da parte do aplicador um labor 

interpretativo distinto daquele que é expectável de um decisor que se confronta com um 

sistema aberto a outras fontes de direitos fundamentais. Se, no primeiro caso, é apenas a 

partir dos elementos que se encontram presentes no texto constitucional que se terá de 

encontrar (e eventualmente construir) uma solução para o problema interpretativo com o 

qual um juiz se depara, no segundo caso há que aferir como se processa a referida abertura 

do sistema e quais os elementos que podem ser indicadores para a revelação de direitos 

fundamentais não expressamente contemplados no catálogo236, mas que, ainda assim, não 

podem deixar de corresponder à ideia material de Direito subjacente ao texto 

constitucional.  

O nosso legislador constituinte sufragou, com toda a clareza e desde a redação originária da 

Constituição (que se mantém até hoje), a opção pela consagração de uma cláusula aberta de 

não tipicidade em matéria de direitos fundamentais, prevendo no n.º 1 do artigo 16.º que 

“os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros 

constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional”237.  

                                                           
236 Sobre este ponto vide PEDRO DELGADO ALVES, A cláusula aberta, pp. 648-659, e notas aí constantes. 
Vide, ainda, ISABEL MOREIRA, Por uma leitura fechada, op. cit.; J.J. GOMES CANOTILHO, Direito 
Constitucional, pp. 370-380; JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais, pp. 73-77; 
CARLOS BLANCO DE MORAIS, Direito Constitucional II, pp. 174-179. 
237 Assim, RUI MEDEIROS / ANTÓNIO CORTÊS, Anotação ao artigo 26.º, pp. 614-616; J. J. GOMES 
CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Anotação ao artigo 26.º, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
Vol. I, 4.ª ed., Coimbra Editora, 2007, pp. 463 ss.. 
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Ainda que subsistam diversas leituras na doutrina em torno do preceito e do seu alcance, 

das quais não cumpre cuidar nesta sede (mormente as relativas à identificação do critério de 

jusfundamentalidade material que possibilita a identificação de direitos fundamentais fora 

do catálogo, à aplicabilidade do regime também aos direitos económicos, sociais e culturais, 

ao regime a que esses direitos fora do catálogo ficam sujeitos), a presença de uma fórmula 

clássica de abertura, semelhante às que encontramos noutros textos constitucionais238, 

habilita o intérprete a procurar a revelação de direitos fundamentais em textos legais ou 

convenções internacionais com valor infraconstitucional, abrindo novas vias para a solução 

do caso concreto que não o circunscrevem ao texto constitucional. Ainda que a invocação 

da cláusula aberta seja limitada, fruto também da já referida riqueza do catálogo de direitos 

fundamentais descrita no ponto anterior, a sua relevância eventual não deve ser 

desconsiderada, nem relativizada, quer se opte por uma leitura mais fechada239, ou mais 

abrangente do seu alcance240.    

Em 1997, aquando da quarta revisão constitucional, o quadro de abertura do texto 

constitucional alargou-se, através da previsão do direito fundamental ao livre 

desenvolvimento de personalidade, inspirado na figura similar existente no direito 

constitucional da República Federal da Alemanha (na qual, devido quer à diferente 

extensão do catálogo de direitos fundamentais, quer à ausência de uma expressa cláusula 

aberta de direitos fundamentais, é chamada a desempenhar um papal de maior centralidade 

do que aquele que pode ser atribuído à sua congénere portuguesa).  

Ainda que o seu alcance não seja consensual entre a doutrina portuguesa241, referindo 

mesmo RUI MEDEIROS / ANTÓNIO CORTÊS que “o universo de problemas que a 

consagração deste novo direito fundamental convoca é inesgotável”242, é inegável o seu 

papel de abertura na leitura do sistema de direitos fundamentais, consagrando uma vocação 

                                                           
238 Cujo exemplo mais antigo é o do IX Aditamento à Constituição dos Estados Unidos da América, mas que 
também pode ser encontrada, por exemplo, na Constituição Venezuelana de 1999, nos seus artigos 20.º e 
22.º. Por outro lado, no universo lusófono, encontramos cláusulas de não tipicidade no n.º1 do artigo 17.º da 
Constituição de São-Tomé e Príncipe, no n.º 1 do artigo 26.º da Lei Constitucional Angolana, no n.º1 do 
artigo 29 da Constituição da Guiné-Bissau e no artigo 23.º da Constituição de Timor-Leste. Já a Constituição 
de Cabo-Verde apresenta uma solução mais parecida com a portuguesa, no n.º1 do artigo 17.º, conjugado 
com o artigo 25.º. Vide, por todos, PEDRO DELGADO ALVES, A cláusula aberta, pp. 628-638. 
239 JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, A Estruturação do Sistema, Vol. II, pp. 494 ss.; ISABEL MOREIRA, 
Por uma leitura fechada, op. cit.; CARLOS BLANCO DE MORAIS, Direito Constitucional II, pp. 174-179. 
240 JORGE REIS NOVAIS, As restrições, p. 591; PEDRO DELGADO ALVES, A cláusula aberta, op. cit.. 
241 Para um debate entre duas posições divergentes, vide JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, A Estruturação 
do Sistema, Vol. II, pp. 492 ss., JORGE REIS NOVAIS, As restrições, pp. 591 ss., e, bem assim, PAULO 
MOTA PINTO, O direito ao livre desenvolvimento, op. cit., e, ainda, RUI MEDEIROS / ANTÓNIO 
CORTÊS, Anotação ao artigo 26.º, pp. 611-616. 
242 RUI MEDEIROS / ANTÓNIO CORTÊS, Anotação ao artigo 26.º, p. 611. 
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expansiva para a tutela da personalidade (e, para quem dele também retira esse alcance243, 

uma dimensão também expansiva a todos os direitos de liberdade).  

Em qualquer dos casos (e em dois momentos distintos, um no momento fundador do 

texto constitucional e o outro aquando da revisão constitucional de 1997), o legislador 

constituinte claramente optou por rejeitar um caminho pautado ou inspirado por qualquer 

originalismo como caminho para ler o texto constitucional, manifestando, em sentido 

claramente contrário, a vontade de manter aberta a aplicação do Direito Constitucional em 

sede de direitos fundamentais, querendo deixar, de certa forma, incompleto o catálogo, 

para que a evolução social e jurídica futuras não tivessem de esbarrar numa muralha de 

elementos literais que impedissem a evolução também do quadro constitucional. 

 

4.3.3. Existência de normas constitucionais orientadoras da interpretação 

O texto constitucional português, ainda que elencando apenas algumas normas que 

parcelarmente orientam a atividade de interpretação constitucional, circunscritas ao 

domínio dos direitos fundamentais, conta-se entre aqueles em que o legislador constituinte 

reconheceu a necessidade de desenhar um guião constitucional mínimo para a atividade 

exegética dos aplicadores da lei fundamental.  

Em primeiro lugar, o n.º 2 do artigo 16.º da Constituição, ao determinar que os preceitos 

constitucionais e legais sobre direitos fundamentais devem interpretar-se e integrar-se de 

harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, apresenta-se, como refere 

JORGE MIRANDA, com uma tríplice ratio, através da qual se pretende “clarificar e alargar 

o catálogo de direitos, reforçar a sua tutela e abrir para horizontes de universalismo244”. É 

certo que o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo sido fonte de 

inspiração do catálogo de direitos fundamentais da Constituição portuguesa e 

representando um estádio da reflexão e do consenso jurídico do final da década de 40, não 

permitirá consubstanciar com frequência casos de alargamento do já rico catálogo da nossa 

lei fundamental. No entanto, ajuda a reforçar a ideia material de jusfundamentalidade 

assente na dignidade humana, evitando derivas interpretativas do julgador que se afastem 

deste programa constitucional inicial.  

                                                           
243 JORGE REIS NOVAIS, As restrições, pp. 591 ss.; PAULO MOTA PINTO, O direito ao livre 
desenvolvimento, op. cit.; RUI MEDEIROS / ANTÓNIO CORTÊS, Anotação ao artigo 26.º, 614-616. 
244 JORGE MIRANDA, Anotação ao artigo 16.º, in JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição 
Portuguesa Anotada, Tomo I, 2.ª ed., Coimbra Editora, 2010, p. 296. 
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Por outro lado, e com bastante maior relevo operativo quotidiano, o preceituado no n.º 2 

do artigo 18.º da Constituição, ao apontar no sentido de uma leitura restritiva das restrições 

aos direitos, liberdades e garantias, vincula efetivamente as decisões jurisdicionais a uma 

ponderação favorável à mais plena realização possível dos direitos fundamentais afetados, 

condicionado resultados interpretativos que poderiam tender para colocar no mesmo 

patamar os direitos objeto de restrição e os interesses constitucionalmente protegidos Em 

certa medida, trata-se também nesta sede de assegurar o relevo do princípio da 

proporcionalidade na interpretação constitucional, matéria que retomaremos infra. O que 

resulta com clareza da parte do legislador constituinte é uma vontade de espartilhar a 

capacidade de intervenção do aplicador em matéria de restrições a direitos fundamentais, 

limitando os poderes dos aplicadores do Direito (jurisdicionais ou de outra natureza) 

através desta blindagem adicional dos direitos, liberdades e garantias, reforçando a escala 

em que se apresentam como trunfos, já não apenas contra maiorias, mas aparentemente 

também contra leituras que os pudessem relativizar e reduzir o âmbito da sua garantia. 

Adicionalmente, sufragando-se o entendimento de alguma doutrina245 de que as normas 

sobre interpretação da lei plasmadas no Código Civil devem assumir-se como 

materialmente constitucionais, vinculando não apenas o aplicador na tarefa de interpretação 

da lei, mas também na interpretação constitucional, deparar-nos-íamos com uma fonte 

adicional de limitação da margem do julgador para a adoção de abordagens metodológicas 

que se afastem desse padrão – seja num sentido originalista estrito, seja num quadro de 

sentido contrário de afirmação de liberdade criativa do decisor. 

 

4.3.4. Relevo dos Princípios Constitucionais 

A presença de princípios num texto constitucional, ainda que apenas implicitamente 

enunciados na sua letra, quase que se pode afirmar como uma inevitabilidade da construção 

jurídica de um corpo jurídico axiológica e sistematicamente coerente. No entanto, quer o 

grau de concretização, quer a presença de um elenco expresso de princípios, quer ainda o 

papel que expressamente o legislador constituinte lhes vai reservar, em muito condicionam 

o relevo que podem adquirir nas tarefas interpretativas a encetar por um juiz de um 

tribunal com jurisdição constitucional e até, em matéria de direitos fundamentais, criar 

verdadeiros programas de leitura dos preceitos constitucionais e de interpretação de 

normas jurídicas. 

                                                           
245 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, p. 619; JORGE MIRANDA, Manual, Tomo II, p. 328. 
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Independentemente até da forma como a doutrina diverge na sua consideração na 

aplicação ao sistema de direitos fundamentais (ora os considerando aplicáveis in totum a 

todos os direitos enumerados, independentemente da sua recondução a qualquer das 

categorias246, ora apresentando variações do seu relevo e intensidade consoante se trate de 

direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais247), é inegável que a 

expressa enunciação de princípios constitucionais no título introdutório do texto 

constitucional, não é desprovida de relevo para o julgador. 

Aliás, são vários os autores que enfatizam o papel decisivo do apelo principiológico na 

concretização do sistema de direitos fundamentais248, com relevo cimeiro para o próprio 

princípio universalmente reconhecido como enformador de todo o sistema, o princípio da 

dignidade humana (artigo 1.º), acolitado da centralidade do princípio da igualdade (artigo 

13.º), do princípio da proporcionalidade ou proibição do excesso (artigo 18.º), do princípio 

da proteção da confiança (artigo 2.º) e do princípio da universalidade (artigo 12.º). 

Perante este expresso enunciado, uma hermenêutica rigidamente clássica ou que enjeite o 

relevo de uma construção assente, ainda que parcelarmente, em princípios, não estará em 

condições de apresentar uma solução aceitável e de acordo com o programa implícito no 

texto constitucional, que clama pela intervenção principiológica na interpretação. Mais uma 

vez, não parece ser possível desconsiderar a importância sistemática que o legislador quis 

imprimir ao recurso aos princípios como elementos determinantes da interpretação 

constitucional, em particular em sede de direitos fundamentais249. 

 

 

 

4.3.5. Desenho dos órgãos de Justiça Constitucional250  

A Constituição da República Portuguesa de 1976, na sua versão revista em 1982, que deu 

configuração final ao quadro institucional dos novos órgãos do poder político e demais 

órgãos de soberania, optou pela edificação de um tribunal especializado na fiscalização da 

                                                           
246 JORGE REIS NOVAIS, Direitos Fundamentais: Trunfos, pp. 49-56, e, em geral, JORGE REIS NOVAIS, As 
restrições, op. cit., em especial, pp. 569 ss. e 727 ss., e, bem assim, em geral, JORGE REIS NOVAIS, Os princípios 
constitucionais, op. cit. 
247 JORGE MIRANDA, Introdução Geral, pp. 26-28. 
248 Em geral, JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais, op. cit.; PAULO OTERO, Direito Constitucional 
Português, em especial pp. 21-151. 
249 Sobre este ponto veja-se, com interesse, JORGE REIS NOVAIS, Em defesa, pp. 95-153. 
250 Por todos, veja-se CARLOS BLANCO DE MORAIS, Justiça Constitucional, Tomo I, pp. 329-391. 
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constitucionalidade, com uma missão clara e dotado de um leque de figuras processuais 

diversificadas e que colocam o modelo português entre os mais abrangentes em termos de 

Direito Comparado251, prevendo uma combinação de fiscalização preventiva e sucessiva, 

concreta e abstrata, de que falaremos em maior detalhe no ponto seguinte.  

Neste sentido, não deparamos com um modelo de fiscalização construído gradualmente 

através do labor interpretativo dos próprios tribunais, mas antes perante uma realidade em 

que se verifica um claro mandato legitimador do constituinte, que não pode ser lido de 

forma redutora quanto aos poderes do Tribunal Constitucional (e dos demais tribunais, 

todos dotados de competência para a fiscalização difusa) e que não deixa margem para 

equívocos quanto ao papel que se pretendeu atribuir ao Tribunal na defesa da legalidade 

constitucional. 

Consequentemente, não pode o Tribunal Constitucional português aceitar autolimitar-se e 

recusar-se a desempenhar o papel que lhe foi claramente cometido pelo texto 

constitucional, enveredando por uma leitura marcada por uma filosofia de “judicial self-

restraint” que não foi manifestamente querida por quem habilitou a sua intervenção em 

diversos momentos e com diversas finalidades estruturantes do sistema. 

O Tribunal pode, antes mesmo da promulgação, ratificação ou assinatura dos atos 

legislativos e convencionais, evitar a entrada em vigor de normativos violadores do texto 

constitucional, travando ímpetos inconstitucionais do decisor político. Pode ainda, através 

da emissão de uma declaração com força obrigatória geral, erradicar uma norma da ordem 

jurídica (e até conformar os efeitos dessa mesma decisão), repondo diretamente a legalidade 

constitucional violada. Está dotado de capacidade de ter a última palavra em processos 

judiciais aos quais seja chamado no quadro da fiscalização concreta, orientando o sentido 

da jurisprudência constitucional dos demais tribunais. Finalmente, pode ainda ser chamado 

a identificar omissões inconstitucionais, admoestando o órgão constitucional em falta para 

proceder à sua emissão. 

Face a um quadro tão claro e tão completo de competências na esfera dos juízes do Palácio 

Ratton, afirmando verdadeiros poderes de garantia da Constituição face a todos os órgãos 

de soberania (incluindo os próprios tribunais), não pode, pois, ter-se por possível uma 

leitura metodológica que limite, altere, desequilibre ou deturpe a repartição de poderes e os 

mecanismos de fiscalização de que o legislador constituinte quis dotar o Tribunal.  

                                                           
251 Defendendo que o Tribunal Constitucional espanhol possui a o mais alargado leque de competências de 
todas as jurisdições existentes, EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, La Constitucion como Norma, p. 135. 
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4.3.6. Desenho dos processos de fiscalização de constitucionalidade252  

A filigrana do regime processual de acesso à justiça constitucional é, como referimos, 

também um elemento relevante para a nossa análise, uma vez que pode condicionar 

significativamente a atitude dos juízes perante os processos que são chamados a decidir. 

Mesmo no quadro de um mesmo sistema de controlo de constitucionalidade, as diferentes 

atitudes dos juízes são detetáveis em função da natureza do processo em que o Tribunal 

possa ser chamado a pronunciar-se.  

Ora no nosso sistema, a dicotomia mais relevante nesta sede é a que se joga entre os 

processos de fiscalização abstrata (preventiva ou sucessiva) e os processos de fiscalização 

concreta, sendo manifesto um grau adicional de politização nos primeiros – atenta quer a 

proeminência mediáticas dos casos, quer o perfil estritamente institucional das entidades 

com legitimidade ativa. Embora existam já estudos de comportamento judicial253 quanto à 

atividade de fiscalização abstrata (em que o peso da análise é substancialmente maior nos 

casos da fiscalização preventiva)254, falta ainda realizar um tratamento sistemático similar 

em relação à fiscalização concreta. 

É certo que a jurisprudência de um Tribunal não pode acarretar uma volatilidade de 180.º 

graus na apreciação das mesmas questões consoante se coloquem numa sede ou noutra, 

sendo identificáveis linhas de continuidade (decisória e metodológica) entre Acórdãos 

tirados nas diferentes modalidades de fiscalização, mesmo nos casos de maior politização 

das decisões (vejam-se as decisões do Tribunal Constitucional quanto à possibilidade de 

casamento civil entre pessoas do mesmo sexo em que, não obstante a presença de votos de 

vencido divergentes em ambos os sentidos, o Tribunal Constitucional sufragou em sede de 

                                                           
252 Por todos, vide CARLOS BLANCO DE MORAIS, Justiça Constitucional, Tomo II, op. cit.; J.J. GOMES 
CANOTILHO, Direito Constitucional, pp. 981 ss.. 
253 Para uma visão geral das principais teorias sobre comportamento judicial, vide TIAGO FIDALGO DE 
FREITAS, Theories of Judicial Behavior and the Law: Taking Stock and looking ahead, in LUIS PEREIRA 
COUTINHO / MASSIMO LA TORRE / STEVEN D. SMITH (Ed.), Judicial Activism, Ius Gentium: 
Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 44, Springer, 2015, pp. 105-115.  
254 Sobre o caso português, veja-se ANTÓNIO DE ARAÚJO, O Tribunal Constitucional (1989-1996), Um estudo 
de comportamento judicial, Coimbra Editora, 1997; PEDRO COUTINHO MAGALHÃES, The limits to 
Judicialization: Legislative Politics and Constitutional Review in the Iberian Democracies, Dissertação de Doutoramento, 
disponível em https://etd.ohiolink.edu/; ANA CATARINA SANTOS, Papel Político do Tribunal Constitucional, 
O Tribunal Constitucional (1983-2008): Contributos para o estudo do TC, seu papel político e politização do comportamento 
judicial em Portugal, Coimbra Editora, 2011; SOFIA AMARAL-GARCIA, NUNO GAROUPA, VERONICA 
GREMBI, Judicial Independence and party politics in the Kelsenian Constitutional Courts: The case of 
Portugal, Journal of Empirical Legal Studies, 6:2, 2009; NUNO GAROUPA, Empirical Legal Studies and 
Constitutional Courts, Indian Journal of Constitutional Law, Vol. 4, N.º 3, July, 2010. 
 

https://etd.ohiolink.edu/
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fiscalização preventiva o mesmo entendimento que sustentara em processo de fiscalização 

concreta – o da devolução da questão ao legislador, afirmando que era uma matéria sobre a 

qual ambas as soluções se mostravam conformes à Constituição). 

No entanto, o mais decisivo é, sem dúvida, o facto de o alcance das decisões (e mesmo o 

processo de análise) tomadas em cada tipo de fiscalização ser distinto: se num caso 

procuramos aferir da conformidade constitucional de um comando geral e abstrato, 

independentemente da sua aplicação a um caso real, a fiscalização concreta da 

constitucionalidade não se desliga do processo no qual se origina, procurando aferir da 

existência de um resultado inconstitucional da aplicação das normas em crise ao caso em 

análise.  

 

4.3.7. Objeto da fiscalização de constitucionalidade  

Ainda no que respeita à configuração do sistema de fiscalização de constitucionalidade, a 

principal característica (como que particularidade) que o sistema português faz ressaltar a 

olhos vistos, com inúmeras consequências no plano hermenêutico é a que resulta do facto 

de todo o sistema assentar numa lógica de fiscalização da constitucionalidade de normas 

jurídicas, e nunca de atos ou condutas individuais.  

Efetivamente, fiscalizar a conformidade constitucional de uma norma255, ainda enquanto 

mero projeto (na fiscalização preventiva), já como comando em vigor (na fiscalização 

abstrata sucessiva) ou no quadro da sua aplicação a uma situação individual (na fiscalização 

concreta) como em Portugal, não convoca o mesmo processo intelectual que está assente 

na fiscalização da constitucionalidade de uma conduta, uma vez que pressupõe, 

necessariamente, a tarefa de identificação da norma aplicada – mesmo quando esta não está 

expressamente enunciada pelo legislador, sendo necessário descobrir o seu enunciado ideal.  

Não é à toa que este é um dos principais problemas identificados por muitos críticos ao 

sistema de fiscalização de constitucionalidade256 e sobre o qual o Tribunal Constitucional se 

debruçou em busca de um conceito de norma capaz de não frustrar a tutela dos 

particulares em busca de proteção dos seus direitos fundamentais. Até certo ponto, esta 

                                                           
255 J.J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, pp. 932 ss.; CARLOS BLANCO DE MORAIS, Justiça 
Constitucional, Tomo I, pp. 416-452. 
256 CARLOS BLANCO DE MORAIS, Justiça Constitucional, Tomo II, pp. 1033-1043; J.J. GOMES 
CANOTILHO, Direito Constitucional, pp. 932 ss.; JORGE REIS NOVAIS, Direitos Fundamentais e Justiça, pp. 
304 ss.; CARLOS LOPES DO REGO, O objeto idóneo, op. cit., e o nosso artigo “Legalidade e 
interpretação”, op. cit.. 
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questão tem desempenhado um papel de eucalipto jurídico, “secando” até há bem pouco 

tempo (a jurisprudência da crise trouxe novos desafios e debates) a envolvente doutrinal 

em sede metodológica. 

No entanto, este enfoque em torno dos problemas colocados pela descoberta de um 

conceito de norma habilitante da fiscalização pode ser lida como sintomático de uma outra 

característica do sistema: a ausência do debate que temos vindo a discutir ao longo do 

presente trabalho. Efetivamente, até há bem pouco tempo, as questões sobre quais são os 

limites e a legitimidade das opções interpretativas do Tribunal Constitucional eram 

relativamente alheias ao nosso debate jurídico-constitucional, aceitando-se pacificamente e 

com menos vozes dissonantes o papel de uma justiça constitucional robusta e dotada 

expressamente de amplos poderes pela Constituição. 

 

4.3.8. Antiguidade e evolução da Constituição de 1976257  

Conforme já referimos no primeiro ponto da presente secção, as “meras” quatro décadas 

de vida do texto constitucional e a sua atualização através das várias revisões 

constitucionais, dotam-no da capacidade de apresentar um catálogo relativamente recente 

de direitos fundamentais, em particular se comparada com realidades constitucionais mais 

longevas e com menor capacidade de adaptação através de processos de revisão formal. 

Aliás, mesmo nestes casos, o enxertar de novas realidades nem sempre se coaduna da 

melhor forma no plano sistemático com a realidade pré-existente, gerando dificuldades de 

compatibilização entre normas produzidas em momentos históricos muitos distantes e que 

são chamadas a conviver no seio de uma mesma Constituição formal. 

A título meramente exemplificativo, veja-se o caso da realidade ambiental. Elaborado em 

1975/1976, o texto constitucional português é dos primeiros a integrar preocupações com 

uma dimensão jurídico-ambiental (inspirando logo de imediato o texto constitucional 

espanhol de 1978, bem como brasileiro de 1988), num preceito que, ainda assim, face à sua 

novidade, foi objeto de revisão inúmeras vezes, enriquecendo-o e aprofundando a tutela 

conferida. 

Mas, sublinhe-se, não se trata apenas de uma questão que se coloca no plano dos direitos 

fundamentais. Mesmo tendo em conta que o nosso texto constitucional antecede a adesão 

                                                           
257 Para uma panorâmica das principais inovações trazidas pela Constituição da República Portuguesa de 
1976, vide JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo I, 9.ª ed., Coimbra Editora, 2011, pp. 
358 ss., e, bem assim, CARLOS BLANCO DE MORAIS, Curso, pp. 173- 188. 
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às Comunidades Europeias, as sucessivas revisões foram respondendo expressamente, com 

normas inovadoras, às principais interrogações que o processo de integração europeia ia (e 

vai) colocando, em especial no que se reporta ao relacionamento entre o Direito interno e o 

Direito da União Europeia. E se é certo que idêntico percurso tem sido trilhado por outros 

Estados-membros (muitos dos quais, especialmente os do alargamento de 2004, dotados 

até de textos mais recentes), essa ausência de originalidade não retira o relevo que a matéria 

assume para o tema que abordamos: a juventude do nosso texto constitucional (e o seu 

rejuvenescimento acrescido através de revisões constitucionais) circunscreve muito 

significativamente as dificuldades colocadas ao intérprete pela necessidade de atualizar e 

adequar a Constituição aos novos tempos e seus novos desafios.  

Por outro lado, o carácter recente do texto constitucional e a disponibilidade do legislador 

constituinte para o revisitar em sede de revisão constitucional tem também, noutros 

domínios, reduzido a litigância constitucional (ou pelo menos alterado os dados com os 

quais esta tem de lidar) ao procurar resolver as questões jurídico-constitucionais que 

clamavam pela atenção do Tribunal Constitucional. O caso da evolução da alocação de 

competências legislativas às Regiões Autónomas é bem demonstrativo desta realidade, em 

que as sucessivas revisões constitucionais (motivadas, é certo, por considerações políticas 

mais do que por preocupações em superar dificuldades de interpretação constitucional) 

foram alterando o quadro de questões sobre as quais o Tribunal Constitucional é chamado 

a pronunciar-se, resolvendo problemas anteriores e criando novas querelas258. Face a esta 

maior volatilidade em relação a determinadas matérias constantes do texto constitucional, 

torna-se também inevitável que o intérprete dificilmente consiga estabelecer linhas de 

estabilidade que ancorem leituras originalistas ou excessivamente fiéis a um texto mítico 

fundador. 

Ainda assim, embora, comparativamente, se possa considerar um texto recente, nem todas 

as questões difíceis, como a inseminação artificial ou a escala de liberdade na internet (ou 

mesmo o direito fundamental de acesso à internet, plasmado expressamente com valor 

constitucional nalguns países259), foram (nem poderiam ter sido) antecipadas pelo legislador 

constituinte. No entanto, no comparativo com um texto como a Constituição dos Estados 

Unidos da América de 1787, ou mesmo com a Lei Fundamental da República Federal da 

                                                           
258 CARLOS BLANCO DE MORAIS, O Défice Estratégico da Ordenação Constitucional das Autonomias 
Regionais, Revista da Ordem dos Advogados, III, Dezembro, 2006, consultado on line em 
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=54103&ida=54126.  
259 O artigo 5º-A da Constituição Grega garante o direito de todos os cidadãos a participar na sociedade de 
informação.  

http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=54103&ida=54126
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Alemanha de 1949 ou a Constituição da República Francesa de 1958 (ambos, apesar de 

tudo, objeto de revisões mais frequentes que o texto Norte-Americano), a Constituição 

Portuguesa de 1976 destaca-se pela circunstância de conseguir evitar as dificuldades 

interpretativas de construções jurídicas mais datadas. 

 

5. Conclusões 

Como pretendemos demonstrar ao longo do presente estudo, assumindo que a abordagem 

interpretativa dos juízes constitucionais tem o potencial para alterar os equilíbrios de 

separação de poderes desenhados pelo legislador constituinte, há no entanto que ter bem 

presente quais são as balizas desenhadas pelo legislador constituinte para essa tarefa, em 

cada sistema constitucional individualmente contextualizado e considerado. Efetivamente, a 

repartição de poder entre a Jurisdição Constitucional e o poder legislativo, que acaba por 

ser, no fundo, a questão que se discute na análise do problema da interpretação 

constitucional como uma questão de poder, não deverá ser objeto de uma busca por uma 

resposta una e universal, como se de uma questão de pura Teoria do Direito se tratasse, 

mas antes se deverá enquadrar na realidade constitucional de cada sistema. 

Na realidade, e na esteira de BÖCKENFORDE260, cremos que o problema deve ser 

encarado de forma inversa: o desenho da separação de poderes, com base nos indicadores 

referidos, mas eventualmente também por outros, é que mapeia o papel dos Tribunais 

Constitucionais ou dos tribunais com competência para fiscalizar a constitucionalidade, daí 

balizando que métodos ou ideologias interpretativas correspondem aos poderes dados pela 

Constituição, por cada Constituição especificamente analisada. 

Assim, e tal como sustentado ao longo do texto, as opções metodológicas em sede de 

interpretação constitucional parecem depender, em larga medida, do contexto de cada 

realidade constitucional, mas também do perfil de distribuição de poder realizado pelo 

legislador constituinte ao construir o sistema político e o quadro de fiscalização da 

constitucionalidade. 

Por essa razão, apresenta-se-nos como indispensável que a tese sustentada seja testada com 

dados de uma Constituição específica, no caso, a portuguesa. 

                                                           
260 ERNST-WOLFGANG BÖCKENFORDE, Stato, costituzione, p. 103 ss.. 
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Com efeito, após levantar algumas hipóteses de elementos que podem, potencialmente, 

caracterizar cada sistema constitucional e, consequentemente, influenciar as opções 

metodológicas do intérprete, tentámos apontar caminhos que possam eventualmente 

contribuir para uma análise do problema aplicada ao caso português, sem, contudo, ter a 

pretensão de produzir conclusões definitivas sobre o mesmo. Pelo contrário, o que se 

pretendeu demonstrar foi a singularidade do caso português e, para cada um dos elementos 

apontados, verificar em que medida é que estes serão, ou não, determinantes para a tarefa 

do intérprete constitucional nacional. 

Concluído o nosso percurso de investigação, e afigurando-se como sendo de sustentar uma 

leitura que faz depender de inúmeros fatores próprios de cada experiência constitucional a 

resposta a dar em sede de opções hermenêuticas, subsistirá, porém, uma questão 

determinante para a aferir como a interpretação constitucional se configura efetivamente 

com uma questão de poder. De facto, ainda que confrontados com programas 

constitucionais particularmente claros e explícitos quanto ao que se pretende do intérprete, 

o que fazer se este, ainda assim, insistir em impor a sua própria conceção do que deve ser a 

interpretação constitucional, mesmo que ao arrepio da vontade do constituinte? Sendo ele 

próprio o decisor fundamental em matéria de constitucionalidade, como pode ser 

prevenido o sequestro da interpretação constitucional por um tribunal que não se quer 

conformar com o teor da Constituição que é chamado a aplicar? 

Não por acaso regressamos à velha interrogação em torno da possibilidade de controlo das 

instâncias decisoras máximas: quid custodet custodes? Quem guarda o guardião da 

Constituição, prevenindo que este perverta, desde logo, o primeiro dos comandos que lhe é 

dirigido, o como interpretar e aplicar a Constituição (assumindo, naturalmente, que 

estamos perante um texto e um contexto constitucional no qual existem vinculações desta 

natureza)? 

A resposta deve dar-se, em primeira linha, no processo de seleção dos juízes. Sendo certo 

que se pretende assegurar uma legitimação democrática indireta da maioria dos tribunais 

com competências de fiscalização da constitucionalidade, por forma a assegurar que, de 

alguma forma, traduz o pulsar da sociedade e os seus valores, ainda mais certo deve ser a 

necessidade de os tribunais traduzirem o respeito pelo consenso democrático vertido na Lei 

Fundamental. Ou seja, se se aceita como legítimo um processo de escrutínio e seleção que 

vise garantir o pluralismo e diversidade representativa de opiniões, deve igualmente ter-se 

por admissível que os candidatos à magistratura constitucional possam ser escolhidos com 
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base na sua adesão e fidelidade ao programa constitucional e, em particular, ao programa 

constitucional que definiu as suas funções, os seus poderes e a, maxime, a forma de 

interpretarem a Constituição. 

No entanto, se porventura escapar ao crivo do processo de seleção a necessidade de 

garantir a fidelidade dos juízes à orientação interpretativa patente no texto que serão 

chamados a aplicar, pouco mais poderá ser feito no decurso dos respetivos mandatos, 

atenta a garantia de inamovibilidade dos juízes, salvo casos excecionalíssimos. Por outro 

lado, a tendencial existência de mandatos longos poderá contribuir para aprofundar o 

“dano”, sedimentando uma inflexão de jurisprudência que se arrogue mais poderes ou que 

se autolimite no exercício dos seus poderes, ao arrepio daquilo que a Constituição 

determina.    

Em suma, tentou-se responder à questão que orientou este estudo: o que é que resulta, 

então, para a interpretação constitucional (e para a vinculação do intérprete a determinadas 

condicionantes metodológicas), daquilo que o legislador constituinte português plasmou no 

texto constitucional?  

 

I. Assim, relativamente à questão do catálogo dos direitos fundamentais, podemos 

afirmar que, perante um catálogo extenso e em frequente atualização, a pressão 

sobre o juiz para que encete desafiantes tarefas de interpretação constitucional e 

até para que enverede por um caminho de revelação criadora de direitos 

fundamentais é relativamente reduzida, atenta uma manifesta desnecessidade 

criada pela riqueza do catálogo.  

II. Já quanto à existência de cláusulas de abertura do sistema, quer consideremos a 

cláusula de não tipicidade dos direitos fundamentais ou a previsão de uma 

eventual liberdade geral de ação decorrente do direito ao livre desenvolvimento 

da personalidade, parece poder afirmar-se que o legislador constituinte 

claramente pretendeu afastar-se de qualquer inspiração originalista como 

caminho para interpretar o texto constitucional, manifestando, pelo contrário, a 

sua vontade de manter aberta a aplicação do Direito Constitucional em sede de 

direitos fundamentais, porventura querendo deixar o catálogo, de algum modo, 

incompleto, o que abre a possibilidade a caminhos que se afastam de um 

eventual literalismo e deixam margem para algum nível de criatividade do 
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intérprete (balizado, é certo, pelo critério de jusfundamentalidade material que a 

Constituição transporta). 

III. Por outro lado, relativamente à existência de normas constitucionais 

orientadoras da interpretação, pode considerar-se que, na Constituição da 

República Portuguesa, ainda que elencando apenas algumas normas que 

parcelarmente orientam a atividade de interpretação constitucional, circunscritas 

ao domínio dos direitos fundamentais, o legislador constituinte reconheceu a 

necessidade de desenhar um guião constitucional mínimo para a atividade 

exegética dos aplicadores da lei fundamental.  

Destes, salientam-se o n.º 2 do artigo 16.º que ao determinar que os preceitos 

constitucionais e legais sobre direitos fundamentais devem interpretar-se e 

integrar-se de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

ajuda a reforçar a ideia material de jusfundamentalidade assente na dignidade 

humana, evitando derivas interpretativas do julgador que se afastem deste 

programa constitucional inicial, mas igualmente, e com bastante maior relevo 

operativo, o preceituado no n.º 2 do artigo 18.º da Constituição, ao apontar no 

sentido de uma leitura restritiva das restrições aos direitos, liberdades e garantias, 

que vincula efetivamente as decisões jurisdicionais a uma ponderação favorável à 

mais plena realização possível dos direitos fundamentais afetados, condicionado 

resultados interpretativos que poderiam tender para colocar no mesmo patamar 

os direitos objeto de restrição e os interesses constitucionalmente protegidos, 

assegurando, por seu turno, o relevo do princípio da proporcionalidade na 

interpretação constitucional. Daqui parece poder retirar-se uma vontade de 

espartilhar a capacidade de intervenção do aplicador em matéria de restrições a 

direitos fundamentais, limitando os poderes dos aplicadores do Direito, através 

desta blindagem adicional dos direitos, liberdades e garantias. 

Adicionalmente, admitindo a materialidade constitucional das normas sobre 

interpretação da lei plasmadas no Código Civil, esta deverá igualmente ser tida 

como uma fonte adicional de limitação da margem do julgador para a adoção de 

abordagens metodológicas que se afastem desse padrão – seja num sentido 

originalista estrito, seja num quadro de sentido contrário de afirmação de 

liberdade criativa do decisor. 
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IV. Já quanto ao apelo do texto constitucional a princípios orientadores da sua 

interpretação, parece poder afirmar-se que a expressa enunciação de princípios 

constitucionais no título introdutório do texto constitucional não é desprovida 

de relevo para o julgador. 

Perante um enunciado expresso, como o que existe na Constituição, uma 

hermenêutica rigidamente clássica ou que rejeite o relevo de uma construção 

assente, ainda que parcelarmente, em princípios, não estará em condições de 

apresentar uma solução aceitável e de acordo com o programa implícito no texto 

constitucional, que parece apelar à intervenção principiológica na interpretação. 

Assim, tenderemos a afirmar que não parece ser possível desconsiderar a 

importância sistemática que o legislador quis imprimir ao recurso aos princípios 

como elementos determinantes da interpretação constitucional, em particular em 

sede de direitos fundamentais. 

V. Relativamente ao desenho dos órgãos de justiça constitucional, e tendo a 

Constituição da República Portuguesa de 1976, na sua versão revista em 1982, 

optado pela criação de um tribunal especializado na fiscalização da 

constitucionalidade, com uma missão clara e dotado de um leque de figuras 

processuais diversificadas e que colocam o modelo português entre os mais 

abrangentes em termos de Direito Comparado, prevendo uma combinação de 

fiscalização preventiva e sucessiva, concreta e abstrata, tenderemos a afirmar que 

não pode o Tribunal Constitucional português aceitar autolimitar-se e recusar-se 

a desempenhar o papel que lhe foi claramente cometido pelo texto 

constitucional, enveredando por uma leitura marcada por uma filosofia de 

“judicial self-restraint” que não foi manifestamente querida, a nosso ver, por quem 

habilitou a sua intervenção em diversos momentos e com diversas finalidades 

estruturantes do sistema. 

Assim, perante este quadro tão claro e tão completo de competências na esfera 

do Tribunal Constitucional, afirmando verdadeiros poderes de garantia da 

Constituição face a todos os órgãos de soberania, não poderá, pois, ter-se como 

admissível uma leitura metodológica que limite, altere, desequilibre ou deturpe a 

repartição de poderes e os mecanismos de fiscalização de que o legislador 

constituinte quis dotar o Tribunal.  
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VI. Já relativamente ao desenho dos processos de fiscalização, considera-se que o 

regime processual de acesso à justiça constitucional pode condicionar 

significativamente a atitude dos juízes perante os processos que são chamados a 

decidir. Ademais, até no quadro de um mesmo sistema de controlo de 

constitucionalidade, diferentes atitudes dos juízes são detetáveis em função da 

natureza do processo em que o Tribunal possa ser chamado a pronunciar-se.  

Ora, no nosso sistema, a dicotomia mais relevante nesta sede é entre os 

processos de fiscalização abstrata (preventiva ou sucessiva) e os processos de 

fiscalização concreta, sendo detetável um grau adicional de politização nos 

primeiros, desde logo pela maior mediatização a que estão sujeitos, mas 

principalmente pelas matérias em causa.  

No entanto, o mais decisivo parece ser o facto de o alcance das decisões 

tomadas e mesmo o processo de análise, em cada tipo de fiscalização ser 

distinto: se num caso se procura aferir da conformidade constitucional de um 

comando geral e abstrato, independentemente da sua aplicação a casos reais, a 

fiscalização concreta da constitucionalidade não se desliga do processo no qual 

tem origem, procurando aferir da existência de um resultado inconstitucional da 

aplicação das normas em crise ao caso em análise. Consequentemente, é de 

admitir que o labor interpretativo possa divergir consoante o tipo de fiscalização 

em causa, embora seja difícil atestar se a maior politização associada à 

fiscalização abstrata se traduzirá necessariamente num maior grau de criatividade 

por parte dos juízes constitucionais. 

VII. Por seu turno, no que concerne à influência do objeto de fiscalização de 

constitucionalidade na tarefa da interpretação constitucional, há que salientar, 

desde logo, a particularidade de todas as modalidades de fiscalização de 

constitucionalidade assentarem numa lógica de fiscalização de normas jurídicas, 

e nunca de atos ou condutas individuais.  

Parece, portanto, ser de reconhecer que fiscalizar a conformidade constitucional 

de uma norma, ainda enquanto mero projeto (na fiscalização preventiva), já 

como comando em vigor (na fiscalização abstrata sucessiva) ou no quadro da 

sua aplicação a uma situação individual (na fiscalização concreta) como em 

Portugal, não convocará o mesmo processo intelectual que está assente na 

fiscalização da constitucionalidade de uma conduta, uma vez que pressupõe, 
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necessariamente, a tarefa de identificação da norma aplicada – mesmo quando 

esta não está expressamente enunciada pelo legislador, sendo necessário 

descobrir o seu enunciado ideal.  

Por outro lado, poderá também afirmar-se que o enfoque em torno dos 

problemas colocados pela definição de um conceito de norma habilitante da 

fiscalização pode ser lida como sintomático de uma outra característica do 

sistema: a ausência do debate que temos vindo a discutir ao longo do presente 

estudo. Efetivamente, até há bem pouco tempo, as questões sobre quais são os 

limites e a legitimidade das opções interpretativas do Tribunal Constitucional 

eram relativamente alheias ao nosso debate jurídico-constitucional, aceitando-se 

de forma relativamente pacífica o papel de uma justiça constitucional robusta e 

expressamente dotada de amplos poderes pela Constituição. 

VIII. Já quanto à antiguidade do texto constitucional, o facto de a Constituição 

Portuguesa consubstanciar um texto relativamente recente, aliado à sua 

atualização através das várias revisões constitucionais, dotam-no da capacidade 

de apresentar um catálogo relativamente recente de direitos fundamentais, em 

particular se comparada com realidades constitucionais mais longevas e com 

menor capacidade de adaptação através de processos de revisão formal.  

Porém, a questão não diz respeito apenas aos direitos fundamentais, como 

comprova, por exemplo, o facto de as sucessivas revisões terem sucessivamente 

respondido, com normas inovadoras, às principais interrogações que o processo 

de integração europeia ia (e vai) colocando. 

Assim, cremos poder afirmar-se que a juventude do nosso texto constitucional 

(e o seu rejuvenescimento acrescido através de revisões constitucionais) 

circunscreve muito significativamente as dificuldades colocadas ao intérprete 

pela necessidade de atualizar e adequar a Constituição aos novos tempos e seus 

novos desafios.  

Deste modo, face a esta maior volatilidade em relação a determinadas matérias 

constantes do texto constitucional, parece tornar-se também inevitável que o 

intérprete dificilmente consiga estabelecer linhas de estabilidade que ancorem 

leituras originalistas ou excessivamente fiéis a um texto mítico fundador. 
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Ainda assim, embora, comparativamente, se possa considerar um texto recente, 

nem todas as questões difíceis foram antecipadas pelo legislador constituinte.  

No entanto, no comparativo com textos mais longevos, a Constituição 

Portuguesa de 1976 destaca-se pela circunstância de conseguir evitar as 

dificuldades interpretativas de construções jurídicas mais datadas. 

IX. Com a análise que levámos a cabo parece-nos ser de concluir que dificilmente se 

pode afirmar que um determinado método ou ideologia constitucional é certo 

ou errado. Contudo, e recorrendo à dicotomia ideológica que adotamos, cremos 

poder sustentar que algumas visões, manifestamente, não se adaptam à 

Constituição Portuguesa.  

X. Assim, dentro do interpretativismo, as leituras arrumadas sob a referência a 

“Clause-bond Interpretivism / Strict Constructivism” não nos parecem de todo ser 

sustentáveis na nossa ordem constitucional, atento tudo o que referimos sobre a 

intencionalidade de abertura propugnada pelo legislador constituinte. Já as 

correntes enquadráveis no “Document-bound interpretivism / Broad constructionism” 

podem ter um campo de aplicação, em algumas situações, face ao texto 

constitucional português, atentos todos os elementos analisados, em que mesmo 

perante vários exemplos de abertura e flexibilidade não se dispensa a ligação 

intensa ao texto constitucional como fator determinante da interpretação. 

XI. Já relativamente às correntes de não-interpretativismo, parece-nos ser de 

sustentar que apenas a abordagem da “Judicial Deference”, o chamado não-

interpretativismo moderado, pode ser sustentada face à Constituição Portuguesa, 

atenta a manifesta improcedência de leituras da Lei Fundamental e dos poderes 

do Tribunal Constitucional suscetíveis de o limitar a uma análise de violações 

flagrantes e manifestas das normas constitucionais (“Rule of clear mistake”). 

XII. Não obstante, a tese que sustentamos é que, sem prejuízo do interesse teórico 

em procurar identificar modelos hermenêuticos potencialmente generalizáveis, 

na prática, parece ser mais útil uma aproximação como a que tentámos 

expender, de análise de cada Constituição, para daí retirar regras ou, pelo menos, 

pistas que auxiliem o intérprete constitucional na realização da sua missão (ela 

própria conformada pela distribuição de poderes operada pela Constituição que 

é chamado a interpretar). Cremos que só através de uma abordagem deste tipo 
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será possível escapar às contendas entre ideologias e métodos, na medida em 

que se assume que a decisão sobre os mesmos se encontra tomada por quem de 

direito: pela própria Constituição. 
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