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RESUMO 

A presente dissertação dedica-se ao estudo do princípio da não autoincriminação e da 

(im)possibilidade de sua restrição pela imposição de testes para detecção de álcool ou 

substância psicoativa que determine dependência aos motoristas de veículos automotores em 

via pública no Brasil.  

Tratando-se o Brasil de um Estado de Direito e o princípio da não autoincriminação de um 

direito fundamental, qualquer imposição de restrição ao mesmo implica na observância de 

requisitos que decorrem do próprio Estado de Direito, sendo indiferente a existência de 

dispositivo constitucional expresso nesse sentido. Assim, analisa-se a relação entre Estado de 

Direito e direitos fundamentais para que se explicitem os motivos pelos quais se faz tal 

afirmação.  

Cada um desses requisitos em geral, relativamente aos direitos fundamentais, e em especial, 

relativamente ao princípio da não autoincriminação será objeto de análise. O tipo de sistema 

processual penal também está diretamente relacionado com o Estado de Direito, que exige 

que a pessoa submetida à atividade estatal de prevenção ou repressão da criminalidade seja 

tratada como sujeito, titular de direitos fundamentais.  

O reconhecimento do estatuto de sujeito àquele que é submetido a atividade estatal é 

característica essencial do processo penal acusatório, próprio do Estado de Direito. O processo 

penal acusatório vigente no Brasil, assim como em Portugal, não é do tipo puro, eis que admite 

a iniciativa probatória pelo órgão julgador, em virtude da presença do princípio da investigação 

que o “tempera”, sem afastar sua natureza acusatória.  

O princípio da não autoincriminação é o “divisor de águas” entre o processo penal inquisitório 

e acusatório, e foi inicialmente consagrado nos diplomas de direitos humanos, tendo em 

seguida migrado para os ordenamentos jurídicos dos modernos Estados de Direitos, 

protegendo o sujeito de forma mais ampla que o direito ao silêncio, já que abarca todas as 

situações de qualquer gênero que implique na cooperação do sujeito passivo com a produção 

probatória.  

A imposição legal de sujeição à perícia técnica para comprovação de condução de veículo 

automotor em estado de influenciado pelo álcool ou substância psicoativa, utilizando-se 

material corpóreo que exista independentemente da vontade do sujeito passivo, sob pena de 

crime de desobediência, constitui restrição ao direito a não autoincriminação e exige 

obediência a todos os requisitos próprios de Estado de Direito para imposição de restrições 

aos direitos fundamentais. 

 

Palavras-chave: Estado de Direito. Direitos fundamentais. Restrições aos direitos fundamentais 

– requisitos. Processo penal acusatório. Direito a não autoincriminação. Provas periciais com 

material corpóreo 
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ABSTRACT 

The current dissertation analyses the privilege against self-incrimination and the 

impossibility/possibility of its restriction through the imposition of alcohol or controlled 

substances’ tests to drivers of motor vehicles in Brazilian public roads.  

Insofar as Brazil is a State based on the rule of law and the privilege against self-incrimination 

is a fundamental right, each and every restriction on that right must comply with conditions of 

the rule of law itself, despite the existence of a clear Constitutional rule in that sense. 

Therefore, we analyse the relationship between the rule of law and fundamental rights in order 

to clarify the reasons belying such statement.   

Each of those conditions concerning fundamental rights in general and the privilege against 

self-incrimination in particular will be here analysed. The type of criminal system procedure is 

also directly related with the rule of law, which demands that the person (subject) under the 

State rule of prevention or repression of criminality is treated as a subject in possession of 

fundamental rights. 

The recognition of the statute of subject to those under State rule is the essential characteristic 

of the accusatory criminal procedure, characterizing the rule of law. The accusatory criminal 

procedure in Brazil, as well as in Portugal, is not of a pure type, insofar as it accepts the 

initiative of proof by the judging institution due to the presence of the investigation principle 

which restrains it without suppressing its accusatory nature.  

The privilege against self-incrimination is what divides the inquisitorial criminal procedure from 

the accusatory procedure and was initially consecrated in the Human Rights treaties, having 

subsequently evolved to the juridical systems of modern States of Law. Insofar as such principle 

encompasses all situations of any kinds implying the cooperation of the passive subject with 

the production of proof, such principle is more protective of the subject than the right to remain 

silent.  

Regardless the subject’s consent, the legal imposition of technical tests to prove that the driver 

of a motor vehicle is driving under the influence of alcohol or controlled substances using 

physical evidence (such as breath-alcohol or blood-alcohol tests among others), represents a 

necessary restriction to the privilege against self-incrimination and implies obedience to all 

conditions characterizing the rule of law in its capacity to impose restrictions to fundamental 

rights. Refusal to submit to such imposition by drivers must be considered crime of 

disobedience. 

 

Keywords: Rule of law. Fundamental rights. Restrictions on fundamental rights – conditions. 

Accusatory criminal procedure. Privilege against self-incrimination. Expert evidence with 

material body 
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 I - INTRODUÇÃO 

 Trata-se o presente trabalho da dissertação elaborada para conclusão do Curso de 

Mestrado Científico em Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. 

 Dentre a vastidão de assuntos relativos aos direitos fundamentais, nos despertou 

especial atenção a questão da imposição legal de testes para detecção de álcool ou 

substâncias psicoativas que causem dependência aos motoristas de veículos automotores 

em via pública, que implica em uma restrição ao direito a não autoincriminação. 

 No Brasil, a alteração do Código de Trânsito ocorrida em 2008, através da Lei nº 

11.705/08, conhecida como a “Lei Seca”, e a campanha pública que se seguiu à entrada 

em vigor desta legislação, com a realização de inúmeras operações destinadas à 

fiscalização do cumprimento da mesma, através da efetivação de teste pericial do ar 

expelido dos pulmões, entre nós conhecidos como “teste do bafômetro” e em Portugal 

conhecidos como “teste do balão”, despertou a discussão, muitas vezes acalorada, entre 

defensores e críticos dessas operações. 

 Apoiadas por grande parte da população e da mídia, inúmeras reportagens acerca 

da diminuição do número de acidentes automobilísticos em decorrência dessa 

fiscalização foram publicadas.  

Todavia, a referida legislação não impõe a obrigação de submissão aos testes 

periciais que podem comprovar a ingestão de bebidas alcoólicas ou outra substância 

psicoativa pelos motoristas, que ao se recusarem, se sujeitam apenas às penalidades 

administrativas contempladas no Código de Trânsito. 

 Apesar de a condução de veículo automotor em via pública com determinada 

concentração de álcool ou substância psicoativa no organismo ser tipificada como crime 

no Brasil, a não punição deste resta assegurada pela recusa à submissão aos testes e a 

consequente impossibilidade de comprovação de elementar do crime, que autorize a 

deflagração de ação penal. 

 A maioria da doutrina e jurisprudência brasileira sustenta a impossibilidade 

jurídico-constitucional da imposição destes testes, sob pena de crime de desobediência, 
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eis que tal imposição legal violaria o direito a não autoincriminação, direito 

fundamental de todos. 

Sintetizando tal afirmação, transcrevemos trecho da recente decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, proferida no Recurso Especial nº 111156, publicada em 

04/09/2012: 

“Em conclusão, a discussão acerca da impossibilidade de obrigar-se o condutor 

do veículo a realizar os exames elencados no decreto regulamentador do Código 

de Trânsito Brasileiro, em razão da incidência do nemo tenetur se detegere, está 

cabalmente rechaçada, quer pela doutrina pátria, quer pelo pacífico 

entendimento jurisprudencial.” 

 Tal posição jurídica sempre nos despertou certa desconfiança, todavia, não nos 

detivemos sobre tal questão. 

 Ao iniciarmos o Curso Conducente ao Mestrado Científico que caminha para sua 

fase final, com a apresentação da presente dissertação, nos mudamos para Lisboa e 

percebemos a realização de inúmeras operações de fiscalização de trânsito com a 

efetivação de “testes do balão” e verificamos que o Código de Estradas local tipifica 

como crime de desobediência a recusa à submissão ao mesmo. 

 Pesquisando a jurisprudência constitucional portuguesa, verificamos inúmeros 

acórdãos no sentido do reconhecimento da constitucionalidade da imposição legal de 

submissão ao “teste do balão”, e outras perícias realizadas em material produzido pelo 

organismo do sujeito passivo da relação processual penal ou fiscalizatória, inclusive 

com referência a outras cortes constitucionais e ao Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem. Também encontramos na doutrina portuguesa diversos autores sustentando tal 

posição. 

 Assim, diante da divergência legal, jurisprudencial e doutrinária constatadas 

entre Brasil e Portugal, definimos a questão jurídica a ser trabalhada na presente 

dissertação. 

 Como a escolha do tema surgiu dessa divergência, a metodologia utilizada será a 

comparativa, com recurso às fontes do direito positivo, da doutrina e da jurisprudência, 

com relevo para a constitucional, de Portugal e Brasil. Neste aspecto, cumpre destacar 
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que a influência do direito constitucional português no brasileiro é inegável, não 

obstante existam diferenças que serão expostas e analisadas. 

 Recorreremos, ainda, apenas a título de referência, à doutrina e jurisprudência de 

outros países, bem como à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 

sempre que entendemos necessário. Ressaltamos que os limites impostos ao trabalho, 

especialmente pelo fator temporal, não permitem a amplitude que uma pesquisa 

científica exige em relação aos outros ordenamentos jurídicos. 

 O presente estudo está estruturado em três partes, além da introdução e 

conclusão.  

Na primeira parte (capítulo II) abordaremos as restrições aos direitos 

fundamentais, de forma genérica, quando discorreremos sobre o significado do Estado 

de Direito e a necessária relação entre este e os Direitos Fundamentais.  

Dessa relação necessária surge a exigência de requisitos a serem observados para 

imposição de restrições aos direitos fundamentais, que visam à garantia da autonomia 

individual, lastreada na dignidade da pessoa humana que o poder político não pode 

dispor, nem mesmo de forma democrática, exsurgindo dessa limitação a qualidade dos 

direitos fundamentais como trunfos contra o poder da maioria, representada pelo poder 

político democrático. 

 Iremos procurar delimitar o que entendemos por restrição, diferenciando outras 

situações que muitas vezes se confundem com a atividade restritiva, seguindo-se para 

análise de cada requisito a ser observado quando necessário se fizer impor restrições aos 

direitos fundamentais. Salientamos que defendemos a observância de tais requisitos 

independentemente de dispositivo constitucional expresso, já que é da relação 

necessária entre Estado de Direito e direitos fundamentais que surge a exigência de 

observância dos mesmos. 

Antes de adentrarmos à discussão do direito a não autoincriminação e a 

(im)possibilidade de sua restrição, consideramos importante a abordagem do sistema 

processual penal vigente no Brasil, eis que é nesse sistema que estará inserido o 

questionamento acerca desta (im)possibilidade desta restrição pela imposição legal de 

testes para detecção de álcool ou substâncias psicoativas que causem dependência aos 

motoristas de veículos automotores em via pública. 
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 Desta forma, no capítulo III, faremos uma abordagem sobre o sistema processual 

penal vigente no ordenamento jurídico brasileiro, utilizando, mais uma vez o método 

comparativo em relação a Portugal, eis que, em ambos os países, o processo penal é do 

tipo acusatório temperado pelo princípio da investigação, utilizando as palavras de 

Paulo de Sousa Mendes. 

 Como principais características deste tipo de processo penal, iremos tratar do 

estatuto do arguido no processo penal e do princípio da investigação. 

 Utilizamos o termo “arguido” não somente como sujeito que responde a 

uma ação penal, mas como todo sujeito passivo da atividade estatal de prevenção ou 

repressão da criminalidade, o que inclui meros suspeitos sob atividade de fiscalização, 

indiciados em inquéritos policiais e também aqueles que respondem à ação penal. 

O estatuto do arguido no processo penal é de fundamental importância para 

caracterização do processo penal do tipo acusatório, único admissível em Estado de 

Direito, que trata todo indivíduo como sujeito de direitos fundamentais, que limitam o 

poder do Estado na atividade de prevenção e repressão da criminalidade. 

O princípio da investigação autoriza a iniciativa probatória do órgão julgador, 

para além da contribuição das partes, e está presente nos ordenamentos jurídicos 

português e brasileiro, sem descaracterizar a natureza acusatória do processo penal, a 

nosso ver. 

No capítulo IV passaremos a tratar diretamente do direito a não 

autoincriminação, direito fundamental que indubitavelmente é restringido pela 

imposição de qualquer meio de prova que seja produzida a partir de material corpóreo 

extraído do arguido. 

A abordagem histórica do princípio será feita de maneira breve, apenas para 

situar o surgimento do princípio e seu desenvolvimento até a fase de consagração no 

âmbito universal e regional dos sistemas de proteção de direitos humanos, bem como 

nos atuais sistemas jurídicos dos modernos Estados de Direito, notadamente no Brasil e 

Portugal. 

Embora o objeto da dissertação seja a (im)possibilidade de restrição ao direito de 

não produzir prova contra si mesmo pela imposição legal de testes para detecção de 
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álcool ou substâncias psicoativas que causem dependência aos motoristas de veículos 

automotores em via pública no Brasil, entendemos importante abordar também a 

consagração deste princípio no ordenamento jurídico português em virtude do método 

comparativo por nós adotado. 

Considerando que no ordenamento jurídico brasileiro tal direito decorre de 

norma proveniente da Convenção Interamericana dos Direitos do Homem – Pacto de 

São José da Costa Rica, necessário se fez tratarmos das normas de direitos humanos 

constantes de tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que possuem disciplina 

constitucional própria, na forma do disposto nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

Muitos doutrinadores tratam o direito de não produzir prova contra si mesmo 

como sinônimo do direito ao silêncio, e por tal motivo iremos abordar a identidade e 

diferenças entre ambos, para em seguida, delimitarmos seu o conteúdo e alcance. 

Nesse diapasão, os fundamentos teóricos sobre delimitação de conteúdo das 

normas jurídicas tratados no capítulo II serão aplicados especificamente em relação ao 

direito de não produzir prova contra si mesmo, assim como serão analisadas hipóteses 

de imposição de deveres de colaboração ao arguido, que restringem e excepcionam o 

referido direito, que é a regra. 

Na imposição de deveres de colaboração, abordaremos a realização de perícia 

em material corpóreo que exista independentemente da vontade do sujeito sobre o qual 

recai tal dever, demarcando nesse material um limite a tal imposição. 

Em seguida, adentraremos especificamente na disciplina jurídica da condução de 

veículos automotores, em via pública, sob influência de álcool ou substância que 

determine dependência no ordenamento jurídico brasileiro, que difere 

fundamentalmente do de Portugal, pela inexistência de imposição de sujeição ao “teste 

do balão” ou “teste do bafômetro”, sob pena de crime de desobediência. 

A partir do momento no qual passamos a tratar do conteúdo e alcance do direito 

de não produzir prova contra si mesmo até o último ponto acima mencionado, fazemos 

uma análise do posicionamento da doutrina brasileira e jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre tais questões, com o fim de 

demonstrar que no Brasil, as mesmas são tratadas de maneira pacífica na jurisprudência 
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referida e quase pacificada na doutrina nacional, conforme sintetizado pela decisão 

mencionada no início desta introdução. 

 Referida decisão, e outras ainda, estão citadas nesta parte da dissertação, com as 

devidas referências que possibilitam a consulta aos interessados. 

 Por fim, retornamos novamente aos fundamentos teóricos constantes do capítulo 

II, especificamente em relação a cada requisito exigido em Estado de Direito para as 

restrições aos direitos fundamentais, para aplica-los à eventual lei restritiva do direito a 

não autoincriminação que obrigue à submissão à perícia em material corporal existente 

independentemente da vontade pessoal, nos casos de condução de veículos automotores 

sob influência de álcool ou substância que determine dependência, sob pena de crime de 

desobediência no Brasil. 

 O capítulo final é dedicado às conclusões do que foi abordado ao longo da 

dissertação. 

 Importante destacarmos que a imposição de tal perícia também restringe outros 

direitos fundamentais, como a reserva da intimidade da vida privada, por exemplo, e até 

mesmo a integridade física, em caso de exames de sangue. Todavia, o objeto de nosso 

estudo restringe-se ao exame da restrição ao direito de não produzir prova contra si 

mesmo, já que na doutrina e jurisprudência brasileira este é o principal fundamento 

invocado quando em análise a perícia em questão. 

 O exame de outros direitos fundamentais que podem também ser restringidos 

por tal perícia demandaria estudo independente, de igual proporção para cada um desses 

direitos fundamentais, o que extrapola nosso objetivo e a limitação temporal imposta 

para conclusão deste estudo. 

 Recente alteração legislativa no Brasil, ainda em período de vacância, dispõe 

sobre a coleta de material genético como forma de identificação criminal para formação 

de bancos de dados. Mencionamos tal legislação no capítulo IV, item 4.1, ao tratarmos 

da perícia em material corpóreo que exista independentemente da vontade do sujeito, 

citando doutrina que já critica severamente a mesma e afirma que esta representa o fim 

do direito a não autoincriminação. 
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 Assim, verificamos que existe muito a ser tratado relativamente ao objeto de 

nosso estudo e quanto à evolução do mesmo, especialmente no Brasil, com a recente 

alteração legislativa ainda por entrar em vigor, o que demandaria estudos próprios, de 

igual ou maior dimensão que o presente, e extrapola nosso objetivo. 

  

II - RESTRIÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

II.1 – Da Relação entre Estado de Direito e Direitos Fundamentais 

  

 Construído em oposição ao Estado absoluto, o Estado de Direito tem sua origem 

majoritariamente reconhecida na luta da burguesia contra o poder do Monarca, na qual 

se afirmava a ideia de “um núcleo de direitos naturais concebidos como direitos 

subjetivos insusceptíveis de invasão por parte do Estado”, tendo ideia-base “a 

racionalização do Estado operada mediante uma limitação jurídica dirigida à eliminação 

do arbítrio e à proteção de uma esfera indisponível de autonomia individual
1
. 

Segundo Carl Schmitt, os princípios elementares que caracterizam o Estado de 

Direito são os princípios da repartição e da organização. Pelo princípio da repartição (ou 

distribuição), a liberdade individual é anterior ao Estado, e por isso ilimitada em 

princípio, enquanto o poder do Estado de invadí-la é limitada, expressando-se tal 

princípio através dos direitos fundamentais ou de liberdade. O princípio da organização 

seria instrumental em relação ao princípio da repartição, e dispõe sobre a divisão de 

poderes entre legislativo, executivo e judicial, que se limitam e se controlam 

reciprocamente. Assim, direitos fundamentais e divisão de poderes formam o conteúdo 

essencial do Estado de Direito presente na Constituição moderna, que se origina da ideia 

fundamental de liberdade burguesa
2
, numa visão liberal do Estado de Direito. 

                                                           
1
 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 41/47. Conforme narra o 

Autor há na doutrina quem reconheça desde o Estado grego e na Idade Média as origens do Estado de 

Direito, todavia, diante da ausência de reconhecimento de uma esfera de independência do indivíduo e 

seu reconhecimento como pessoa por si mesmo, não se pode falar em Estado de Direito na Antiguidade 

nem na Idade Média (págs. 33/35).  
2
 SCHMITT, Carl, “Verfassungslebre”, tradução espanhola de Francisco Ayala, “Teoría de la 

Constituición”, Madrid: Alianza Editorial, 1982, págs. 138/139. 
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Seguindo a linha de pensamento expressada por Carl Schmitt, defende Jorge 

Reis Novais que os direitos fundamentais e a divisão de poderes (com império da lei e 

princípio da legalidade) surgem como elementos fundamentais de todas as 

manifestações de Estado de Direito
3
 

4
, e não só da concepção burguesa de Estado de 

Direito defendida por Schmitt
5
. 

Ainda segundo o mesmo Autor, a concepção de Estado de Direito baseia-se 

essencialmente na “garantia dos direitos fundamentais e numa teoria de direitos 

fundamentais constitucionalmente adequada”, assim entendidos como garantias 

jurídicas de autonomia pessoal e dignidade da pessoa humana que o poder político não 

poderia dispor, mesmo que de forma democrática, sobressaindo-se, nesta concepção, 

não  a ideia de império da lei, mas a de direitos fundamentais
6
, já que estes protegem o 

                                                           
3
 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, pág. 75 
4
 BRITO, José de Sousa e, “A Lei Penal na Constituição”, in Estudos sobre a Constituição, org. Jorge 

Miranda, Volume 2, Lisboa: Livraria Petrony, 1978, págs. 225/227. O Autor diferencia Estado de Direito 

em sentido formal e material. Ambos os Estados de Direito convergem para a subordinação do Estado ao 

direito, sendo que no sentido formal, o Estado é limitado pelo direito que cria, independentemente de seu 

conteúdo, desde que de acordo com a Constituição. Em sentido material, o Estado está vinculado não só 

pelo direito que cria, mas pelo direito natural. Em Portugal, de acordo com o art. 1º da CRP, essa 

vinculação ao direito está fundamentada pela sua subordinação ao respeito pela dignidade da pessoa 

humana, na qual se fundam os direitos do homem. Por outro lado, Reis Novais critica tal classificação, 

entendendo como Estado de Legalidade o que Sousa e Brito nomina de Estado de Direito formal, eis que 

o Autor entende, de maneira bastante resumida, como essencial ao Estado de Direito, seja material ou 

formal, a limitação jurídica do Estado pelo respeito aos direitos fundamentais (NOVAIS, Jorge Reis, 

“Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao Estado social e 

democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 103/104). Mesmo considerando o conceito 

puramente formal do Estado de Direito, Gustav Radbruch, que entende que é o direito natural supra-

positivo que obriga o Estado ao respeito de suas normas, afirma que a ideia de Estado de Direito formal 

envolve a aplicação de uma determinada ideia de direito, que considera aquilo que é justo, que respeite a 

igualdade, e não a simples sujeição do Estado ao seu próprio direito positivo, o que seria uma “deturpação 

positivista” e um “sistemático esvaziamento” do Estado de Direito (RADBRUCH, Gustav, “Filosofia do 

Direito”, tradução e prefácios de Cabral de Moncada, 5ª edição revista e acrescida dos últimos 

pensamentos do autor, Coimbra: Arménio Amado – Editor, sucessor, 1974, pág. 356). 
5
 A concepção de Estado burguês de Direito baseia o mesmo nos princípios de distribuição ou repartição, 

e no princípio de organização oriundos da teoria de Carl Schmitt (NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo 

para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao Estado social e democrático de 

Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, nota 153, pág. 75), conforme já acima explicitado. 
6
 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 11/12. Nessa concepção de 

Estado de Direito, ainda destaca-se a qualidade dos direitos fundamentais como trunfos contra a maioria, 

diante de sua indisponibilidade mesmo frente ao poder político democrático, uma vez que “ter um direito 

fundamental é ter um trunfo contra a maioria, mesmo quando esta decide segundo os procedimentos 

democráticos instituídos” (NOVAIS, Jorge Reis, “Direitos Fundamentais – Trunfos Contra a 

Maioria”, Coimbra: Coimbra Editora, 2006, pág. 18), e ainda a desvinculação entre o princípio da 

legalidade e Estado de Direito, já que de fundamental importância a garantia dos direitos fundamentais, 

especialmente nas situações nas quais a lei violasse os direitos fundamentais, como se verifica em Estados 

como a China, por exemplo, já que sem o núcleo formado pela liberdade e direitos fundamentais, não há 

Estado de Direito (NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do 
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cidadão de intervenções feitas pela Estado mesmo com base na lei, considerando-se o 

conceito de direitos fundamentais como situações jurídicas das pessoas perante os 

poderes públicos consagrada na Constituição
7
 
8
. 

O princípio de Estado de Direito democrático é considerado como verdadeiro 

princípio fundamental, nas palavras de Melo Alexandrino e Marcelo Rebelo de Sousa, 

já que congrega inúmeras outras normas, destacando-se entre elas os princípios da 

garantia dos direitos fundamentais, da proteção contra o arbítrio, da constitucionalidade, 

dentre outros
9
, daí a doutrina portuguesa identificar o moderno Estado de Direito como 

“Estado de direitos fundamentais”
10

, ou até Estado de Direitos Humanos, como defende 

Paulo Otero
11

. 

Pieroth e Schlink ressaltam que há duas correntes que são reconhecidas na 

evolução histórica dos direitos fundamentais: (i) de que os direitos fundamentais são 

anteriores ao Estado, sendo a liberdade e igualdade dos indivíduos condições que 

legitimam a formação do Estado, cujo poder se encontra vinculado e limitado pelos 

                                                                                                                                                                          
Estado liberal ao Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 12/25). 

Carl Schmitt destaca que o significado geral do Estado de Direito remete ao respeito pelo direito vigente, 

mas no sentido de Estado burguês de Direito, ele se contrapõe ao Estado de força, Estado de polícia ou de 

bem-estar, e recebe um sentido próprio, não se contentando com os princípios de liberdade burguesa e 

defesa do Direito, mas também com a ideia de reserva de lei para limitação da liberdade individual, 

limitação dos poderes do Estado e independência judicial (SCHMITT, Carl, “Verfassungslebre”, tradução 

espanhola de Francisco Ayala, “Teoría de la Constituición”, Madrid: Alianza Editorial, 1982, págs. 

141/142) 
7
 ALEXANDRINO, José de Melo, “Direitos Fundamentais – Introdução Geral”, Estoril: Princípia, 

2007, págs. 22/32 
8
 Segundo Peces-Garba Martinez e Fernandez Garcia, mesmo os direitos humanos tendo raiz na condição 

humana, e portanto possuindo um fundamento ético, para que tenha eficácia na vida social, tem que ser 

incorporado ao Direito Positivo, “para que no sean un espíritu sin fuerza, incapaz de controlar y limitar a 

un poder, que seguiría siendo una fuerza sin conciencia”. (PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio e 

FERNANDEZ GARCIA, Eusebio, “Historia de los Derechos Fundamentales”, Tomo I, Madrid: 

Editorial Dykinson, 1998, pág. 2) 
9
 SOUSA, Marcelo Rebelo de, e ALEXANDRINO, José de Melo, “Constituição da República 

Portuguesa Comentada – Introdução Teórica e Histórica, Anotações, Doutrina e Jurisprudência, 

Lei do Tribunal Constitucional”, Editora Lex, Lisboa, 2000, pág. 72 
10

 CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital, “Fundamentos da Constituição”, Coimbra: Coimbra 

Editora, 1991, pág. 83. Os Autores afirmam que o Estado de Direito garante uma esfera de autonomia à 

pessoa e a efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, respeitando a dignidade da pessoa humana, 

na medida em que se empenha na defesa e garantia da liberdade, justiça e solidariedade, sendo por isso 

um “Estado de direitos fundamentais”. 
11

 OTERO, Paulo, “Instituições Políticas e Constitucionais”, Vol. I, Coimbra: Almedina, 2007, págs. 

526/527. A partir da ideia de Estado de Direitos Fundamentais, e com o propósito de destacar a 

centralidade do ser humano como “protagonista do Estado, do Direito e da História”, o Autor defende a 

ideia do Estado de Direitos Humanos, por relacioná-la diretamente à pessoa humana, excluindo-se 

eventuais titulares de direitos fundamentais que não os seres humanos, tais como as pessoas coletivas.  
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direitos fundamentais, e (ii) a evolução alemã
12

, de direitos fundamentais não como 

direitos titularizados pelos indivíduos como seres humanos, mas apenas como membros 

do Estado, portanto direitos outorgados pelo Estado e não anteriores a este, mas que de 

qualquer forma, vinculam o exercício do poder pelo Estado, carecendo de lei as 

ingerências do Estado na liberdade e propriedade individuais
13

 
14

. 

Para Carl Schmitt, direitos fundamentais em sentido próprio, na concepção de 

Estado burguês de Direito, são somente os direitos de liberdade da pessoa individual, e 

são anteriores e superiores ao próprio Estado, que este reconhece e protege como tais, e 

não que o Estado outorga com base na lei (primeira corrente supra referida). Seu 

reconhecimento e declaração significam o reconhecimento do princípio da distribuição: 

esfera de liberdade individual ilimitada em princípio, e poder de ingerência do Estado 

limitado em princípio, mensurável e controlável. Afirma, ainda, que é na liberdade 

individual que é anterior ao Estado, que este deve proteger e nela justificar sua 

existência
15

. 

                                                           
12

 Ressalta Reis Novais que o fato desta teoria (conhecida pela teoria dos direitos subjetivos públicos) ter 

sido mais desenvolvida na Alemanha na segunda metade do século XIX, não é a mesma exclusiva da 

doutrina daquele país, eis que também sua origem no movimento liberal em seu conjunto, e especialmente 

na Revolução Francesa (NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – 

Do Estado liberal ao Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, pág. 81, nota 

167) 
13

 PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard, “Grundrechte: Staatsrecht II”, tradução portuguesa de 

António Franco e António Francisco de Sousa, “Direitos Fundamentais – Direito Estadual II”, Lisboa: 

Universidade Lusíada, 2008, pág. 15 
14

 Ao discorrer sobre a teoria dos direitos subjetivos públicos, Jorge Reis Novais também descata a 

mesma dupla fundamentação originária dos direitos fundamentais, a que ele aponta como de origem 

francesa (direitos naturais, anteriores e superiores ao Estado, que são declarados e não concedidos aos 

particulares) e de origem germânica (Estado como fonte, condição e medida dos direitos concedidos aos 

particulares – NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado 

liberal ao Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, pág. 82) 
15

 SCHMITT, Carl, “Verfassungslebre”, tradução espanhola de Francisco Ayala, “Teoría de la 

Constituición”, Madrid: Alianza Editorial, 1982, págs. 169/170. Elenca o Autor como direitos individuais 

em sentido próprio (que seriam os direitos fundamentais) os direitos de liberdade individual, como 

liberdade de consciência, liberdade pessoal (especialmente contra detenções arbitrárias), inviolabilidade 

do domicílio, segredo de correspondência e propriedade privada, excluindo-se dos direitos fundamentais 

as exigências sociais. Outros direitos do indivíduo em relação aos outros também são considerados pelo 

Autor como fundamentais, tais como direito à livre manifestação do pensamento, liberdade de opinião e 

de imprensa, liberdade de culto, de reunião, de associação. Todavia, tais direitos podem perder seu caráter 

apolítico, deixando de ser direitos individuais de liberdade, perdendo a correspondência com o princípio 

da distribuição e, deixando de ter um caráter humano-individualista, pelo que perdem sua proteção 

absoluta por parte do Estado. Ainda são considerados fundamentais os direitos dos cidadãos 

essencialmente democráticos, pertencentes somente aos cidadãos e não a todos os homens e são de caráter 

político e não são ilimitados, assim como os direitos a prestações positivas do Estado, direitos sociais 

(SCHMITT, Carl, “Verfassungslebre”, tradução espanhola de Francisco Ayala, “Teoría de la 

Constituición”, Madrid: Alianza Editorial, 1982, págs. 171/175). 
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Na evolução alemã de Estado de Direito, conforme defendida por Georg 

Jellinek, o Estado se autolimita pelo direito que ele próprio cria
16

, como garantia de 

segurança para todos que são submetidos ao Direito, reconhecendo, todavia, que há 

limites à criação do direito, no reconhecimento do caráter de imutabilidade dos direitos 

fundamentais garantidos na Constituição
17

. 

Como se depreende do pensamento de Georg Jellinek, com a teoria dos direitos 

subjetivos públicos proveniente da evolução alemã supra referida, e também como 

ressalta Amuchastegui, na introdução à obra daquele Autor que trata da polêmica acerca 

da origem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, sua abordagem 

dos direitos do homem é claramente positivista
18

, corrente dominante na cultura jurídica 

europeia do final do século XIX. Tal corrente rechaça explicitamente a lei natural como 

fundamento dos direitos humanos, contrapondo-se ao jusnaturalismo racionalista no 

qual se moviam os direitos humanos até então
19

 
20

.  

                                                           
16

 Segundo Rocha Saraiva, em crítica expressa à doutrina de Jellinek, “É que, como já vimos, a doutrina 

que considera o direito como um producto da vontade do Estado, é uma doutrina falsa.” Claramente 

demonstra o Autor sua discordância com a doutrina positivista defendida por Jellinek, como adiante será 

explicitado (SARAIVA, Alberto da Cunha Rocha, “Construção Jurídica do Estado”, Tomo II, 

Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 1912, pág. 72). 
17

 JELLINEK, Georg, “Teoria General del Estado”, tradução da segunda edição alemã e prólogo por 

Fernando de Los Ríos, Buenos Aires: Editorial Albatros, 1981, págs. 276/279 
18

 Afastando-se da concepção positivista clássica, que entendia que o direito criado pelo Estado, em 

Estado de Direito, o autolimitava, considerando a imutabilidade dos direitos individuais garantidos na 

Constituição como essencial à caracterização do Estado de Direito, mesmo no sentido formal, como na 

doutrina de Jellinek acima citada, Hans Kelsen defendeu a identificação entre Estado e Direito, afirmando 

que “Estado e Direito são a mesma coisa, sendo o Estado idêntico à ordem jurídica” (KELSEN, Hans, 

“Teoria Geral do Estado”, tradução de Fernando de Miranda, Coimbra: Arménio Amado Editor, 1938, 

pág. 31). Para Reis Novais, a identificação Estado-Direito em Kelsen é logicamente coerente, todavia, não 

considera “o verdadeiro alcance do Estado de Direito enquanto projecto de limitação jurídica dos 

detentores do poder com vista à salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos”, entendendo o Autor 

que Kelsen, ao afastar qualquer ideia de valor que acompanhava o Estado de Direito desde sua origem, 

acaba por o reconduzir a Estado de Legalidade, aberto a quaisquer conteúdos e fins, desde que respeitado 

o princípio da legalidade e o primado da lei, compatibilizando-se com qualquer projeto político 

(NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 121/123). 
19

 JELLINEK, G., BOUTMY, E., DOUMERGUE, E. e POSADA, A., “Origenes de la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano”, Edição preparada por Jesus G. Amuchastegui,  Madrid: Editora 

Nacional, 1984, págs. 09/10 
20

 Jellinek reconhece a liberdade individual como anterior ao Estado, que se limita a reconhecê-la e se 

autolimita, deixando espaço livre ao indivíduo em suas normas. Ainda segundo o Autor, esse espaço livre 

é mais que um direito, é uma situação de fato, estando o grande erro do Direito Natural na consideração 

desta situação fática como um direito superior ao Estado, que limita seu poder (JELLINEK, G., 

BOUTMY, E., DOUMERGUE, E. e POSADA, A., “Origenes de la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano”, Edição preparada por Jesus G. Amuchastegui,  Madrid: Editora Nacional, 

1984, pág. 119) 
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Para Jellinek, segundo Fernando De Los Ríos, ao contrário do Direito Natural 

que identificava os direitos subjetivos públicos com a liberdade prévia à existência do 

Estado, esses direitos seriam uma criação do próprio Estado
21

. 

Salientam Bodo Pieroth e Bernhard Schlink que em ambas as correntes, o que é 

anterior ao Estado, é o fato de o indivíduo não necessitar de justificação para o exercício 

dos direitos fundamentais, mas o Estado ter de justificar a limitação deste exercício
22

. 

Considerando o objeto do nosso estudo, que nos remete a essa introdução às 

restrições aos direitos fundamentais, entendemos que não se faz necessário um 

aprofundamento sobre a origem dos direitos fundamentais, sobretudo pela constatação 

de Pieroth e Schlink já acima citada e referenciada, com a qual estamos de pleno 

acordo: qualquer que seja a origem dos direitos fundamentais, verdadeiros limites 

jurídicos do poder político, no direito natural, supra estatal, reconhecido pelo Estado aos 

particulares na qualidade exclusiva de seres humanos (heterolimitação)
23

 ou no direito a 

um espaço livre da intervenção estatal deixado pelo Estado aos particulares, enquanto 

membros daquele (autolimitação)
24

, é o Estado que tem que justificar a limitação dos 

direitos fundamentais, que podem ser exercidos pelos indivíduos, independentemente de 

qualquer justificação. 

Fundamentando-se a ideia de Estado de Direito no respeito à garantia dos 

direitos fundamentais, sustenta Reis Novais que é do princípio de Estado de Direito que 

decorrem as exigências necessárias para fundamentar quaisquer restrições aos direitos 

fundamentais, que são exigidas mesmo em Estados nos quais as Constituições não 

possuem enunciado normativo expresso em relação aos requisitos para as mesmas
25

. 

 A Constituição da República Portuguesa, CRP, consagra em seu artigo 18, nº 2 e 

nº 3 os requisitos exigíveis para as restrições aos direitos fundamentais. Já no Brasil, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, CF, não possui enunciado semelhante, 

                                                           
21

 JELLINEK, Georg, “Teoria General del Estado”, tradução da segunda edição alemã e prólogo por 

Fernando de Los Ríos, Buenos Aires: Editorial Albatros, 1981, pág. XXXVIII (prólogo) 
22

 PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard, “Grundrechte: Staatsrecht II”, tradução portuguesa de 

António Franco e António Francisco de Sousa, “Direitos Fundamentais – Direito Estadual II”, Lisboa: 

Universidade Lusíada, 2008, pág. 16 
23

 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, pág. 109 
24

 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, pág. 110 
25

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 189.  
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o que não dispensa os requisitos próprios de Estado de Direito para as restrições aos 

direitos fundamentais, considerando ser o Brasil um Estado de Direito. 

 

 II.1.1 – Estado de Direito – Do Liberal ao Social 

 Embora os direitos fundamentais tenham triunfado nos fins do século XVIII com 

as revoluções liberais
26

, como sustentam Pieroth e Schlink, já nos finais do século XIX 

e início do século XX, a ideia liberal de auto-suficiência e autonomia individual, de 

liberdade face ao Estado, que era necessário somente para defesa interna e externa, nas 

funções de exército, polícia e justiça, não correspondia à realidade, caindo em 

descrédito com a sociedade de guerra e pós-guerra, que entendeu que o indivíduo está 

fundamentalmente dependente do Estado, estando sua liberdade condicionada à 

atividade deste, substituindo-se a imagem do indivíduo autocrático burguês pelo 

necessitado e responsável pela comunidade social, complementando-se a ideia de 

intervenção mínima do Estado de direito liberal com a ideia de que o Estado, social, 

tinha que criar e assegurar condições de liberdade individual
27

, surgindo um novo 

modelo de Estado constitucional, que recepcionou e preservou os princípio do Estado de 

Direito nas condições do século XX
28

. 

 Enquanto no Estado de Direito liberal a separação Estado-sociedade era uma 

característica marcante (que engloba também a separação Estado-economia e Estado-

moralidade), cabendo ao Estado garantir a coexistência pacífica das autonomias morais 

e econômicas individuais, sem qualquer intervenção para assegurar o bem comum ou 

interesse público
29

, no Estado Social há um “processo conjunto de estadualização da 
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 PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard, “Grundrechte: Staatsrecht II”, tradução portuguesa de 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, pág. 179 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, pág. 69 
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sociedade e de socialização do Estado” próprio do princípio de socialidade que 

caracteriza e distingue o Estado social
30

, o que faz com que desapareça esse atributo da 

separação Estado-sociedade, que caracteriza a vertente liberal do Estado de Direito e 

não este em si. 

Como destaca Avelãs Nunes, no Estado Social “a mão invisível do direito 

substituiu a mão invisível da economia”, tendo o Estado passado a assumir a 

responsabilidade pela realização da justiça social, com a possibilidade de uma vida 

digna para todos
31

, constando-se nessa transição a mutação, destacada por David 

Duarte, na qual o Estado passa a ocupar-se também das questões econômico-sociais 

antes atribuídas à Sociedade e à mão invisível
32

. 

 Afirma Forsthoff que o Estado de Direito é incompatível com o Estado Social no 

plano constitucional, devendo a irrefutável realidade do Estado social (Estado que 

garante a subsistência da população, de prestações e redistribuição de riqueza) se 

manifestar através das leis e funções estatais, e não no plano constitucional
33

. 

 Todavia, não obstante reconheça a importância do doutrinador alemão, Reis 

Novais afirma que Forsthoff se baseia numa “discutível concepção de Estado de 

Direito” vinculada à manutenção do status quo económico e social burguês, concepção 

esta que não se coaduna com a ideia de Estado de Direito, como ideal orientado à 

salvaguarda dos direitos fundamentais e não com o reduzido alcance dado por aquele 

Autor. Prossegue afirmando que, orientado à tutela da dignidade da pessoa humana, o 

Estado de Direito é plenamente compatível com o princípio da socialidade que vincula a 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 187/188. O Autor afirma que 
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associações e Estado administrativo 
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 NUNES, António José Avelãs, “O Estado Capitalista. Mudar para Permanecer Igual a Si Próprio” 

in Constituição e Estado Social – Os Obstáculos à Concretização da Constituição”, Francisco José R. 

O. Neto (org.), Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pág. 50 
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DUARTE, David, “Procedimentalização, Participação e Fundamentação: para uma Concretização 

do Princípio da Imparcialidade Administrativa como Parâmetro Decisório”, Coimbra: Almedina, 

1996, pág. 32 
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 ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst e DOEHRING, Karl, “El Estado Social”, tradução 

espanhola de José Puente Egido, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986, págs. 45/49. Para 
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mesmo que não exerça a propriedade sobre o mesmo) e o aumento do espaço vital efetivo (aquele no qual 

de fato se desenvolve a existência de cada um) verificado em decorrência da grave crise que desencadeou 

a I Guerra Mundial e se seguiu à mesma, levou a crescentes dificuldades da população que obrigaram o 

Estado à intervenção na economia e na prestação de serviços sociais e redistribuição de riquezas, se 

incompatibilizando com o modelo de Estado liberal de Direito. 
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uma intervenção positiva do Estado para criar condições para o pleno desenvolvimento 

da liberdade e personalidade individuais, sendo o Estado social de Direito um “princípio 

jurídico-constitucional que determina a natureza e o sentido de todas as funções 

estaduais”, não havendo assim qualquer incompatibilidade com o Estado de Direito
34

. 

 Afirma Margarida Salema Martins que o Estado liberal minimalista foi 

substituído em grande parte do mundo, por um Estado muito mais centralizado e ativo, 

não somente numa concepção totalitária de direita ou esquerda, mas também em países 

democráticos até o fim dos anos setenta, com um aumento considerável do investimento 

do PIB nos setores do Estado
35

. 

 Também Avelãs Nunes associa o estado autoritário e até totalitário com o estado 

social, quando afirma que este foi intervencionista e democrata, a partir do momento em 

que o estado liberal passou a assumir novas responsabilidades na economia e perante 

problemas sociais, mas foi autoritário e totalitário quando as circunstâncias 

permitiram
36

. 

 Entendemos que a tônica que os Autores supracitados colocam na separação ou 

não entre Estado-economia para diferenciar estado liberal e estado social, sem a ressalva 

de que ambos se tratam de Estado de Direito, deve ser considerada isoladamente no 

plano econômico, pois no plano político, embora tenha sido abandonada a cisão entre o 

político e o econômico da mesma forma, passando o Estado também à busca da 

satisfação de prestações vitais do indivíduo
37

, para que mesmo os estados sociais sejam 

considerados ainda como Estados de Direito, a tônica deve permanecer na observância 

da garantia dos direitos fundamentais e separação de poderes, que efetivamente são 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 192/199. Marcello Caetano 
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elementos estruturantes do Estado de Direito desde seu surgimento, como já ressaltado 

anteriormente.  

Nessa passagem do Estado de Direito liberal para o Estado social de Direito é 

mais uma vez acentuada na doutrina de Reis Novais a importância da manutenção 

desses requisitos, o que exclui por completo as experiências dos estados totalitários da 

categoria de Estado social de Direito, incluindo-os na categoria de Estados de 

legalidade
38

 
39

 
40

. 

 Respeitando a delimitação do tema de nosso estudo, apesar de muito restar a 

dizer acerca da relação entre Estado de Direito e direitos fundamentais, entendemos que 

as noções básicas imprescindíveis ao seu desenvolvimento foram abordadas, 

destacando, como restou acima explicitado, que os direitos fundamentais em Estado de 

Direito constituem limites ao poder do Estado, que devem ser respeitados, sob pena de 

descaracterização deste como Estado de Direito. 

 Mesmo na atual configuração social de Estado de Direito, com maior interação 

Estado-sociedade, que o diferencia da concepção liberal na qual surgiu este tipo de 

Estado, não diminui a necessária preservação e respeito dos direitos fundamentais e seu 

fundamental papel de limite ao poder do Estado, que deve justificar sempre qualquer 

afetação dos direitos fundamentais, respeitando os requisitos de Estado de Direito para 

tanto, conforme será adiante abordado.  

Entendemos que, desta forma, preserva-se o princípio da dignidade da pessoa 

humana, não somente valor que informa os direitos fundamentais, mas também norma 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “Contributo para uma Teoria do Estado de Direito – Do Estado liberal ao 

Estado social e democrático de Direito”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 112/126. Como ressalta Reis 
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 VAZ, Manuel Afonso, “Lei e Reserva da Lei – A Causa da Lei na Constituição Portuguesa de 

1976”, Porto: Universidade Católica Lusitana, 1996, pág. 40. Diferenciando Estado de legalidade de 

Estado de Direito, o Autor ressalta a necessária vinculação da lei em Estado de Direito a princípios 

jurídicos fundamentais, estando sua validade condicionada a valorações exógenas à sua simples forma 

legal, ao contrário do que se verifica no Estado de legalidade, na qual lei e direito se equiparam.  
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jurídica que integra os sistemas jurídicos atuais, e que norteia o fim maior do Estado de 

Direito, sendo, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa e José de Melo Alexandrino, 

“a pedra angular do sistema constitucional e, em especial, do subsistema dos direitos e 

liberdades fundamentais”
41

. 

  

II.2 – Da Inevitabilidade das Restrições 

 Conforme afirma Vieira de Andrade, não é novidade afirmar que os direitos 

fundamentais não são absolutos
42

 nem ilimitados, possuindo limites internos 

(decorrentes de valores que representam diferentes facetas da dignidade da pessoa 

humana) e externos (decorrentes das exigências da vida em sociedade)
43

. 

 Também Jorge Reis Novais afirma a inevitabilitabilidade das limitações aos 

direitos fundamentais, inclusive daqueles consagrados sem reservas, eis que os direitos 

fundamentais do próprio titular podem entrar em conflito uns com os outros, e também 

com os direitos fundamentais de terceiros, sendo inimaginável que o legislador 

constituinte pudesse antecipar todas as possibilidades de solução de colisão de direitos 

fundamentais.  

Ademais, quando a Constituição consagra os direitos fundamentais como fins 

últimos do Estado de Direito democrático, impondo sua observância por todos os 

poderes, não pretende regular todas as condições de sua aplicação, especialmente no que 

diz respeito à necessária integração destes com os valores comunitários
44

 
45

. 
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Portuguesa Comentada – Introdução Teórica e Histórica, Anotações, Doutrina e Jurisprudência, 
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reconheceu a impossibilidade de previsão exaustiva das circunstâncias que podem resultar em conflitos, 



 

27 
 

 Ao discorrer sobre a justificação das restrições aos direitos fundamentais, Luís 

Pereira Coutinho doutrina que aos princípios jusfundamentais correspondem bens 

materialmente jusfundamentais que se precisam em múltiplos significados permissivos, 

proibitivos e prescritivos, que podem ser infirmados no plano infra-constitucional, 

sempre que a estes bens se contrapõe um outro bem prevalecente em dada 

circunstância
46

, justificando desde forma que sejam os direitos fundamentais objeto de 

restrições para que essa relação de prevalência circunstancial possa ser realizada a 

contento. 

 Com a compreensão das normas de direitos fundamentais como princípios, as 

restrições aos direitos fundamentais são “efeitos ponderatórios de normas contrárias”
47

, 

concebendo-se os princípios como mandamentos de otimização, que se expandem em 

todos os sentidos, possuindo assim uma considerável conflituosidade, que leva às 

frequentes colisões e, consequentemente, às restrições. 

 Diverge a doutrina na classificação do que seria restrição, e do que não se 

caracterizaria como tal, sendo apenas interpretação das normas ou revelação de limites 

que já integram a própria norma de direito fundamental, o que vai depender das diversas 

teorias sobre restrições que se adote, motivo pelo qual passaremos analisar tais 

questões. 

 

 II.2.1 – Delimitação De Conteúdo/Restrição/Limitação Ou Harmonização 

 Ressaltam Marcelo Rebelo de Sousa e José de Melo Alexandrino que o conceito 

constitucional de restrição não é inequívoco
48

, nos dando conta desde já da diversidade 

que reina na dogmática jurídica acerca deste conceito
49

. 
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 Vieira de Andrade afirma que relativamente aos limites do conteúdo 

constitucional dos direitos fundamentais, haveria três situações diferentes a considerar: 

de interpretação (determinação de limites imanentes ou constitucionais); de restrição de 

conteúdo (leis restritivas); de limitação ou harmonização (colisões de direitos ou 

conflitos entre direitos e valores constitucionais), sendo certo que no primeiro caso 

(interpretação) não se estaria diante de uma restrição ao direito fundamental, mas de 

delimitação do âmbito de proteção constitucional, para definir o conteúdo protegido de 

cada direito, considerando o contexto global da Constituição. Também em relação à 

limitação ou harmonização, não haveria propriamente restrição aos direitos 

fundamentais, o que se daria efetivamente somente em relação às leis restritivas, que 

devem obedecer aos limites impostos pelo art. 18º da CRP
50

. 

 Gomes Canotilho e Vital Moreira estabelecem diferenças entre as leis restritivas 

e delimitação do conteúdo do direito
51

. Além dos casos de delimitação, acrescentam os 

Autores os limites imanentes, que configurariam verdadeiras “restrições aos direitos 

fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição”, e que não são limites 

originários ou internos dos respectivos direitos, que teriam que ser revelados por lei, 

mas decorrentes da colisão de direitos constitucionalmente assegurados
52

. 
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 CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital, “Constituição da República Portuguesa: Anotada”, 

Vol. I, 4ª edição revista, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, págs. 388/390. Os casos de delimitação do 
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militares, militarizadas paramilitares, racistas ou fascistas), ou ser delimitado através de lei: a 
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delimitação (como no art. 35º, nº 2), ou a Constituição remete à lei a delimitação geral do âmbito do 

direito (como no art. 52º, nº 3)  
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Gomes Canotilho salienta que nas restrições aos direitos fundamentais, deve-se 

diferenciar entre as normas legais restritivas (que limitam ou restringem posições que, 

prima facie, se incluem no domínio de proteção dos direitos fundamentais) e normas 

legais conformadoras (que completam, precisam, concretizam ou definem o conteúdo de 

proteção de um direito fundamental). Num sentido amplo, norma conformadora 

estabeleceria uma disciplina jurídica incidente sobre o conteúdo de um direito 

fundamental, e nesse sentido, seria também restritiva
53

.  

 O mesmo autor prossegue afirmando que nos casos em que a Constituição 

expressamente remete à lei a forma do exercício do direito fundamental (o que se dá 

através de expressões como: nos termos da lei; a lei define; a lei estabelecerá; etc…) 

pode estar autorizando uma restrição ou apenas a conformação, devendo-se analisar 

caso a caso. 

Destaca, ainda, que alguns autores distinguem entre regulação (reserva de lei 

reguladora – onde ao legislador cabe limitar internamente um direito, ex. art. 36º,nº 2, 

fixação de idade núbil) e restrição (reserva de lei restritiva – o legislador impõe uma 

restrição externa ao direito, ex. art. 47º, nº1 – restrições à liberdade de escolha da 

profissão). Todavia, Canotilho afirma que tal distinção é perigosa, devendo considerar 

ambos os casos como restrições impostas de fora, entendendo que regulação é mais 

ampla, abrangendo restrição e conformação.
54
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direitos fundamentais” e normas legais conformadoras são aquelas que “completam, precisam, 

concretizam ou definem o conteúdo de protecção de um direito fundamental”. O Autor ainda diferencia 

entre conformação/concretização (quando o direito pode ser exercido sem mediação legislativa, mas o 

legislador alarga ou concretiza melhor o modo de exercício do direito fundamental) e entre 

conformação/regulação (quando o legislador limita internamente o direito fundamental). Assevera o 

Autor que esta última distinção da regulação como limitação interna do direito em oposição à restrição 

como limitação externa é perigosa e que ambas as situações devem ser tratadas como restrições externas 

ao direito fundamental. 
54

 CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição – 7ª 

reimpressão, Coimbra: Almedina, 2010, págs. 1263/1265 
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Diversos autores destacam a necessidade de se diferenciar os inúmeros 

mecanismos que levam a restrições dos direitos fundamentais, para que se dê 

efetividade ao princípio do caráter restritivo das restrições, destacando Jorge Miranda e 

Jorge Pereira da Silva que figuras como demarcação do âmbito de proteção, limite ao 

exercício, condicionamento, regulamentação, concretização legislativa, conformação 

legislativa, auto-ruptura constitucional, dever fundamental e suspensão são mais ou 

menos próximas do conceito de restrição, mas com ela não se confundem
55

, todavia, 

Jorge Miranda sustenta que para que o princípio do caráter restritivo das restrições aos 

direitos fundamentais aplica-se a toda e qualquer afetação dos mesmos, a despeito da 

eventual distinção desses conceitos
56

. 

Nesse mesmo sentido, segue a doutrina de Robert Alexy, segundo o qual 

restrições aos direitos fundamentais são normas compatíveis com a Constituição que 

restringem uma posição prima facie do direito fundamental. Afirma, ainda, que 

restringíveis são os bens protegidos por direitos fundamentais (liberdades, situações, 

posições de direito ordinário) e as posições prima facie garantidas por princípios de 

direitos fundamentais
57

. 

 Ainda nesse sentido, Jorge Reis Novais classifica genericamente como restrição 

toda ação ou omissão que afeta desvantajosamente os direitos fundamentais, seja do 

ponto de vista do titular do direito fundamental, produzindo efeitos ablativos, restritivos 

ou impeditivos de acesso ao bem protegido, e/ou do ponto de vista do Estado, 

diminuindo as obrigações e deveres impostos pelo direito fundamental. Sustenta o 

Autor que todas essas ações/omissões, como espécies de restrição que são, estão sujeitas 

à observância dos requisitos próprios de Estado de Direito que a Constituição impõe às 

restrições aos direitos fundamentais
58

. 
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 MIRANDA, Jorge e Medeiros, Rui, “Constituição Portuguesa Anotada”, Tomo I, 2ª edição, 

Coimbra: Wolters Kluwer Portugal, 2010, pág. 346 
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 MIRANDA, Jorge, “Manual de Direito Constitucional”, Tomo IV, 4ª edição, Coimbra: Coimbra 

Editora, 2008, págs. 375/376 
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 ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, traduzido para o 

português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 

2008, pág. 281 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 157. Como se verá adiante, na 

análise dos requisitos expressamente consignados no art. 18º, nº 2 e nº 3, da CRP para leis restritivas, os 

mesmos não coincidem exatamente com os requisitos próprios de Estado de Direito para as restrições, 

segundo Reis Novais. 
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 David Duarte sustenta que, considerando o pressuposto implícito presente na 

previsão das normas principiológicas, qual seja, em todas as situações de qualquer 

gênero, que faz com que todas as posições/modalidades/formas de exercício do direito 

encontrem-se abrangidas pelo âmbito de proteção da norma, pelo que todas as normas 

conformadoras (em sentido estrito), reguladoras ou concretizadoras, a partir do 

momento que impõem uma limitação a este âmbito alargado de proteção, caracterizam-

se como restritivas, já que reduz o espaço de operatividade da permissão
59

. 

 Pelas divergências acima mencionadas, verificamos haver, de início, divergência 

doutrinária quanto ao que se caracterizaria como interpretação da norma de direito 

fundamental e o que seria propriamente restrição desta, para além de própria 

diversidade terminológica em torno das diversas atividades do poder constituído que se 

caracterizam ou não como restrição. 

Em um outro plano, ainda pelas posições doutrinárias já mencionadas, verifica-

se outra divergência quanto ao que seria delimitação do conteúdo do direito através da 

determinação de limites internos ou imanentes do direito fundamental (como defendido 

por Vieira de Andrade e Casalta Nabais), e que portanto, não se configuraria como 

restrição, e dos demais, que sustentam que os casos de delimitação do conteúdo do 

direito configuram-se como verdadeiras restrições, e não como limites originários ou 

internos, caracterizando-se como restrições não expressamente autorizadas na 

Constituição, mas implicitamente decorrentes desta (como defendem Gomes Canotilho 

e Vital Moreira, Jorge Miranda, Jorge Reis Novais, David Duarte e Robert Alexy). 

Quanto a nossa posição em relação a tais divergências, iremos desenvolver o que 

entendemos por interpretação e por restrição, para ao final nos posicionarmos. 

Em relação aos limites imanentes como limites internos não caracterizadores de 

restrições, que será mais bem desenvolvido quando abordarmos as teorias das restrições 

aos direitos fundamentais, teremos oportunidade de justificarmos nossa opção pela 

rejeição desta posição doutrinária. 
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 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade procedimental Administrativa – A Teoria da Norma e 

a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, pág. 

776/780. Classifica o Autor como norma conformadora aquela que disciplina condições de exequibilidade 

ou aplicabilidade prática que permitem o exercício dos direitos assegurados por normas constitucionais; 

norma reguladora é aquela que contem detalhes de execução que permitem operatividade da norma 

constitucional; norma concretizadora é aquela que esclarecem o sentido dos enunciados normativos ou 

revelam limites de seu conteúdo. 
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Não obstante se verifiquem pontos de grande proximidade entre os autores que 

rejeitam os limites imanentes como não restritivos, há ainda divergência entre eles, 

especialmente no que tange à concepção mais ou menos ampla do âmbito de proteção 

da norma de direito fundamental, o que será mais bem analisado adiante. 

Jorge Reis Novais salienta que é necessário autonomizar os momentos de 

determinação do âmbito de proteção dos direitos fundamentais e a consequente 

delimitação de sua proteção normativa, que seria atividade de mera interpretação, do 

conjunto do tema dos limites e restrições e dos limites imanentes, que seriam atividade 

restritiva propriamente dita
60

. 

Marcelo Rebelo de Sousa e Melo Alexandrino sustentam que somente se pode 

falar em restrição quando há compressão do conteúdo protegido de um direito, quando a 

intervenção reduz o âmbito de proteção ou faculdades que estariam compreendidos 

nesse conteúdo protegido
61

, uma vez que a fase de delimitação do âmbito de proteção 

precede as restrições, dispensando-se nessa operação o conceito de «limites», pelo fato 

de sua utilidade não compensar os riscos de confusão e equivocidade que gera
62

. 

 Para tanto, é fundamental estabelecer-se com clareza os conceitos de suporte 

fático e de âmbito de proteção do direito fundamental, que se contrapõem ao conceito 

de restrição, já que eles referem-se ao que a norma de direito fundamental garante prima 

facie, antes de qualquer eventual restrição
63

, concebendo-se as normas de direitos 

fundamentais como princípios. 

 Considerando as divergências apontadas, passamos em seguida a delimitar o 

que, em nosso ponto de vista, entendemos por interpretação e restrição, bem como pelos 

conceitos afins supra referidos. 
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II.2.1.1 – Interpretação  

 

 Adverte Norberto Bobbio que um estudo científico exige consciência 

metodológica e o uso de uma linguagem científica, na qual todas as palavras se 

encontrem definidas, já que as regras científicas têm um elemento de 

convencionalidade
64

, objetivando o rigor do estudo. Assim, no presente contexto, 

necessário que se precise em que sentido utilizaremos o termo “interpretação”, 

possibilitando maior precisão científica ao nosso estudo. 

 Como destaca David Duarte, interpretação legal é um conceito científico 

polissêmico, adotando o doutrinador o conceito mais restrito de interpretação, qual seja, 

atividade de definição do significado do enunciado normativo
65

 
66

, conceito este por nós 

também adotado. 

 Karl Larenz diferencia compreensão de interpretação, afirmando que “a 

compreensão de expressões linguísticas ocorre, ou de modo irreflexivo, mediante o 

acesso imediato ao sentido da expressão, ou então de modo reflexivo, mediante o 

interpretar”, sendo certo que a interpretação ocorre após a compreensão de um texto que 

se mostrou inicialmente problemático, no sentido de permitir diversos sentidos, 

culminando o intérprete por optar, após o recurso às “circunstâncias hermenêuticas 

relevantes”, pela que lhe pareceu a correta. 

 Não obstante a diferenciação entre compreender/interpretar, Karl Larenz ressalta 

que todo texto normativo carece de interpretação
67

, o que faz incluir a compreensão na 
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Ruiz Miguel, Madrid: Editorial Debate, 1990, págs. 186/187 
65
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interpretação, com o que estamos de pleno acordo, considerando o conceito de 

interpretação adotado por nós, qual seja: atividade de definição do significado do 

enunciado normativo, com base nos ensinamentos de David Duarte. 

 Entendemos que interpretação não se deve confundir com aplicação, embora seja 

comum o uso de ambas as expressões com o mesmo significado.  

Como adverte Ricardo Guastini, o objeto da interpretação difere do da aplicação, 

já que a interpretação incide sobre os enunciados normativos, enquanto a aplicação 

incide sobre as normas, sendo que a aplicação pressupõe e inclui a interpretação como 

uma parte constitutiva, assim como o são a qualificação dos fatos e a decisão de uma 

controvérsia específica
68

. 

 Para Norberto Bobbio, interpretação é a atividade que permite ir além dos 

enunciados jurídicos, com o fim de revelar algo (que pode ser chamado de espírito, 

vontade ou intenção do legislador), todavia, entende o doutrinador que a busca deste 

“algo” deve ater-se às proposições jurídicas consideradas em seu contexto, através de 

meios linguísticos e jamais fora deste âmbito, nunca através da busca de intenções não 

reveladas em textos normativos
69

, numa clara abordagem da ciência jurídica como 

análise de linguagem
70

. 

                                                                                                                                                                          
mesmo sentido, Paulo Bonavides sustenta que não há norma jurídica que dispense interpretação, 

concluindo pela improcedência do aforismo romano “in claris non fit interpretatio”. Para o Autor, a 

interpretação legal busca estabelecer o sentido objetivo de uma regra de direito, extraindo o significado de 

uma regra jurídica (BONAVIDES, Paulo, “Curso de Direito Constitucional”, 22ª edição, São Paulo: 

Malheiros Editores, 2008, págs. 437/438)  
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 GUASTINI, Ricardo, “La Interpretación: Objetos, Conceptos y Teorías” in Estudios sobre La 

Interpretación Jurídica, tradução de Miguel Carbonell e Maria Gascón, México: Purrúa e Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2010, págs. 09/10 
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 BOBBIO, Norberto, “Contribucion a la Teoria del Derecho”, tradução para o espanhol de Alfonso 

Ruiz Miguel, Madrid: Editorial Debate, 1990, págs. 184/188. Permitimo-nos transcrever a explicação do 

Autor, pelo seu precisosismo: “Cuando voy más allá de una proposición para buscar su sentido 

encuentro otras proposiciones; se procedo más allá de estas nuevas proposiciones encuentro todavía 

otras proposiciones. Se después llego a un punto en el que no me asisten más proposiciones, para dar un 

sentido a la proposición inicial no puedo ir más allá de ningún modo, porque más allá no hay nada. 

Quiero decir que lo que yo llamo voluntad, pensamiento, espíritu, intención, es aferrable sólo en el 

momento en el que se expresa en palabras o en todo caso en signos, es decir, cuando comienza su vida en 

el mundo de la comunicación intersubjetiva. Una voluntad no significada, un pensamiento no expresado, 

un acto psíquico no comunicado, no se inserta en ninguún sistema cognoscitivo ni, en consecuencia, en 

ningún sistema científico” (ob. citada, pág. 188) 
70

 BOBBIO, Norberto, “Contribucion a la Teoria del Derecho”, tradução para o espanhol de Alfonso 

Ruiz Miguel, Madrid: Editorial Debate, 1990, pág. 196. Entendemos que tal posicionamento doutrinário 

está de acordo com o disposto no art. 9º do Código Civil Português, especialmente o disposto no seu nº 2. 
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Esse algo que se procura buscar, por meio da interpretação, pode ser a vontade 

do legislador, pela teoria subjetivista ou a vontade da lei, pela teoria objetivista
71

, ou 

ainda o sentido normativo da lei, considerando tanto as intenções da regulação como as 

ideias do legislador histórico, englobando os elementos objetivos e subjetivos
72

. 

 Prosseguindo, Norberto Bobbio divide em três etapas a jurisprudência, conceito 

que a nosso ver coincide com o conceito restrito de interpretação por nós adotado. São 

elas: 1º - purificação da linguagem; 2º - integração
73

 – com observância da regra de 

clausura, entendendo que o ordenamento jurídico é composto pelo conjunto de 

enunciados jurídicos que o compõe em um todo fechado, que prescinde de buscar fora 

do ordenamento proposições para interpretação; e 3º - ordenação, interpretação dos 

diversos significados das palavras no contexto ou na língua. 

 O autor rejeita a busca de proposições de linguagem distinta (assim entendidas 

aquelas provenientes de outra esfera estranha às proposições jurídicas) para solução de 

antinomias, o que feriria a regra de clausura, devendo as antinomias e lacunas existentes 

no ordenamento jurídico ser decididas como entender o jurista
74

 
75

, até que sejam 

eliminadas pelo legislador
76

. 
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 Como adverte Hart, a indeterminação do direito proveniente da indeterminação da própria linguagem 
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Conceito do Direito” por A. Ribeiro Mendes, 5ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, 
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 No mesmo sentido, ao referir-se à vontade do legislador, Gustav Radbruch 

ressalta que os autores da lei não são os legisladores, mas o próprio Estado, e por isso, a 

vontade do legislador não pode ser meio de interpretação, embora entenda que possa ser 

o seu fim, através de uma interpretação sistemática e sem contradições de toda ordem 

jurídica positiva, que é objeto da ciência jurídica
77

 
78

. 

 Nesse mesmo sentido, adverte Genaro Carrió, mencionando a doutrina de Kant, 

que ultrapassar os limites da linguagem para além dos quais ela pode funcionar 

significativamente, faz com que “el linguaje sale de vacaciones y empieza a operar 

locamente como si fuera una turbina que girase fuera de sus engranajes”
79

. 

Os enunciados normativos são expressos em linguagem, que é convencional, já 

que a comunidade linguística é que determina o significado de cada palavra
80

 
81

 
82

. 

                                                           
77

 RADBRUCH, Gustav, “Filosofia do Direito”, tradução para o português de L. Cabral de Moncada, 5ª 

edição, Coimbra: Arménio Amado Editor, Sucessor, 1974, págs. 228/230. Cumpre destacar que após os 
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Cabral de Moncada, 5ª edição, Coimbra: Arménio Amado Editor, Sucessor, 1974, págs. 415/418).  
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separação entre valor e realidade, ou entre o ser e o dever-ser; e na valorização da justiça na escala 

axiológica, em relação aos valores formais da segurança jurídica e certeza do direito e do Estado (Prefácio 

ao livro “Filosofia do Direito”, tradução para o português de L. Cabral de Moncada, 5ª edição, Coimbra: 

Arménio Amado Editor, Sucessor, 1974, pág. 11) 
78

 Afirma José Lamego que em sua fase final, Radbruch passou a considerar que, para além da certeza e 

segurança jurídicas, a proteção dos direitos fundamentais também era um fim do Direito e, nessa 

qualidade, a garantia da liberdade exterior é elemento material do conceito de Direito. Entende o Autor 

que assim, Radbruch abandonou o cepticismo ético e o relativismo, que associa a força obrigatória do 
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valores (LAMEGO, José, “O Direito como Realidade Referida a Valores: o Neo-Kantismo 

Culturalista de Gustav Radbruch”, in Liber Amicorum de José de Sousa e Brito, DIAS, Augusto Silva 

e Outros (org.), Coimbra: Editora Almedina, págs. 253/260) 
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Normas”, in Análisis lógico y Derecho, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pág. 442) 
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Normalmente, esse significado é o habitual, da linguagem comum, todavia, pode o 

enunciado normativo utilizar um termo com sentido técnico específico, sendo neste caso 

necessário que o legislador indique tal significado, através de normas definitórias ou 

mesmo através de exemplos que indiquem o sentido no qual se usa determinada 

expressão
83

, evitando falha na comunicação dentro da comunidade linguística
84

. 

 Alf Ross afirma que há diferentes grupos de problemas que envolvem a 

interpretação, quais sejam: sintáticos, lógicos e semânticos em sentido estrito
85

. 

 A vagueza, a polissemia e a textura aberta são os casos mais frequentes de 

indeterminação linguística, que geram os hard cases semânticos de interpretação legal. 

 Na vagueza há uma zona de certeza linguística (positiva e negativa) que se 

configuram nos casos linguisticamente claros e uma zona de penumbra, onde há 

dúvidas, por ser a linguagem legal dependente de concretização em alguns casos
86

, o 

que acaba por se verificar também na textura aberta. 

Por textura aberta, entende-se a indeterminação de sentido da linguagem humana 

que permite ampla margem de discricionariedade ao aplicador do direito, que tem o 

mérito de permitir o respeito às situações fáticas na aplicação do direito, diante da 

impossibilidade humana de previsão de todas as possíveis situações fáticas futuras
87

. 
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Os conceitos indeterminados assim são considerados por possuírem textura 

aberta, e caracterizam-se mesmo como técnica de composição da norma atributiva de 

discricionariedade
88

. 

Já a polissemia ocorre quando uma mesma palavra possui diversos significados 

distintos, normalmente esclarecidos dentro do contexto do próprio enunciado jurídico 

ou do contexto do texto normativo. 

Relativamente à polissemia, adverte Karl Larenz que algumas expressões 

utilizadas nos textos jurídicos em geral apresentam uma “margem de variabilidade de 

significação que torna possível inúmeros cambiantes de significação”, de onde provém a 

riqueza expressiva da linguagem e sua capacidade de adequação às inúmeras 

situações
89

. Por outro lado, esta “margem de variabilidade” pode gerar problemas de 

interpretação, neste caso semântico, como já ressaltado. 

 Nesse mesmo sentido, Galvão Telles afirma que o texto legal pode conter termos 

pluri-significativos, o que exige que se ultrapasse a interpretação literal e vá buscar, 

através da interpretação lógica qual o sentido gramatical é conforme o espírito da 

norma, recorrendo aos elementos racional, histórico e sistemático para tanto, numa 

interpretação que se diz declarativa
90

 
91

. 

 Essa mencionada margem de variabilidade de significação ou termos pluri-

significativos acima referidos, típicas questões polissêmicas, são casos de incertezas 

linguísticas, que geram problemas semânticos de interpretação, pois dependem do 

apuramento do significado da palavra/expressão utilizada no enunciado normativo para 

adequada interpretação da norma. 
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 A doutrina tem grande papel na construção dos conceitos jurídicos, como 

leciona Jerzy Wróblewski, que também ressalta que a interpretação legal é fortemente 

influenciada por problemas práticos, teóricos e ideológicos, que conduzem a que se 

entenda, por um lado, a interpretação como descobrimento do significado do texto 

normativo, em uma atividade de reconstrução do significado e, por outro lado, como a 

atribuição de significado ao texto normativo, como atividade criadora, análoga ou 

similar à atividade legislativa
92

. 

 Segundo a lição de Ricardo Guastini, diversas teorias da interpretação são 

conhecidas na literatura jurídica, podendo-se separá-las em três teorias ou família de 

teorias: i) teoria cognitiva ou formalista, ii) teoria céptica, e iii) teoria intermediária 

entre as duas anteriores. Tais teorias estão diretamente ligadas à concepção que se tem 

da discricionariedade judicial, bem como pela corrente jusfilosófica adotada
93

. 

 Para além dos casos de incerteza linguística, a inconcretude do direito pode 

surgir da estrutura sintática dos enunciados jurídicos
94

, ou ainda pelos contextos 

sistêmicos e funcional
95

, este último de natureza controvertida. 
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 Seguindo-se à atividade interpretativa para realização do direito, segue-se a fase 

de aplicação do direito. 

 Como leciona José de Oliveira Ascensão, interpretar é diferente de aplicar a 

norma, sendo que interpretação antecede à aplicação e significa determinar a regra, 

seguindo-se a atividade de aplicação do direito, quando se verifica que o fato 

corresponde à previsão normativa, determinando-se as consequências jurídicas daí 

decorrentes
96

. 

 Para Oliveira Ascensão, o que ele chama de “valoração das circunstâncias” seria 

tarefa já da aplicação do direito e não de interpretação, e ocorreria sempre que fosse 

necessário ir além da simples definição de uma expressão utilizada na norma
97

.   

 Considerando que até mesmo o conceito mais restrito de interpretação, e que é 

por nós adotado, conceituando-a como atividade de definição do significado do 

enunciado normativo, com o devido respeito que nutrimos por Oliveira Ascensão, 

discordamos de seu posicionamento anteriormente mencionado, entendendo que a 

definição do significado das expressões utilizadas no enunciado jurídico é, sempre, 

tarefa de interpretação, sejam quais forem os recursos necessários para tanto
98

. 

 Menezes Cordeiro sustenta que a compartimentação das operações para 

realização do direito em (i) feitura das leis, (ii) interpretação e (iii) aplicação, nos remete 

a uma ideia, que o doutrinador qualifica de naïf, de separação de poderes baseada em 

uma concepção puramente positivista, mas que na realidade é insuficiente para solução 

de casos concretos, não podendo reagir a fenômenos como os conceitos 
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indeterminados
99

, para além da incompletude do sistema pela existência de lacunas, a 

contradição entre princípios e a existência de soluções injustas ou inconvenientes
100

. 

Prossegue o Autor afirmando que a realização do direito atualmente é entendida 

como uma operação unitária que vai desde a localização da fonte do direito até a 

aplicação (aqui passando pela interpretação, integração, apuramento e qualificação dos 

fatos) realizando o intérprete-aplicador, em conjunto e de modo indiferenciado, todas 

essas operações num processo de espiral de realização do direito, que ainda inclui a 

análise das consequências da decisão
101

, não obstante reconheça que a 

compartimentação do processo interpretativo-aplicativo e o método da subsunção 

formem o esquema clássico de realização do Direito, que é largamente utilizado e 

defendido
102

. 

 Defende o Autor, como alternativa ao esquema clássico supra referido, a unidade 

na realização do Direito (particularmente focada na unidade interpretação-aplicação) e a 

natureza constitutiva da decisão, entendida esta como manifestação de vontade humana, 

como decisão criativa do julgador que é maior na aplicação de conceitos vazios ou na 

integração das lacunas e reduzido nas normas rígidas ou típicas, sendo impossível “fazer 

metodologia sem dogmática”
103

.  

Para Inocêncio Galvão Telles, interpretar, em sentido estrito, é determinar o 

verdadeiro sentido da norma, e em sentido amplo, abrange também a integração de 

lacunas do sistema
104

. Para o autor, na interpretação, para determinar o verdadeiro 
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sentido da norma, “em muitos casos é preciso sacrificar a letra para respeitar o espírito, 

porque só assim se cumpre verdadeiramente a lei”, o que afirma estar de acordo com o 

disposto no nº 1, do artigo 9º do Código Civil Português
105

, todavia, posteriormente, 

afirma a prevalência da interpretação literal nos casos nos quais as palavras da lei 

admitem um único sentido, mesmo que injusto
106

 
107

 
108

. 

Dentro do critério literal, cabe ainda destacar, como o faz Andrei Marmor, a 

possibilidade da existência de conteúdos implícitos semânticos ou conversacionais. 

Quanto ao conteúdo implícito semântico, este sempre faria parte da norma, o que não 

necessariamente ocorre com o conteúdo implícito conversacional
109

. 
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Após a interpretação literal, segue-se para Inocêncio Telles a interpretação 

lógica, que se serve dos elementos racional, histórico e sistemático, na busca do espírito 

do preceito normativo
110

, e esses elementos de interpretação (literal e lógico) podem 

levar a resultados coincidentes ou discordantes, resultando em diversas espécies de 

interpretação, quais sejam: interpretação declarativa, quando haveria coincidência entre 

a interpretação literal e lógica, sendo que esta complementaria aquela, para 

determinação do significado de certa expressão; interpretação restritiva e extensiva 

(quando o enunciado normativo disse mais ou menos do que seria a intenção do 

legislador, havendo discordância entre o elemento literal e o lógico, devendo este último 

corrigir aquele); interpretação ab-rogatória (quando há incompatibilidade entre normas 

jurídicas dentro do sistema, levando a exclusão de uma das normas) e interpretação 

enunciativa (que contempla casos não previstos expressamente no enunciado normativo, 

mas que são dedutíveis do mesmo)
111

. 

Castanheira Neves ainda traz à colação a interpretação corretiva, pela qual se 

sacrifica o texto da lei para prevalência de seu espírito, sempre que as circunstâncias do 

momento da interpretação forem diversas do momento da elaboração da lei, fazendo 

com que o elemento literal leve à frustração da intenção prático-normativa
112

. 

 Sustenta Inocêncio Teles que, em respeito à separação de poderes, o Direito 

Positivo é vinculativo para o intérprete, cumprindo “ao legislador criar o Direito e ao 

juiz aplicá-lo”, por exigência constitucional
113

. Tal postura se afasta daquela defendida 

por Menezes Cordeiro, que considera naïf a possibilidade de respeito pela separação de 

poderes, que se concretiza através da consciência do intérprete, de que o sistema 

normativo é o limite para realização da interpretação das normas. 

Defendendo a interpretação jurídica como atividade constitutiva, Castanheira 

Neves afirma que esta deixou de ser considerada como interpretação da lei para ser 

entendida como interpretação do direito, e não havendo identidade entre lei e direito, a 
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aplicação do direito deixou de ser mera aplicação de normas legais para transfigurar-se 

em atividade normativa constitutiva para cumprimento de intenções axiológicas e 

normativas do direito
114

.  

 Manifestamos, desde já, nossa concordância neste aspecto, com Inocêncio 

Galvão Teles e os demais Autores já referenciados, sobretudo porque o princípio da 

separação de poderes é, como já anteriormente ressaltado no início deste capítulo, com 

base nos ensinamentos de Carl Schmitt e Jorge Reis Novais, elemento estruturante do 

Estado de Direito, ao lado da garantia dos direitos fundamentais, não havendo a nosso 

ver, nada de inocente no entendimento que as funções de cada poder são delimitadas, 

não cabendo ao intérprete (via de regra o poder executivo e o poder judiciário) a criação 

de novas normas através da interpretação, mas a extração de seu sentido a partir do 

enunciado jurídico, como parte do sistema jurídico geral no qual tem ensejo dita 

interpretação. 

Assim, não podemos concordar, mais uma vez, com Menezes Cordeiro, quando 

afirma que na aplicação de conceitos indeterminados, o intérprete-aplicador deve 

preenchê-lo “com valores e outras ponderações, colhendo, no próprio sistema ou a nível 

transmissível, os elementos requeridos para sua concretização”
115

, defendendo o 

desrespeito à ideia da regra de clausura defendida por Norberto Bobbio. 

Na ideia de interpretação jurídica explicitada por Castanheira Neves, como 

atividade constitutiva para realização de valores normativos e axiológicos é que se pode 

compreender a posição de Menezes Cordeiro, bem como a classificação de interpretação 

dos resultados obtidos na interpretação ab-rogatória e corretiva especialmente, e em 

alguns casos mesmo na interpretação extensiva, restritiva e enunciativa, nas quais 

podemos afirmar que a norma desprende-se do enunciado normativo, pelo fato da 

interpretação não respeitar os limites do elemento literal, tratando-se muitas das vezes 
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de conflitos normativos e não mera interpretação, opinião que compartilhamos com 

Ricardo Guastini
116

. 

 Não se contesta que a linguagem pode gerar indeterminação de sentido pela 

presença de conceitos polissêmicos, vagos ou com textura aberta, todavia, para 

apuramento deste sentido e a consequente extração da norma, recorre-se às regras da 

linguagem e ao sistema normativo como um todo para correta interpretação de dado 

enunciado. 

 Não negamos a existência de hard cases de interpretação, nos quais o recurso às 

regras da linguagem e ao sistema normativo não serão suficientes para apuramento da 

norma, sendo inevitável nesses casos, e somente diante da efetiva impossibilidade de 

solução dentro do sistema legal, recorrer a referências extra-jurídicas
117

, agindo como se 

fosse o legislador
118

 
119

, sempre fundamentando de forma que a decisão discricionária 

não seja arbitrária, e possa ser intersubjetivamente acessível. 

 É certo que nos sistemas jurídicos atuais, impregnados de valores que se 

positivam através dos princípios jurídicos, cada vez menos é necessário o recurso a 

qualquer referência extrajurídica para solução de conflitos de normas, ou para a 

interpretação de conceitos indeterminados, como adiante abordaremos. 

Como já ressaltado, tanto o radicalismo do positivismo do século XIX, como o 

cepticismo estão superados. Entendemos que uma teoria intermediária, como defendido 

por Ricardo Guastini, que busca conciliar as anteriores e sustenta que a interpretação é 

por vezes uma atividade cognitiva e outras, uma atividade decisória discricionária, é 

ideal e mais realista.  

Não se pode deixar de recorrer à discricionariedade nos casos difíceis, quando a 

interpretação será decisória, sendo cognitiva nos casos fáceis. Todavia, a 
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discricionariedade pode estar presente até mesmo na definição de casos fáceis/casos 

difíceis
120

. 

Importante também destacar que discricionariedade não se confunde com 

arbitrariedade, e com os sistemas jurídicos atuais, compostos não só de regras, mas 

também de princípios jurídicos, que materializam valores, a discricionariedade é 

balizada pelos mesmos, permitindo decisões de caso concreto com respeito à regra de 

clausura defendida por Norberto Bobbio. 

 Entendemos, ainda, ser importante a diferenciação que ora destacamos entre 

interpretação e a fase seguinte de aplicação do direito, onde são solucionados os 

conflitos de normas, eis que posteriormente, ao tratarmos da delimitação do âmbito 

normativo das normas de direitos fundamentais, tentaremos também de diferenciar esses 

momentos, o que terá influência no estudo das restrições aos direitos fundamentais. 

 

II.2.1.2 – Interpretação da Constituição 

 

Adverte Solozabal Echavarria que quando se fala em interpretar a Constituição, 

devemos esquecer o que pensamos sobre a interpretação em geral, ou ao menos, atentar 

para que isso seja objeto de diferentes considerações. Ressalta o Autor que as normas 

constitucionais são abertas, pouco concretas, possuindo uma estrutura distante da 

estrutura normativa típica das normas jurídicas, quais sejam a especificação do suposto 

fático e o estabelecimento das consequências jurídicas, e assim é porque tais normas 

permitem opções valorativas que se concretizarão nas normas típicas do ordenamento 

concreto, e têm a capacidade de longa duração temporal, adaptando-se às diferentes 

compreensões políticas e históricas
121

. 
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Como acima explicitado em relação às diferentes perspectivas sobre ser a 

interpretação uma atividade para decifrar o significado do enunciado normativo ou uma 

atividade criadora, na interpretação constitucional, especialmente pela característica 

estrutural típica das normas constitucionais, é que se defende um papel mais criativo do 

intérprete, afirmando Echavarria que a interpretação constitucional não pode ser uma 

atividade meramente lógica, de subsunção, mas sim uma questão de ponderação de 

todos os pontos de vista relevantes
122

. 

Também Jerzy Wróblewski ressalta peculiaridades na interpretação 

constitucional, que seriam: variedade das regras constitucionais; característica dos 

termos utilizados; aplicabilidade das regras constitucionais; e caráter político da 

interpretação constitucional, sendo este último aspecto ressaltado em sua doutrina, por 

entender a Constituição como “acto normativo com el carácter político especialmente 

pronunciado”
123

. 

Há quem sustente que através da interpretação constitucional se possa atender ao 

imperativo de renovação exigível pela realidade, que, evitando-se golpes de Estado ou 

revoluções, também se alcançaria pelo estabelecimento de uma nova ordem 

constitucional ou pela revisão constitucional
124

. 

Além da superioridade hierárquica das normas constitucionais, destaca Paulo 

Bonavides a natureza política das mesmas, o que refletiria na sua interpretação, que não 

pode ser indiferente à plasticidade das normas constitucionais com alto teor axiológico, 

cristalizados através dos princípios. Todavia, ressalta o Autor que não se pode 

privilegiar exageradamente o elemento político, sob pena de sacrificando a norma, 

                                                                                                                                                                          
incidindo critérios sistemáticos e histórico evolutivos e especial atenção à finalidade da norma, e nesse 

sentido admitindo-se uma interpretação subjetiva (págs. 181/182)  
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perder as vantagens da estabilização trazidas pelo formalismo da rigidez 

constitucional
125

. 

Konrad Hesse afirma que a interpretação da Constituição submete-se ao 

princípio da “ótima concretização da norma”, que não pode ser aplicado pelos meios da 

subsunção, e deve concretizar de forma excelente o sentido do enunciado normativo 

considerando as condições fáticas, respeitando sempre o limite do sentido do enunciado. 

Afirma o Autor que uma revisão constitucional se impõe sempre que o sentido do 

enunciado não puder ser realizado, devendo uma interpretação construtiva respeitar o 

limite deste, assegurando a força normativa da Constituição, sob pena de ruptura da 

situação jurídica vigente
126

. 

Emerson Garcia, citando a doutrina de Peter Haberle e Konrad Hesse, sustenta 

que a interpretação jurídica é uma atividade criativa e não meramente uma atividade de 

submissão a um conteúdo estruturalmente definido, possuindo o intérprete um poder de 

nível idêntico ao da autoridade normativa. Ressalta o Autor que a interpretação 

constitucional se assemelha à interpretação jurídica em geral, não obstante a supremacia 

constitucional exerça um papel diferencial nessa questão, afirmando ainda que três 

elementos hermenêuticos não decisivos na interpretação jurídica em geral atuam de 

forma determinante na interpretação constitucional, quais sejam: evolutividade, 

politicidade e extrema sensibilidade axiológica
127

. 

O Autor afirma que na interpretação constitucional, somam-se aos métodos 

hermenêuticos tradicionais de interpretação jurídica provenientes da doutrina de 

Savigny (gramatical, histórico, teleológico e sistemático), outros aplicáveis à 

interpretação constitucional especificamente, tais como a supremacia da Constituição, 

unidade, concordância prática, presunção de constitucionalidade dos atos e normas 

infraconstitucionais, interpretação conforme a Constituição e proporcionalidade
128

. 
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Também Luis Roberto Barroso sustenta que na interpretação constitucional, aos 

elementos tradicionais da interpretação jurídica acima mencionados, somam-se 

princípios instrumentais, em virtude das especificidades da norma constitucional, tais 

como: supremacia da Constituição, da presunção de constitucionalidade das normas e 

atos do Poder Público, interpretação conforme a Constituição, unidade, razoabilidade e 

efetividade, denominando-se «nova interpretação constitucional», todo um conjunto 

teórico diversificado, criador de um verdadeiro «sincretismo metodológico», que 

subjazem ao movimento neoconstitucionalista, surgido no ambiente filosófico do pós-

positivismo
129

. 

Afirma o Autor que entre a interpretação jurídica tradicional e a nova 

interpretação constitucional, houve mudança tanto do papel da norma como do juiz: 

tradicionalmente o juiz aplicava por subsunção as regras, entendidas como enunciados 

prescritivos de conduta; na nova interpretação constitucional, o relato abstrato do texto 

normativo não traz sempre a solução dos problemas e ao juiz não cabe somente função 

de conhecimento técnico, mas passa a ser um co-participante do processo de criação do 

Direito, devendo fazer valorações de sentido para preenchimento de cláusulas abertas e 

na escolha de soluções possíveis. 

Essa transformação para a nova interpretação constitucional funciona com 

categorias como cláusulas gerais, princípios, colisões de normas constitucionais, 

ponderação e argumentação
130

. 

                                                                                                                                                                          
de que se aplica o método histórico à interpretação constitucional ao mesmo tempo que destaca a 

importância da evolução das concepções políticas e sociais, o que remete à ideia de evolutividade como 

elemento hermenêutico determinante. Para além desse ponto, também a nosso ver, o critério teleológico 

estaria em conflito com a irrelevância da intenção dos constituintes, salvo se considerado a vertente 

objetiva deste critério, como intenção da Constituição e não a intenção dos constituintes.   
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Também inspirado pelos princípios de interpretação constitucional provenientes 

da doutrina de Konrad Hesse, Gomes Canotilho afirma que a elaboração de princípios 

da interpretação constitucional foi uma necessidade sentida pela doutrina e 

jurisprudência para auxiliar nesta tarefa interpretativa
131

. 

Carlos Bastide Horbach, a nosso ver com muita propriedade, critica severamente 

o movimento neoconstitucionalista desenvolvido pela doutrina de Luis Roberto Barroso 

no Brasil, analisando cada um dos “novos” princípios instrumentais acima dispostos, 

afirmando que são os mesmos que sempre estiveram presente na doutrina da 

interpretação constitucional, todavia, sob uma nova denominação. Afirma, ainda, sua 

preocupação com essa denominada “nova hermenêutica constitucional” que entende 

como uma “formulação retórica que busca justificar uma realidade, qual seja, a 

extrapolação indevida das funções jurídico-políticas, em especial, pelos responsáveis 

pela interpretação das leis e da Constituição, num claro movimento ideológico”
132

. 

Nesse mesmo sentido vai a crítica de Virgílio Afonso da Silva, que afirma que 

os tais princípios de interpretação constitucional do neoconstitucionalismo não se 

diferenciam dos cânones de interpretação tradicional provenientes da doutrina de 

Savigny, já que os princípios e métodos aplicáveis à interpretação constitucional não 

são exclusivos desta
133

.  

Ressalta o Autor que, na realidade, a discussão sobre a especificidade da 

interpretação constitucional remete à “concepção de constituição, da tarefa do direito 

constitucional, da interação da realidade constitucional com a realidade política do 

Brasil e, ainda, acerca da contextualização e da evolução histórica dos institutos 

                                                                                                                                                                          
posterior à interpretação, já que adotamos um conceito bastante restrito de interpretação, como já antes 

assinalado. Como já ressaltado, abordaremos tal questão quando do tratamento da delimitação do âmbito 

normativo das normas de direitos fundamentais. 
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constitucionais brasileiros”, e mais, sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, o 

guardião da Constituição no sistema jurídico-político do Brasil
134

. 

Reconhece Miguel Carbonell que muito se critica quanto à falta de novidade da 

doutrina do neoconstitucionalismo, todavia ressalta o Autor que, de fato, os principais 

elementos do neoconstitucionalismo, quais sejam: (i) textos constitucionais com normas 

materiais que impõem a realização de certos fins aos Estados; (ii) novas práticas 

jurisprudenciais com argumentação mais complexa e método próprio dos princípios 

constitucionais (ponderação, proporcionalidade, razoabilidade, etc.); e (iii) novos 

desenvolvimentos teóricos que vão além da explicação do fenômeno jurídico, chegando 

mesmo a sua criação, não são novidades separadamente considerados e já estavam 

presentes na teoria positivista da primeira metade do século XX, todavia a novidade da 

teoria do neoconstitucionalismo está no conjunto desses elementos compartilhados no 

mesmo tempo e lugar
135

. 

Embora reconheça especificidades na interpretação constitucional, Ricardo 

Guastini afirma que, não obstante as divergências doutrinárias do que seja interpretação 

(se uma atividade de atribuição de significado ou uma atividade de descobrimento de 

significado), “nadie puede plausiblemente sostenter que una interpretación sea uma 

cosa o la outra según la identidad del texto interpretado”
136

. Sustenta o Autor que as 

técnicas de interpretação constitucional devem ser as mesmas utilizadas na interpretação 

legal, e especificamente em relação à indeterminação das normas constitucionais, já 

acima ressaltada por outros doutrinadores, adverte que, mesmo em relação a tais 

normas, não se pode afastar-se da interpretação literal, porque se o conteúdo dessas 
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normas não se extrai mediante tal técnica, ou seja, através do significado comum das 

palavras, o conteúdo prescritivo pode simplesmente não existir
137

. 

Ao contrário do sustentado por Guastini, Canotilho destaca justamente ser a 

Constituição um texto normativo distinto de outros atos legislativos, em decorrência de 

sua superioridade hierárquica, forma e do procedimento de criação
138

, todavia, afirma 

que “sendo uma lei como lei deve ser aplicada”. Ressalta o autor que, por possuir força 

normativa, a Constituição se distingue ainda das demais leis por obrigar seus intérpretes 

a uma atividade criativa na interpretação, em virtude do caráter aberto e estrutura de 

muitas de suas normas
139

. 

Como ressaltado por Hesse, mesmo a interpretação construtiva das normas 

constitucionais devem respeitar o limite do enunciado, acrescentando a lição de 

Guastini, de que se se afasta do significado das palavras para determinar o conteúdo das 

normas constitucionais, tal conteúdo prescritivo pode simplesmente não existir. 

Após explicar o contexto teórico dominante na interpretação constitucional 

norte-americana, que se contrapõe entre as teorias interpretativistas e não-

interpretativistas, bem como na doutrina alemã, dividida entre os métodos jurídico e o 

científico-espiritual
140

, Canotilho afirma não se filiar a nenhum destes métodos e 

defende uma metodologia intermediária baseada em diversas ideias básicas como uma 

concepção substantiva de Constituição como sistema normativo aberto de regras e 

princípios, e de uma de interpretação constitucionalmente adequada que considere os 

valores substantivos, formais e procedimentais, entendendo-a como uma hard law a ser 
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139

 CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição, Coimbra: 

Almedina, 2010, pág. 1150 
140

 CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição, Coimbra: 

Almedina, 2010, págs. 1195/1198. Segundo Canotilho, resumidamente, o método interpretativista norte-

americano, que corresponderia basicamente do método jurídico alemão, limitam a interpretação da 

Constituição a uma tarefa cognoscitiva limitada pela textura semântica do texto da Constituição e pela 

vontade do legislador, utilizando-se das regras tradicionais de interpretação legal, enquanto que o método 

não-interpretativista, que se aproximaria do científico-espiritual, admite que os juízes apliquem valores e 

princípios substantivos necessários à tarefa de concretização das normas constitucionais. Na base desses 

métodos que se opõem estaria na compreensão da Constituição e da interpretação das normas 

constitucionais  
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interpretada. Para tanto, o Autor recorre aos princípios já acima mencionados e 

utilizados pelo neoconstitucionalismo, provenientes da doutrina de K. Hesse
141

. 

A indeterminação das normas constitucionais é elemento constantemente 

apontado na doutrina como peculiaridade da interpretação constitucional, decorrendo 

essa indeterminação, via de regra, da estrutura principiológica de grande parte das 

normas constitucionais. 

Especificamente em relação às normas de direitos fundamentais, desenvolveu 

Robert Alexy a partir da estrutura das normas, a teoria dos direitos fundamentais como 

princípios, entendendo estes como espécie de norma jurídicas em contraposição às 

regras, e que se caracterizam como «mandamentos de otimização», que devem realizar-

se na maior medida possível, dentro das condições fáticas e jurídicas existentes no caso 

concreto
142

.  

Diante das diversas peculiaridades que a doutrina destaca na interpretação 

constitucional, que a tornaria diversa da interpretação legal clássica, entendemos que 

alguns pontos devem ser ressaltados, pois a nosso ver são mais evidentes na 

interpretação constitucional, embora não exclusivos desta, tais como: (i) a maior 

indeterminação das normas, provenientes tanto da textura aberta dos termos utilizados 

quanto da estrutura principiológica de grande parte delas, que proporciona abertura para 

um conteúdo axiológico e político; (ii) o método subsuntivo se mostra insuficiente para 

aplicação das mesmas, sendo necessário o recurso à ponderação muitas vezes, por ser 

este método próprio para solução de conflitos normativos que envolvem os princípios 

segundo grande parte da doutrina
143

. 
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 CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição, Coimbra: 

Almedina, 2010, págs. 1199 e ss 
142

 ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, traduzido para o 

português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 

2008, págs. 85/91 
143

 Conforme Humberto Ávila, embora não seja essa a posição do Autor, como já mencionado e será 

novamente referenciado, a teoria moderna do Direito Público, baseada nos ensinamentos de Ronald 

Dworkin e Robert Alexy, que sustenta uma divisão forte entre regras e princípios, tem por um dos 

fundamentos o modo de aplicação de cada uma dessas espécies normativas, qual seja, regras são aplicadas 

por subsunção e princípios, por ponderação (ÁVILA, Humberto, “Teoria dos Princípios – Da Definição 

à Aplicação dos Princípios Jurídicos”, São Paulo: Malheiros, 10ª edição, pág. 87). Nesse  mesmo 

sentido, Gomes Canotilho afirma que ponderação é método característico de solução de conflitos 

normativos que envolvam princípios (CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição”, 7ª edição, Coimbra: Almedina, 2010, pág. 1.241), e Martín Borowski, citando J.R. 
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Entendemos, ainda, como de fundamental importância na interpretação 

constitucional e para entender sua especificidade, é a concepção que se tem da 

Constituição, se substantiva, entendendo-a como um todo cuja identidade material 

repousa em um conjunto de valores ético-políticos que a caracteriza e distingue das 

demais, ou uma concepção formal, entendendo-a como um conjunto de normas jurídicas 

somente
144

. 

Não obstante reconheçamos que a Constituição encerre uma identidade material 

por possuir muitas normas principiológicas que permitem a normatização de valores, 

adotamos uma concepção formal da Constituição, já que a entendemos como conjunto 

de normas jurídicas, nas quais os valores somente a integram se estiverem presentes nos 

princípios adotados pela mesma.  

Nesse sentido, concordamos com García Amado quando afirma que a 

Constituição “no es ningún mundo jurídico aparte que justifique especiales técnicas 

interpretativas y aplicativas”
145

, embora haja inegáveis peculiaridades que não podem 

ser desprezadas, como acima sustentado. 

Considerando que uma das grandes peculiaridades da interpretação 

constitucional se encerra na natureza principiológica de suas normas, bem como que a 

maioria das normas de direitos fundamentais, objeto de nosso estudo dentre as normas 

                                                                                                                                                                          
Sieckmann, afirma que a forma de aplicação dos princípios é a ponderação, enquanto das regras é a 

subsunção (BOROWSKI, Martin, “La Restricción de los Derechos Fundamentales”, traduzido para o 

espanhol por Rodolfo Arango, in Revista Espanhola de Derecho Constitucional, ano 20, nº 59, 

Maio/Agosto-2000, pág. 36). Admitindo a ponderação também para aplicação das regras, David Duarte 

que sustenta que a ponderação é o método de solução de conflitos normativos concretos que não são 

resolúveis por normas de conflitos, independentemente, portanto, da natureza da norma (DUARTE, 

David, “Drawing Up Bondaries of Normative Conflicts that Lead to Balances” in Legal Reasoning: The 

Methods of Balancing, SIECKMANN, Jan-Reinard (org.), Stuttgard: Franz Steiner Verlag, 2010, pág. 

60), Ana Paula de Barcellos, que sustenta a possibilidade, a título de exceção, da ponderação de regras 

quando a aplicação da regra puder produzir uma injustiça tão grave que parece intolerável e na ausência 

de técnicas hermenêuticas para solução de uma colisão de regras (BARCELLOS, Ana Paula de, 

“Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional”, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, págs. 

201/220), e Humberto Ávila que afirma que a ponderação não é método de aplicação exclusiva dos 

princípios, aplicando-se também ao conflito concreto de regras (ÁVILA, Humberto, “Teoria dos 

Princípios – Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos”, São Paulo: Malheiros, 10ª edição, 

págs. 52/63) 
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 GUASTINI, Ricardo, “Sobre el Concepto de Constitución” in Teoría del Neoconstitucionalismo – 

Ensayos Escogidos, CARBONELL, Miguel (org), Madrid: Trotta, 2007, págs. 24/25 
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 AMADO, Juan Antonio García, “Derechos y Pretextos. Elementos de Crítica del 

Neoconstitucionalismo”, in Teoría del Neoconstitucionalismo – Ensayos Escogidos, CARBONELL, 

Miguel (org), Madrid: Trotta, 2007, pág. 245 
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constitucionais, têm natureza de princípio, entendemos necessário abordar as diferentes 

espécies normativas para melhor compreender o motivo pelo qual o fato da presença de 

normas principiológicas torna a interpretação da norma constitucional peculiar. 

 

II.2.1.3 – Das Espécies Normativas: Regras e Princípios 

 

Afirma Maria Del Carmen Avilés que o que cada um entende por princípio está 

diretamente ligado à concepção de direito que cada um tem, se jusnaturalista, 

juspositivista ou jusrealista, sustentando a Autora que as concepções contemporâneas de 

princípios se baseiam especialmente na obra de Dworkin, que visou questionar a 

filosofia do positivismo jurídico
146

 
147

 
148

, já que os princípios são entendidos como 

veículo da moral no direito, ressaltando a Autora, todavia, que a admissão dos 

princípios no Direito não significa adotar uma teoria não positivista
149

 
150

. 

A partir da lição de Ronald Dworkin, os princípios passaram a ser discutidos na 

teoria do Direito de uma forma inovadora, entendidos como espécie de normas 

jurídicas, assim como o são as regras, não obstante os princípios gerais do Direito já 

fossem anteriormente a tal feito reconhecidos pela dogmática jurídica
151

. 
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 No mesmo sentido, destacando que a teoria de Dworkin se caracteriza como um ataque ao positivismo 

jurídico e à filosofia utilitarista: CALSAMIGLIA, Alberto, “Ensayo sobre Dworkin”, in Prólogo a Los 

Derechos en Serio, Barcelona: Ariel, 1984 
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 DWORKIN, Ronald, “Taking Rights Seriously”, tradução para o português “Levando os Direitos a 

Sério”, Nelson Boeira, 2ª edição, São Paulo: Martins Fontes, 2007, págs. 35/36 
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  Robert Alexy ressalta que ao modelo de regras do positivismo jurídico, Dworkin contrapõe um 

modelo de princípios, que pressupõe uma única resposta correta para os casos de indeterminação do 

sistema jurídico (indeterminação linguística, conflito de normas e lacunas), nos quais o positivismo 

sustenta a discricionariedade judicial como solução, que não conduziria a uma única resposta correta 

(ALEXY, Robert, “Sistema Jurídico, Princípios Jurídicos y Razón Práctica”, tradução de Manuel 

Atienza, in Revista DOXA, nº 5, 1988, pág. 139) 
149

 AVILÉS, Maria Del Carmen Barranco, “La Teoría Jurídica de los Derechos Fundamentales”, 

Madrid: Kykinson, S.L., págs. 140/144 
150

 Também García Figueroa sustenta que o positivismo não exige a separação entre direito e moral, mas 

apenas sua não vinculação necessária, pelo que o positivismo metodológico, único que se defende, não é 

incompatível com a incorporação da moral ao direito dos modernos Estados de direito constitucionais, 

desde que haja previsão expressa nesse sentido no texto constitucional (FIGUEROA, Alfonso García, 

“Constitucionalismo y Positivismo”, in Revista Española de Derecho Constitucional, Ano 18, n. 54, 

Setembro/Dezembro-1998, págs. 372 e 380) 
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 ATIENZA, Manuel e MANERO, Juan Ruiz, “Sobre Princípios y Reglas”, in DOXA, Ano 1991, n. 10, 

pág. 101 
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Para Dworkin, essas normas contêm diferenças, como as que se segue: as regras 

possuem uma dimensão de validade e, por isso, são aplicadas da maneira tudo-ou-nada, 

ou seja, dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso, a 

resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida e neste caso em nada contribui 

para a decisão. Já os princípios possuem uma dimensão de peso ou importância, e 

quando se entrecruzam, aquele que vai resolver o conflito tem que levar em conta a 

força relativa de cada um.  

O Autor ainda vislumbra a existência de um terceiro tipo de norma, que são as 

polices, que são tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral 

uma melhoria econômica, política ou social da comunidade, enquanto o princípio seria o 

padrão que deve ser observado não porque vá promover ou assegurar tais melhorias, 

mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da 

moralidade. Todavia, o próprio autor reconhece que esses conceitos de políticas e 

princípios muitas vezes se confundem
152

.  

Robert Alexy, ao comentar a teoria de Ronald Dworkin, afirma que as políticas e 

os princípios, estariam abrangidos por um conceito amplo de princípios, diferenciando-

se quanto ao tipo de interesse que visa proteger: se particular (princípio), se coletivo 

(política)
153

. 

A partir da teoria dworkiana, diversos autores desenvolveram formas de 

distinguir regras e princípios, entendendo-os como modalidades de normas jurídicas que 

se diferenciam, especialmente pela sua estrutura normativa e pelo seu modo de 

aplicação, não havendo entre eles somente uma diferença de grau (de acordo com a 

densidade da determinação) – distinção fraca, mas uma diferença qualitativa, 

estabelecendo-se assim uma diferença forte entre princípios e regras, ambas como 

modalidades de normas jurídicas
154

. 
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 DWORKIN, Ronald, “Taking Rights Seriously”, tradução para o português “Levando os Direitos a 

Sério”, Nelson Boeira, 2ª edição, São Paulo: Martins Fontes, 2007, págs. 36/42. Para o Autor a distinção 
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 ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, traduzido para o 

português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 

2008, pág. 116 
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 A tese fraca de separação sustenta que entre regras e princípios há somente uma diferença de grau, 

enquanto a tese forte de separação sustenta uma diferença qualitativa entre as duas modalidades de 

normas jurídicas (ALEXY, Robert, “Sistema Jurídico, Princípios Jurídicos y Razón Práctica”, tradução 

de Manuel Atienza, in Revista DOXA, nº 5, 1988, págs. 140/141) 
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Segundo Maria Del Carmen Avilés e Alberto Calsamiglia, uma das 

incompatibilidades da teoria dworkiana com o positivismo jurídico reside na 

substituição da discricionariedade judicial – defendida pelo positivismo jurídico – 

necessária nos casos difíceis, pela aplicação dos princípios, defendida por Dworkin para 

tais casos, que conduziria a uma única resposta correta
155

. 

Não obstante Robert Alexy afirme que a diferença que faz entre regras e 

princípios se assemelhe àquela feita por Ronald Dworkin, adverte que difere 

fundamentalmente desta teoria por considerar os princípios como mandamentos de 

otimização
156

, além de ressaltar que o sistema jurídico não seria formado somente por 

regras e princípios, conforme o modelo defendido por Dworkin (além das policieis), 

mas também pela argumentação jurídica, e diante da inexistência de uma ordem 

hierárquica de princípios, é impossível chegar-se nos casos difíceis a uma única resposta 

correta, não só pela limitação do conhecimento humano, mas também por razões 

lógicas
157

. 

Todavia, entendemos que o reconhecimento de princípios como normas 

jurídicas, e consequentemente a necessária aceitação de sua força normativa, devendo 

ser efetivamente aplicados (o que inclui os casos difíceis) para correta aplicação do 

direito não contradiz o positivismo jurídico, que reconhece tanto as regras como os 

princípios como normas jurídicas
158

 
159

. 

                                                           
155

 AVILÉS, Maria Del Carmen Barranco, “La Teoría Jurídica de los Derechos Fundamentales”, 

Madrid: Kykinson, S.L., págs. 145/16 e CALSAMIGLIA, Alberto, “Postpositivismo”, in DOXA, nº 21-I, 
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 ALEXY, Robert, “Sistema Jurídico, Princípios Jurídicos y Razón Práctica”, tradução de Manuel 

Atienza, in Revista DOXA, nº 5, 1988, págs. 148 e ss. O Autor desenvolve uma teoria procedimental para 
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 ATIENZA, Manuel e MANERO, Juan Ruiz, “Sobre Princípios y Reglas”, in DOXA, Ano 1991, n. 10, 

págs. 101/102, que afirmam que embora Hart tenha dado pouca importância aos princípios, sua doutrina 

não nega que os mesmos façam parte do Direito. Da mesma forma, afirmam os Autores que Kelsen, 
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Robert Alexy sustenta que princípios são normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes. São mandamentos de otimização, que podem ser satisfeitos em graus 

variados, dependendo a medida de sua satisfação das possibilidades fáticas e jurídicas, 

que são determinadas pelas regras e princípios colidentes. Já as regras são normas que 

são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas, contendo determinações no âmbito daquilo 

que é fática e juridicamente possível
160

. Regras são mandamentos definitivos em 

contraposição aos princípios, que são mandamentos de otimização, havendo uma 

diferença de qualidade entre essas classes de normas, e não só de grau
161

. 

Ressaltando que a contraposição entre princípios e regras tem sido realizada sob 

o domínio das indefinições, David Duarte salienta duas distinções entre essas categorias 

normativas, quais sejam: o grau de indeterminação, que remete à distinção fraca já 

anteriormente abordada, e que seria insuficiente
162

, e a distinção relativa à diferença 

qualitativa nas formas de aplicação
163

. 

                                                                                                                                                                          
Alchurrón e Bulygin também reconheciam os princípios, mas sem a devida importância, e como regras ou 

como algo irrelevante no sistema jurídico, com o que os Autores não concordam. 
159

AMADO, Juan Antonio García, “Derechos y Pretextos. Elmentos de Crítica del 

Neoconstitucionalismo” in Teoría del Neoconstitucionalismo – Ensayos Escogidos, CARBONELL, 

Miguel (org), Madrid: Trotta, 2007, pág. 244. O Autor afirma reconhecer a existência de princípios e sua 

natureza de norma jurídica, todavia, afirma que não admite que os princípios “digan sin decir, determinen 

indeterminadamente, indiquen lo que no expresan, manden lo que no enuncian, obliguen a lo que no 

especifican, signifiquen sin referir o como queramos expresarlo”. Tal preocupação encontra similitude 

com a preocupação já anteriormente manifestada por Ricardo Guastini, de que o afastamento do 

significado comum das palavras que compõem o enunciado normativo dos princípios pode retirar seu 

conteúdo prescritivo (GUASTINI, Ricardo, “¿Peculiaridades de La Interpretación Constitucional?” in 

Estudios sobre La Interpretación Jurídica, tradução de Miguel Carbonell e Maria Gascón, México: 

Purrúa e Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, pág. 122) 
160

 ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, traduzido para o 

português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 

2008, págs. 90/91, e ALEXY, Robert, “Sistema Jurídico…”, págs. 143/144. Para o Autor a distinção 

entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não apenas de acordo com o grau de generalidade 

das normas, que é mais amplo nos princípios que nas regras, portanto uma distinção forte, como já 

ressaltado anteriormente.. 
161

 ALEXY, Robert, “On the Structure of Legal Principles”, Revista Ratio Juris, Vol. 13, Nº 3, 

Setembro/2000, pág. 295. Nesse artigo, o Autor diferencia os mandamentos que são otimizados dos 

mandamentos para otimizar. Os primeiros, mandados que são otimizados (commands to be optimized), 

são os objetos da ponderação, que expressam um dever-ser ideal, que se transformam em dever-ser real 

após serem otimizados. Já os mandados para otimizar (commands to optimize) ou mandamentos de 

otimização (optimization commands)  estão em um metanível, e determinam o que deve ser feito com os 

objetos da ponderação, determinando que eles (os mandados que são otimizados – commands to be 

optimized) sejam realizados na maior medida possível. Conclui que os princípios não são optimization 

commands, mas commands to be optimized (pág. 300). 
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 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

págs. 130/132. Por essa distinção, princípios seriam normas com maior grau de indeterminação que as 
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O Autor ressalta que essa diferenciação qualitativa, ao contrário da anterior, 

pretende captar propriedades exclusivas de normas, resultando daí várias consequências 

que sublinham a diferença entre as espécies normativas, como o modo de projeção no 

ordenamento
164

, a forma da resolução de confrontos normativos
165

, e a definitividade da 

regulação
166

. 

                                                                                                                                                                          
regras, o que não significa maior generalidade (assim entendida como indeterminabilidade de 

destinatários) ou maior abstração (assim entendida como capacidade da norma de ser aplicável 

reiteradamente sempre que seus pressupostos estejam configurados), mas maior e menor densidade da 

norma. O Autor ressalta que essa distinção, embora real, não é suficiente, eis que não determina suas 

consequências, nem tampouco o respectivo alcance. 
163

 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

págs. 130/133. Quanto a este critério, as regras são aplicadas de maneira tudo ou nada, ou seja, não sendo 

inválida, determina um efeito necessariamente aceite, enquanto os princípios apenas indicam um sentido 

de regulação, apontando para uma solução a considerar, dependendo de outras normas para que se possa 

afirmar o seu efeito ao caso concreto.  
164

 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

págs. 133/134. Quanto ao modo de projeção no ordenamento, caracterizam-se os princípios como 

imperativos de otimização que regulam situações na maior medida possível até chocar-se com outras 

normas que regulam em sentido contrário, sempre dependentes do caso concreto, ao passo que as regras 

são aplicadas ou não, independentemente de outras normas.  
165

 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

págs. 132/134. Quanto à forma de solução dos confrontos normativos, o Autor afirma que, considerando a 

diferença qualitativa nas formas de aplicação das regras e princípios, esses confrontos se resolvem de 
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afastamento de uma delas, através da aplicação de uma norma de prevalência que afasta as outras regras, 

ou pela invalidade de uma das regras confrontadas (pág. 134). Posteriormente, ao analisar as normas 

sobre ações deônticas restritivas, afirma o Autor que não havendo normas de prevalência aplicável para 

solução do conflito com essas normas, este se resolverá por ponderação (págs. 808/809). Em artigo mais 

recente do mesmo Autor, o mesmo afirma de maneira mais genérica que via de regra os conflitos 

normativos se resolvem pelas normas de solução de conflitos (lex superior derogat legi ingeriori, lex 

posterior derogat legi priori e lex specialis derogat legi generalis), todavia, se resolvem por ponderação 

quando existe um conflito concreto (situações normativas nas quais não há norma de solução de conflito 

aplicável), traçando para a solução do conflito por ponderação uma fronteira positiva (conflito concreto) e 

uma fronteira negativa (ausência de norma de conflito aplicável), independentemente da natureza da 

norma (DUARTE, David, “Drawing Up Bondaries of Normative Conflicts that Lead to Balances” in 

Legal Reasoning: The Methods of Balancing, SIECKMANN, Jan-Reinard (org.), Stuttgard: Franz Steiner 

Verlag, 2010, pág. 60) 
166

 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

pág. 135. Nesse sentido, enquanto os princípios implicam uma resolução prima facie, indicando apenas o 

sentido da regulação atendível, dependente da situação concreta, as regras determinam uma regulação 

definitiva. Não obstante ressaltar essas características como próprias para diferenciação entre regras e 

princípios, ressalva o Autor que toda norma sob ponderação, seja princípio ou regra, possui uma 

regulação prima facie. 
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Analisando a estrutura da norma jurídica, que para o Autor se baseia “na 

conjugação sequencial de uma previsão, um operador deôntico e uma estatuição”
167

, 

afirma que a diferença entre regra e princípio se encontra na previsão, na forma como 

este elemento normativo se encontra preenchido, não textualmente no enunciado 

normativo, mas na configuração implícita da previsão, com a existência nas normas de 

princípio de um pressuposto implícito como “em todas as situações de qualquer gênero 

(all-situations-of-any-kind), declarativo de o conteúdo da estatuição ser aplicável a 

todas as situações, seja qual for o seu gênero, em que o efeito nela contido as possa ter 

como condição”, pressuposto este inexistente nas regras
168

. 

Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero, após fazerem diversas diferenciações 

internas entre os princípios
169

, diferenciam regras e princípios sob três enfoques 

distintos: estrutural; em relação ao papel ou função que as normas desempenham como 

razão prática para os destinatários; e em conexão com os interesses e relações de poder 

existentes na sociedade
170

. 

Analisando o enfoque estrutural da norma, os Autores referidos afirmam que se 

deve questionar se os princípios, da mesma forma que as regras, se referem a uma 
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 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

págs. 137/138, onde o Autor ressalta que toda norma possui esses três elementos, mesmo naquelas em que 

o enunciado normativo não traz de forma expressa, linguisticamente, a previsão, essa pode ser aferida 

através dos demais elementos, especialmente através da estatuição. 
168

 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

pág. 139. Para o Autor, a distinção entre regras e princípios, a partir da estrutura normativa, se verifica 

com a presença na previsão desse pressuposto implícito como em todas as situações de qualquer gênero 

sempre presente nos princípios (para além dos pressupostos que possam ou não estar determinados), e as 

previsões do tipo em todas as situações do gênero próprias das regras, onde esse pressuposto implícito 

não existe. Consequentemente, nos princípios não há determinabilidade da conduta pressuposta na 

previsão, sendo que várias e indefinidas são as ações que podem fazer acionar a mecânica normativa 

porque não há um único gênero de situação que suscite a aplicação da norma, ao contrário do que ocorre 

nas regras, cuja ação pressuposta na previsão é determinada, ou ao menos, determinável. 
169

 ATIENZA, Manuel e MANERO, Juan Ruiz, “Las Piezas del Derecho – Teoria de los Enunciados 

Jurídicos”, 4ª edição, Barcelona: Ariel, 2007, págs. 26/27. Dentre as diversas classificações, para o que 

aqui nos interessa, ressaltamos a classificação interna feita pelos Autores em relação aos princípios, que 

os divide em princípios em sentido estrito (aqueles que expressam valores superiores de um ordenamento 

jurídico) e diretrizes ou normas programáticas (aqueles que estipulam a obrigação de perseguir 

determinado fim). Não obstante os Autores sustentem a natureza exaustiva e excludente desta 

classificação, ressaltam que “aunque es posible que un mismo enunciado pueda considerarse en ciertos 

contextos argumentativos como principio y en otros como directriz (y hasta pueda decirse que ello 

constituye una ambigüedad característica de muchos princípios), una misma persona no puede utilizarlo, 

en un mismo contexto argumentativo, como ambas cosas a la vez”. 
170

 ATIENZA, Manuel e MANERO, Juan Ruiz, “Las Piezas del Derecho – Teoria de los Enunciados 

Jurídicos”, 4ª edição, Barcelona: Ariel, 2007, págs. 28/29  
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relação caso/solução, para afirmar que os princípios em sentido estrito sim, embora 

possuam a configuração do caso de forma mais aberta que as regras, por possuírem 

maior grau de indeterminação. Afirmam, ainda, que esses mesmos princípios não 

podem ser cumpridos em diversos graus, como mandados de otimização, como defende 

Robert Alexy em relação a todos os princípios
171

. Segundo os Autores, somente as 

diretrizes caracterizar-se-iam como mandamentos de otimização
 172 173. 

Para os mesmos, estruturalmente, as regras possuem nas condições de aplicação 

(previsão, na concepção de David Duarte) um conjunto fechado, e os princípios, uma 

configuração aberta. Todavia, diferenciam o modelo de conduta prescrito nas regras 

como fechado, assim como nos princípios em sentido estrito, e abertos nas diretrizes, o 

que possibilitaria a realização em maior ou menor grau a consecução dos objetivos, pelo 

que se configurariam como mandados de otimização, na concepção alexyana de 

princípios, o que não ocorreria com os princípios em sentido estrito
174

 
175

. 
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 Robert Alexy contesta a tese dos Autores de que os princípios em sentido estrito não funcionariam 

como mandados de otimização, a serem cumpridos em graus variados. Alexy afirma que o exemplo usado 

pelos Autores, do princípio da igualdade, funciona como regra porque os Autores incluíram uma cláusula 

geral de reserva como “e quando outro princípio contrário com maior peso não ordene outra coisa”, que 

não existe no enunciado normativo da Constituição. Afirma o Autor que o princípio da igualdade, sem 

essa cláusula, funciona como princípio, podendo ser cumprido em graus variados, e que Atienza e 

Manero classificam os princípios em sentido estrito como razões de correção, o que retiraria o caráter 

deontológico dos mesmos (ALEXY, Robert, “Sobre la Estructura de los Principios Jurídicos”, in Tres 

Escritos sobre los Derechos Fundamentales y la Teoría de los Princípios, Serie de Toria Jurídica y 

Filosofia del Derecho Nº 28, Universidad Externado de Colombia, págs. 118/123. Embora esse artigo 

esteja sendo referenciado também em inglês, há na versão em espanhol duas objeções não constantes da 

versão em inglês, inclusive a parte ora citada, motivo pelo qual são referenciadas ambas as versões). 
172

 ATIENZA, Manuel e MANERO, Juan Ruiz, “Las Piezas del Derecho – Teoria de los Enunciados 

Jurídicos”, 4ª edição, Barcelona: Ariel, 2007, págs. 30/31. Os Autores, dentro das diversas divisões 

internas dos princípios, afirmam que os princípios no sentido de normas programáticas ou diretrizes 

possuem essa propriedade de realização em variados graus. 
173

 Na realidade, os Autores admitem, em certo sentido, que as diretrizes também funcionem como 

mandamentos de otimização, eis que possuem condições de aplicação configuradas de forma aberta, 

possibilitando assim, no caso concreto, uma ponderação com fatores relevantes, princípios ou regras que 

jogam em sentido contrário. Todavia, afirmam que uma vez prevalecendo a diretriz após a ponderação, 

sua aplicação seria plena, e não gradual (ATIENZA, Manuel e MANERO, Juan Ruiz, “Sobre Principios 

y Reglas”, in Doxa, Cuardenos de Filosofía del Derecho”, Nº 10, 1991, pág. 110) 
174

 ATIENZA, Manuel e MANERO, Juan Ruiz, “Las Piezas del Derecho – Teoria de los Enunciados 

Jurídicos”, 4ª edição, Barcelona: Ariel, 2007, págs. 32/34 
175

 David Duarte analisa esse enfoque estrutural das normas feitas por Atienza e Manero, criticando a 

subdivisão tripartite das normas, salientando que não é no elemento estrutural da estatuição que se 

caracteriza a possibilidade ou não de ponderação (e consequentemente de aplicação graduada própria dos 

princípios) e a caracterização principiológica da norma, mas sim a previsão da norma que possibilita a 

ponderação e caracterização como princípio, desde que presente a previsão implícita já referida (em todas 

as situações de qualquer gênero), independentemente de possuir um objetivo, o que não altera sua 

estrutura e, portanto, não caracteriza uma terceira espécie normativa (DUARTE, David, DUARTE, 

David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma e a Criação 

de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 148/149), 

com o que estamos de acordo 
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Carlos Bernal Pulido, especificamente em relação às normas de direitos 

fundamentais, afirma que a diferenciação entre regras e princípios não se pode fazer 

abstratamente, somente com base na leitura do enunciado normativo, mas deve ser feita 

quando da relação entre a Constituição e a lei no juízo de constitucionalidade. São 

princípios aquelas normas mais indeterminadas em sua relação com a lei, e regras 

aquelas mais determinadas
176

. 

Como consequência, as regras se aplicam por subsunção para solução de casos 

fáceis, enquanto os princípios se aplicam para solução dos casos difíceis, ocasião em 

que os princípios “constituyen en estos casos los objetos normativos que se aplican 

mediante los tres subprincipios de la proporcionalidad”
177

 
178

. 

Para Reis Novais, a diferença entre regras e princípios é determinada pelo 

método de aplicação, que seria a ponderação nos princípios e a subsunção nas regras, no 

mesmo sentido defendido acima por Bernal Pulido
179

, Gomes Canotilho
180

, Martín 

Borowski
181

, embora haja divergência doutrinária, entendendo, por exemplo David 

Duarte, que a ponderação é o método de solução de conflitos normativos em geral, 
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 PULIDO, Carlos Bernal, “El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales”, 3ª 

edição, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, págs. 594/595. O Autor discorda 

da doutrina, defendida por J.R. Sieckmann e Borowski, que sustenta a existência de regras que tenham 

parcialmente determinado seu conteúdo. Para o Autor, se uma norma tem parcialmente determinado seu 

conteúdo é um princípio, o que, todavia, somente se pode precisar no caso concreto. 
177

 PULIDO, Carlos Bernal, “El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales”, 3ª 

edição, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, págs. 595/597. Em relação à 

norma da proporcionalidade, o Autor afirma que as normas que já foram concretizadas e fundamentadas 

pelo Tribunal Constitucional (denominadas normas adstritas) e que se aplicam como precedentes têm 

caráter de regra, e já foram objeto da norma da proporcionalidade, enquanto os princípios ainda o serão. 

Todavia, afirma o Autor, se em um caso futuro, havendo novas razões derivadas de outros princípios 

contrários a esta norma adstrita usada como precedente, o Tribunal deverá voltar a pronunciar-se sobre a 

fundamentação da referida norma, aplicando novamente a norma da proporcionalidade, quando então esta 

norma adstrita terá funcionado como princípio. Nesse sentido, demonstra o Autor porque afirma que a 

natureza da norma somente pode ser aferida no caso concreto, e não abstratamente.  
178

 A aplicação dos três subprincípios da proporcionalidade, como referido pelo Autor, implica dizer que a 

solução dos chamados casos difíceis se dá por ponderação (balancing), método de solução de conflitos de 

normas, cujo instrumento é a proporcionalidade. Segundo Alexy, existem duas operações básicas na 

aplicação da lei: subsunção e ponderação, tendo o Autor desenvolvido esquemas para demonstração da 

solução dos casos através de ambas as operações, Lei da Subsunção (Subsumption Formula) e Lei da 

Ponderação (Balancing Law), afirmando que o esquema da primeira funciona através de regras de lógica 

e da segunda através de regras de aritmética (ALEXY, Robert, “On Balancing and Subsumption. A 

Structural Comparison”, Ratio Juris, Vol. 16, nº 4, Dezembro/2003, págs. 433-449) 
179

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 347/348 
180

 CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição – 7ª 

reimpressão, Coimbra: Almedina, 2010, pág. 1.241 
181

 BOROWSKI, Martin, “La Restricción de los Derechos Fundamentales”, traduzido para o espanhol 

por Rodolfo Arango, in Revista Espanhola de Derecho Constitucional, ano 20, nº 59, Maio/Agosto-2000, 

pág. 36 
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desde que não haja norma específica de solução de conflito, independentemente da 

natureza jurídica das normas envolvidas
182

, posição compartilhada por Humberto 

Ávila
183

 e Ana Paula Barcelos
184

. 

De forma diferente, Humberto Ávila acresce à clássica divisão das normas entre 

regras e princípios, os postulados, entendidos como condições essenciais para 

interpretação de qualquer objeto cultural, sem as quais o objeto não pode ser sequer 

apreendido. Divide os postulados em hermenêuticos (destinados à compreensão em 

geral do Direito) e aplicativos (destinados a estruturar a aplicação concreta do 

Direito)
185

. 

Sustenta Humberto Ávila que as regras e princípios são normas objeto de 

aplicação, enquanto os postulados são normas que orientam a aplicação de outras; que a 

normas de primeiro grau dirige-se aos sujeitos do direito (estado/contribuintes), 

enquanto os postulados dirigem-se aos aplicadores/intérpretes; as normas de primeiro 

grau implicam-se reciprocamente, de modo preliminar/complementar (princípios) ou 

preliminar/decisivo (regras), já os postulados, por se situar num metanível, orientam a 

aplicação dessas normas sem conflituosidade necessária com outras normas
186

. 

Emerson Garcia afirma que Humberto Ávila acresceu à clássica “dicotomia 

normativa” a categoria dos postulados, sendo que as regras e princípios estariam numa 

categoria normativa regulatória e os postulados numa categoria metódica, “que serve de 

instrumental à individualização e consequente correção do dever ser, do padrão 
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 DUARTE, David, “Drawing Up Bondaries of Normative Conflicts that Lead to Balances” in Legal 

Reasoning: The Methods of Balancing, SIECKMANN, Jan-Reinard (org.), Stuttgard: Franz Steiner 

Verlag, 2010, pág. 51 
183

 ÁVILA, Humberto, “Teoria dos Princípios – Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos”, 

São Paulo: Malheiros, 10ª edição, 2009, págs. 52/63 
184

 BARCELLOS, Ana Paula de, “Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional”, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2005, págs. 201/220. A Autora descreve dois tipos de situações nas quais a ponderação 

de regras se impõe: a aplicação da regra produzirá uma injustiça tão grave que parece intolerável e na 

ausência de técnicas hermenêuticas para solução de uma colisão de regras (hipótese essa incluída nos 

limites de conflito real de normas, desenhados por David Duarte no artigo Drawing Up Bondaries of 

Normative Conflicts that Lead to Balances já diversas vezes referenciado) 
185

 ÁVILA, Humberto, “Teoria dos Princípios – Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos”, 

São Paulo: Malheiros, 10ª edição, 2009,, págs. 123/124. Afirma o Autor que “os postulados normativos 

aplicativos são normas imediatamente metódicas que instituem os critérios de aplicação de outras normas 

situadas no plano do objeto da aplicação. Assim, qualificam-se como normas sobre a aplicação de outras 

normas, isto é, como metanormas. Daí se dizer que se qualificam como normas de segundo grau.”  
186

 ÁVILA, Humberto, “Teoria dos Princípios – Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos”, 

São Paulo: Malheiros, 10ª edição, 2009,, pág. 124 e “A Distinção entre Princípios e Regras e a 

Redefinição do Dever de Proporcionalidade”, in Revista de Direito Administrativo, nº 215, 

Janeiro/Março-1999, Brasil, págs. 115/179 



 

64 
 

normativo que, de forma imediata, regerá o caso concreto”, prosseguindo que a 

imperatividade de ambos as classificaria como normas. O Autor questiona se não 

existiriam princípios que, face a sua fundamentalidade ou funcionalidade específica, não 

assumiriam uma vocação conflitual, o que afastaria a necessidade de ponderação, sem 

que perdessem a natureza de princípio, o que decerto afastaria essa terceira classe de 

norma defendida por Humberto Ávila
187

. 

A nosso ver, e considerando a distinção de normas de segundo grau como 

aquelas que têm outras normas como objeto, com o conteúdo relativo ao direito na 

previsão
188

, entendemos que essa terceira espécie normativa se enquadraria como 

normas de segundo em grau em geral
189

, que teriam a natureza de regra ou princípio, 

sendo desnecessária uma terceira categoria de norma, acrescentando, ainda, os 

valorosos argumentos de Emerson Garcia, acima referido. 

 Feitas as considerações a respeito das diversas posições doutrinárias relativas às 

diferenças entre regras e princípios, adotamos o entendimento que existe, de fato, uma 

distinção forte entre regras e princípios (espécies de normas jurídicas que esgotam toda 

a classificação das mesmas a nosso ver), especialmente no que diz respeito à estrutura 

normativa e, em geral, ao método de aplicação na solução dos conflitos normativos
190

.  
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 GARCIA, Emerson, “Conflito entre Normas Constitucionais – Esboço de uma Teoria Geral”, Rio 

de Janeiro: Lumem Juris, 2008, pág. 179 
188

 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

págs. 100/101. Partindo da concepção de Hart na distinção entre normas primárias (que regulam 

comportamento) e secundárias (que se reportam às normas primárias), o Autor diferencia normas 

primárias e secundárias, definindo aquelas como normas relativas a condutas e, portanto, normas que têm 

por objeto a realização exterior ao mundo do direito, enquanto que as normas secundárias são as que têm 

outras normas como objeto, sejam essas primárias ou secundárias. Acresce, ainda, mais um critério para 

identificação das normas secundárias, que é a inserção do conteúdo relativo ao direito no primeiro 

elemento estrutural da norma, qual seja, a previsão, diferenciando-se, neste ponto, da definição de Hart.  
189

 HART, Herbert L. A. “The Concept of Law”, tradução para o português “O Conceito de Direito”, por 

Armindo Ribeiro Mendes, 5ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, pág. 91. Segundo 

Hart, as regras de segundo grau são como parasitas ou secundárias em relação às regras primárias (que 

são aquelas pelas quais aos seres humanos é exigido que façam ou deixem de fazer certas ações, quer 

queiram ou não) porque asseguram que os seres humanos possam criar novas regras primárias, ao fazer 

ou dizer certas coisas, podem extinguir ou modificar as regras antigas ou determinar de diferentes modos 

a sua incidência ou fiscalizar a sua aplicação. 
190

 Nesse ponto, nossa posição parece divergir de García Amado, que apenas supõe uma diferença 

qualitativa entre regras e princípios, afirmando que todo conflito entre princípios deve ser reconduzido a 

conflitos entre regras e resolvidos por interpretação e subsunção (AMADO, Juan Antonio García, 

“Derechos y Pretextos. Elmentos de Crítica del Neoconstitucionalismo” in Teoría del 

Neoconstitucionalismo – Ensayos Escogidos, CARBONELL, Miguel (org), Madrid: Trotta, 2007, págs. 

248/249) 
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Entendemos ainda que os princípios são normas jurídicas que se aplicam em 

todas as situações de qualquer gênero que possam fazer acionar seu mecanismo 

normativo, como defende David Duarte, de forma expansiva, como mandados de 

otimização, de acordo com o entendimento de Robert Alexy, ambos já anteriormente 

citados. 

Tal entendimento, a nosso ver, conduz à discussão acerca do suporte fático da 

norma principiológica, assunto que passaremos a abordar dentro da delimitação da 

previsão normativa das normas de direitos fundamentais
191

. 

 

II.2.1.4 – Delimitação Da Previsão Normativa Das Normas De Direitos 

Fundamentais 

 

 Como restou destacado acima, muitas das normas constitucionais têm a natureza 

de princípios, especialmente no que diz respeito às normas de direitos fundamentais. 

Tais normas têm, a nosso ver, a estrutura normativa diferenciada das normas-regra, 

como já abordado no item anterior, especialmente porque não têm a previsão normativa 

definida ou fechada, como nas regras
192

, pelo que necessário se faz abordar a questão da 

delimitação da previsão normativa ou âmbito de proteção, que segundo Canotilho, 

consiste na “delimitação intencional e extensional dos bens, valores e interesses 

protegidos por uma norma”
193

. 

 Tal questão está intimamente ligada à discussão da interpretação normativa, 

indagando-se se seria a delimitação da previsão normativa uma tarefa meramente 

interpretativa ou uma tarefa restritiva? 

 Para responder a tal questionamento, entendemos necessário analisarmos 

questões prévias acerca do suporte fático das normas de direitos fundamentais, que de 

acordo com os diversos entendimentos doutrinários pode ser restrito (Vieira de 
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 Considerando o objeto de nosso estudo, que se refere à restrição a determinado direito fundamental, 

somente essas normas constitucionais serão consideradas. 
192

 Conforme já abordado através especialmente da análise das espécies normativas desenvolvida por 

David Duarte e Manuel Atienza/Ruiz Manero, ambos já referidos anteriormente. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes, CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição”, 7ª edição – 7ª reimpressão, Coimbra: Almedina, 2010, pág. 1203 
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Andrade, Müller), mitigadamente restrito (Reis Novais) ou amplo (Robert Alexy, David 

Duarte, Virgílio Afonso da Silva), bem como as teorias interna, externa, dos princípios e 

da reserva geral imanente de ponderação dos direitos fundamentais, na divisão 

desenvolvida por Reis Novais, já que tais questões estão intimamente relacionadas. 

  

II.2.1.4.1 – Do Suporte Fático da Norma Principiológica 

 

Segundo Reis Novais, a estrutura típica do processo restritivo de uma norma de 

direito fundamental se inicia com a delimitação do âmbito de proteção da norma, o que 

é uma tarefa meramente interpretativa, que é declarativa de limites, prévia à restritiva, 

que é constitutiva de restrição, dependente da ponderação do legislador
194

. 

A nosso ver, não há como analisar a afirmação supra sem mencionar as diversas 

teorias das restrições dos direitos fundamentais
195

, que se dividem em teorias: interna, 

externa, dos princípios e da reserva geral imanente de ponderação, de acordo com a 

classificação feita por Reis Novais, que é por nós adotada. 

Na teoria interna, entende-se o direito como não limitado, existindo desde o 

início um conteúdo definido, eis que os limites ao direito são internos (imanentes aos 

mesmos)
196

, e não uma restrição (que é externa ao direito e visa sua diminuição); ao 
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contrário da teoria externa, que compreende os direitos como limitados, resultante de 

uma restrição externa, que visa delimitar seu conteúdo definitivo
197

. 

Assim, pela teoria externa, ao contrário do que se verifica na teoria interna, há 

dois conceitos distintos: o do direito e de restrição, que se relacionam não de forma 

necessária, já que existe o direito independente da restrição e após a verificação desta, o 

direito restringido, resultante da necessária conciliação do direito fundamental com os 

direitos dos outros e interesses coletivos
198

. 

Pela teoria dos princípios de Robert Alexy, tendo as normas de direitos 

fundamentais, independentemente de sua formulação mais ou menos precisa, natureza 

jurídica de princípios, caracterizam-se como «mandamentos de otimização»
199

, e 

portanto podem ser satisfeitos em graus variados, de acordo com as condições fáticas e 

jurídicas determinadas pelos princípios e regras colidentes
200

. Assim, através do método 

da ponderação, característico modo de aplicação dos princípios
201

, nos quais as 

condições fáticas e jurídicas dos princípios colidentes são avaliados, as restrições ou 

limites aos direitos fundamentais são determinados, e portanto não seriam apostos de 

fora (como na teoria externa), nem concretizariam limites imanentes (como na teoria 

interna)
202

, decorrendo assim da estrutura da norma jurídica principiológica. 

Pela teoria desenvolvida por Jorge Reis Novais, os direitos fundamentais são 

dotados de uma «reserva geral imanente de ponderação», que decorre da 

impossibilidade da Constituição determinar todas as possíveis colisões que envolvam os 

direitos fundamentais, estando o efeito jurídico das normas que os consagram 

condicionados pela inevitabilidade da ponderação dos valores que protegem com outros 
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igualmente atendíveis em cada caso, constituindo esta «reserva» o fundamento da 

legitimidade das restrições
203

. 

Robert Alexy, assim como Martin Borowski, afirmam que a teoria dos princípios 

segue a teoria externa
204

 
205

, opinião não compartilhada por Reis Novais, que a 

diferencia da teoria externa, porque esta privilegia especialmente a relevância decisiva 

do sistema de reservas consagrados constitucionalmente e socorre-se da subsunção 

como método de aplicação do direito.  

Para Reis Novais, essas características próprias da teoria externa não se 

encontram presentes na teoria dos princípios. O autor considera a ponderação dos 

princípios a ideia-chave da teoria, dependendo sempre a restrição do peso dos princípios 

colidentes no caso concreto, sendo a ponderação o método inevitável para aplicação do 

direito e mais apto a compor adequadamente os valores ou interesses em conflito 
206

 
207
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 Reis Novais diferencia sua teoria, segundo a qual os direitos fundamentais 

possuem uma reserva geral imanente ponderação, da teoria interna, da teoria externa, 

assim como da teoria dos princípios de Robert Alexy.  

Afasta-se o Autor da teoria interna porque não concebe a existência de bens que 

se caracterizem como limites imanentes dos direitos fundamentais, que não são 

diferenciados das restrições
208

. 

Afasta-se da teoria externa porque em sua teoria, o Autor (i) considera o sistema 

de reservas da Constituição como indicação relevante, mas não definitiva e absoluta, 

para determinar se o legislador constituinte já ponderou tudo o que havia a ponderar e, 

assim a norma constitucional deve ser subsuntivamente aplicada, ou permite novas 

ponderações, bem como (ii) qual o sentido que devem seguir as ponderações já 

efetivadas pelo constituinte e, ainda, (iii)  a densidade e controle sobre as novas 

ponderações
209

. 

 Em relação à teoria dos princípios, a teoria da reserva geral imanente de 

ponderação se aproxima pela adoção da ideia-chave da ponderação como método 

inevitável e mais adequado para composição de valores e interesses em conflito, 

todavia, diferencia-se desta teoria por não adotar o Autor a diferenciação forte entre 

princípios e regras, não considerando aquela espécie normativa como comandos de 

otimização, mas como normas que necessitam da ponderação com razões e princípios 

em sentido contrário, que demandem igualmente aplicação
210

. Diferem ainda as 

referidas teorias na medida em que na teoria dos princípios de Robert Alexy não há 
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espaço para delimitação do âmbito de proteção dos direitos fundamentais sem caráter 

restritivo, apenas por interpretação, em função daquele autor adotar uma concepção 

radicalmente ampla da previsão normativa, em contraposição à concepção restritiva 

mitigada do âmbito de proteção adotada por Reis Novais
211

. 

O Autor sustenta que sua teoria adota fundamentos tanto da teoria externa como 

da teoria dos princípios, com as críticas que ressalva, afirmando que “pesem embora as 

deficiências que lhes foram imputadas, sejam, sobretudo, o modelo dos direitos 

fundamentais enquanto princípios, através do recurso à ideia-chave da ponderação, e o 

modelo da teoria externa, através do recurso a grande parte do travejamento de controlo 

longamente desenvolvido e estabilizado pelo chamado pensamento de intervenção e 

limites, que mais satisfatoriamente correspondem aos nossos propósitos”
212

. 

Reis Novais rejeita a teoria interna dos limites imanentes (que rejeita a 

delimitação do direito fundamental pelos limites imanentes como restrição), afirmando 

que teoreticamente é possível configurar qualquer restrição como declaração de limite 

imanente, desde que não seja inconstitucional, ficando assim, sem objeto de aplicação 

os limites aos limites dos direitos fundamentais, ou ainda, sua aplicação seria 

manipulável arbitrariamente
213

.  

Jorge Miranda revela expressamente sua aderência à teoria externa, por entendê-

la como mais adequada ao princípio da liberdade, e mais eficaz no controle das 

intervenções legislativas abusivas feitas à margem do art. 18º da CRP
214

. 
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 Da mesma forma, Gomes Canotilho afirma “que a teoria externa e do Tatbestand 

alargado permitem adaptar-se melhor aos desafios da inclusividade e da 

multiculturalidade com que hoje se defronta a justiça constitucional do que as teorias 

interna e teoria do Tatbestand restrito, sedimentadas em sociedades civis 

tendencialmente mais homogêneas 
215

. 

Como já referido acima, para Vieira de Andrade, a declaração de limites 

imanentes e limitação ou harmonização de direitos (casos de colisão entre direitos e 

conflitos entre direitos e valores) não são restrições, e, portanto não estão sujeitos ao 

disposto no art. 18º da CRP, que consagra o «princípio da fundamentação constitucional 

da restrição legislativa», que tem que ser obrigatoriamente seguido nos casos de 

restrições. Não admite o Autor restrições não expressamente autorizadas na 

Constituição, afirmando que nos casos em que não há autorização expressa na 

Constituição, verificam-se as categorias de leis harmonizadoras ou interpretativas, mas 

não restritivas
216

, adotando claramente a teoria interna. 

 Entendemos que, entre a teoria interna e a externa, a teoria externa melhor 

atende às necessidades de proteção dos direitos fundamentais, especialmente pela 

grande dificuldade de diferenciação das diversas situações em que os mesmos são 

comprimidos, tais como delimitação, restrição, conformação, conforme ressaltado por 

Gomes Canotilho, sendo que o mais seguro, a nosso ver, é entender todas essas 

situações como restritivas, para que se dê plena efetividade ao princípio do caráter 

restritivo das restrições. 

 Acrescente-se, ainda, com base nos ensinamentos de Jorge Reis Novais, que “na 

medida em que qualquer restrição pode ser teoreticamente configurável como limite 

imanente …, os limites aos limites ficariam, na prática, sem objecto de aplicação ou, 

pelo menos, a exigência da sua aplicação seria manipulável de forma totalmente 

                                                                                                                                                                          
mesmo sentido, ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, 

traduzido para o português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São 

Paulo: Malheiros, 2008, pág. 278 
215

 CANOTILHO, J.J. Gomes, “Dogmática de Direitos Fundamentais e Direito Privado”, in Estudos 

sobre Direitos Fundamentais, 2ª ed, Editora Coimbra, 2008, págs. 214/215 
216

 ANDRADE, José Carlos Vieira de, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 

1976”, 4ª edição, Coimbra: Almedina, 2009, págs. 281/283. O Autor sustenta que há casos em que são 

necessárias restrições, e não há expressa autorização no texto constitucional para tanto. Nesses casos, 

defende o Autor o recurso ao art. 29º, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, por expressa 

autorização do nº 2, do art. 16º da CRP, o que será melhor abordado adiante. 



 

72 
 

arbitrária”
217

, motivo pelo qual entre a teoria interna e externa, manifestamos aderência 

à teoria externa das restrições aos direitos fundamentais, entendendo a restrição como 

externa ao direito em si, manifestando-se como exigência de conciliar os direitos de 

diversos indivíduos, bem como direitos individuais e interesses coletivos
218

. 

 Todavia, não entendemos que o sistema diferenciado de reservas da Constituição 

seja determinante para que sejam aceitáveis quaisquer restrições aos direitos 

fundamentais, característica esta determinante da teoria externa, segundo Reis 

Novais
219

. 

 Considerando-se o refinamento da divisão das teorias das restrições feita por 

Reis Novais, em decorrência da qual a teoria dos princípios de Robert Alexy e a teoria 

da reserva geral imanente de ponderação do próprio Autor não são espécies da teoria 

externa, entendemos que nossa adesão se dá na realidade à teoria dos princípios, que 

tem por diferencial não só a ideia de princípio como mandamento de otimização, com 

capacidade expansiva que se limita somente em caso de colisão com outras normas que 

disciplinam a mesma posição jurídica em sentido contrário, mas também pela adoção do 

suporte fático radicalmente amplo, caracterizando toda limitação de sua previsão 

normativa como atividade restritiva
220

 
221

, diferenciando-se basicamente nesses pontos, 

a nosso ver, da teoria da reserva geral imanente de ponderação. 

 Somente nestes aspectos, quais sejam, quanto à delimitação do suporte fático e 

no entendimento dos princípios como mandamentos de otimização, nos afastamos da 

teoria da reserva geral imanente de ponderação.  

Segundo Reis Novais, que adota uma concepção restritiva mitigada do âmbito de 

proteção da norma de direito fundamental, em um primeiro momento, a delimitação do 

conteúdo desta norma decorre de uma atividade interpretativa, para em seguida incidir a 
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restrição
222

. De acordo com tal entendimento, a delimitação inicial da previsão 

normativa congrega no âmbito de proteção da norma o que é pacificamente incluído e é 

deixado fora deste âmbito de proteção o que é evidentemente excluído, independente de 

valoração ou ponderação, como ocorre nos comportamentos que causem grave 

danosidade social ou sejam incompatíveis com requisitos mínimos da vida em 

sociedade e aqueles que se configuram como ilícito penal no sentido jurídico-

material
223

, o que a nosso ver segue o raciocínio da posição doutrinária defendida por 

Vieira de Andrade, que adota claramente o âmbito de proteção restrito, próprio da teoria 

interna, e afirma que reconhece os limites imanentes implícitos sempre que se possa 

afirmar que a Constituição exclui inexoravelmente determinada forma de exercício de 

sua proteção
224

 
225

. 

 Na defesa de uma teoria ampla do suporte fático, Robert Alexy defende que 

mesmo nas situações que obviamente não irá haver uma proteção definitiva de posição 

de um direito fundamental, em decorrência de razões que militam a favor da proteção de 

outro princípio em sentido contrário, por mais evidente que seja essa não proteção 

definitiva, não se pode excluir à partida a proteção prima facie outorgada pela norma de 

direito fundamental, que inclui todas as modalidades de exercício do direito 

fundamental, típicas ou não. Se for necessária uma ponderação entre razões e contra-

razões para decidir-se acerca da proteção definitiva
226

, a posição de direito fundamental 
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mitigadamente restrita do âmbito de proteção das normas de direitos fundamentais, já que Reis Novais 

afirma que delimita o âmbito de proteção por interpretação, excluindo-se modalidades de exercício que 

são evidentemente excluídas independentemente de ponderação, como já referenciado na nota anterior, ao 
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goza de uma proteção prima facie, estando assim incluída no âmbito de proteção da 

norma, integrando seu suporte fático, que é composto não só pelo bem protegido, mas 

também pelas intervenções que incidem sobre o mesmo e afastam a proteção definitiva, 

abrangendo assim “todos os pressupostos materiais para ocorrência da consequência 

jurídica prima facie”
227

. 

 No mesmo sentido segue a doutrina de David Duarte ao afirmar que é a previsão 

normativa que define o conteúdo material da norma, seleciona a resposta do direito e é 

seu objeto
228

, sendo certo que nos princípios, a norma não está limitada a uma classe de 

comportamentos que se possa definir previamente
229

, já que do pressuposto implícito 

das normas princípios (em todas as situações de qualquer gênero) decorre sua 

capacidade de otimização e revela o domínio normativo que pode gerar sua aplicação, 

não se confundindo cada uma dessas questões: (i) capacidade de otimização e (ii) 

domínio normativo mais ou menos delimitado (determinação de recorte previsional)
230

, 

embora ambas sejam, a nosso ver, decorrência lógica da adoção do suporte fático amplo 

da norma principiológica, à semelhança da posição doutrinária adotada por Robert 

Alexy acima referida
231

. 

 Já sob a ótica da teoria interna, Vieira de Andrade afirma que a definição do 

âmbito de proteção é uma tarefa interpretativa que visa definir o objeto e conteúdo 

protegido pela norma de direito fundamental, incluindo ou excluindo as diversas 

situações, modos ou formas de exercício do respectivo direito, através da determinação 

                                                                                                                                                                          
passo que Alexy entende que o suporte fático inclui também as intervenções, mesmo que evidentes, que 

irão provocar a exclusão definitiva da proteção jusfundamental. 
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 ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, traduzido para o 

português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 

2008, págs. 302 e ss 
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 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

pág. 102 
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 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

pág. 140 
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 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

págs. 146/147 
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 Entendendo-se que, se a norma principiológica caracteriza-se pela presença desse pressuposto 

implícito na previsão da norma, de que a estatuição se impõe sempre “em todas as situações de qualquer 

gênero” que possa fazer acioná-la, é uma consequência lógica a adoção do suporte fático amplo, nos 

moldes da teoria alexyana, já que não se vislumbra hipótese de exclusão de qualquer espécie de situação 

que se possa fazer acionar a estatuição da norma, por mais que seja evidente a exclusão da proteção 

normativa definitiva, como defende, por exemplo, Reis Novais, já referenciado. 
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dos limites imanentes, mesmo que esses não decorram expressamente do texto 

normativo
232

. 

 Entende o Autor que a delimitação do âmbito normativo pela interpretação 

protege de forma mais segura os direitos fundamentais, por preservar seu núcleo 

essencial
233

, identificado como domínio garantido, relativamente aos demais direitos, 

reforçando a dignidade da pessoa humana e os valores comunitários básicos, o que não 

ocorre nas teorias principialistas, que permitem o “enfraquecimento axiológico do 

sistema”, já que não haveria valores intocáveis a serem preservados
234

. 
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ANDRADE, José Carlos Vieira de, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 

1976”, 4ª edição, Coimbra: Almedina, 2009, págs. 267/268. O Autor critica a teoria dos princípios 
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 Relativamente ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, o assunto será abordado mais adiante 
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 ANDRADE, José Carlos Vieira de, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 

1976”, 4ª edição, Coimbra: Almedina, 2009, pág. 270. Não vislumbramos uma proteção maior dos 
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ressalta Reis Novais, já anteriormente referenciado nessa questão, teoreticamente é possível configurar 
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assim, sem objeto de aplicação os limites aos limites dos direitos fundamentais, ou ainda, sua aplicação 

seria manipulável arbitrariamente (NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais 

Não Expressamente Autorizadas pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 

173). Vieira de Andrade afirma que em inúmeras situações em que aparentemente há conflito de direitos 

(invocar direito ao casamento para casar com pessoa do mesmo sexo; invocar liberdade de expressão para 

injurir uma pessoa; invocar liberdade artística para matar um ator no palco;…), este não se verifica, 

portanto, como não há proteção de um desses direitos, o que é acessível ao intérprete por mera 

interpretação para delimitação do âmbito protegido da norma, “a solução do problema não tem que levar 

em conta o direito invocado, porque ele não existe naquela situação. Pelo contrário, havendo conflito, tal 

significaria a existência de um direito em face de outros direitos ou de outros valores (deveres) e a 

solução não poderia nunca ignorar o direito invocado…” (ANDRADE, José Carlos Vieira de, “Os 

Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, 4ª edição, Coimbra: Almedina, 2009, 
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aspecto, quanto à maior ou menor proteção ao direito fundamental, concordamos com Robert Alexy que 

afirma que não é a amplitude do suporte fático que vai determinar uma maior/menor proteção, já que o 

que a teoria restrita exclui do suporte fático, a teoria ampla admite como objeto de restrição, todavia, 

nesta última a operação que levará da proteção prima facie à exclusão definitiva dependerá não de uma 

exclusão à partida, mas do resultado de uma ponderação entre razões que militam a favor da proteção e 

outras que militam a favor da restrição, o que permite a utilização da argumentação, orientada pela norma 

da proporcionalidade (ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, 

traduzido para o português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São 

Paulo: Malheiros, 2008, págs. 326/328). 
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 Considerando tudo o que dissemos a respeito da interpretação, entendemos que o 

que se discute nesse momento não pode excluir qualquer posição jurídica ou forma de 

exercício que puder ser contemplada na norma de direito fundamental a título de 

interpretação. 

 Por mais evidente que seja a exclusão da proteção definitiva, entendemos que tal 

se dá a título restritivo, devendo ser justificado através da proteção de outra norma que 

afasta a proteção da norma restringida, em virtude do peso superior da prevalecente, o 

que ocorre não no momento da interpretação da norma, mas no momento da aplicação 

desta, quando se verificam os conflitos normativos. 

Robert Alexy divide as restrições em diretamente constitucionais ou 

indiretamente constitucionais, sendo que as diretamente constitucionais seriam a 

descrição do conteúdo daquilo que é protegido – limites imanentes, para aqueles que 

adotam a teoria interna e não as consideram como restrição (ex.: direito de reunião, 

desde que seja pacífica). Para o autor, as restrições diretamente constitucionais 

configuram-se como verdadeiras restrições, nas quais o legislador constituinte realizou 

uma ponderação entre os princípios colidentes (ex.: direito de reunião vs segurança), 

tendo decidido em favor de determinada posição, estabelecendo-se uma cláusula 

restritiva de direito fundamental diretamente na Constituição
235

. 

Nas restrições indiretamente constitucionais, a Constituição autoriza seu 

estabelecimento por norma infraconstitucional, encontrando-se mais claramente nas 

cláusulas de reservas explícitas (aquelas disposições constitucionais que autorizam 

intervenções e restrições), podendo tais reservas serem simples (garantem competência 

simples para estabelecer restrições) ou qualificadas (há limitação ao conteúdo da 

restrição, por ex.: direito de reunião pacífica e sem armas, se for em local aberto, ou 

seja, somente pode haver restrição ao direito de reunião, se estiver presente o fato de ser 

em local aberto)
236

. 
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Jorge Miranda sustenta a possibilidade de restrições implícitas na Constituição, 

fundamentadas nos princípios constitucionais paralelos aos que alicerçam as restrições 

expressas, pressupondo uma reserva de Constituição para as restrições
237

, da mesma 

forma que Jorge Reis Novais
238

. 

 São inúmeras as necessidades de restrições aos direitos fundamentais, muitas 

delas não previstas expressamente na Constituição, o que afastaria a aplicação do art. 

18º da CRP, no caso português, por exemplo. Todavia, conforme a doutrina de Jorge 

Reis Novais, “as mais elementares necessidades de convivência social apontam para a 

possibilidade e necessidade de os direitos fundamentais, independentemente das 

reservas ou ausência de reservas com que os dotou o legislador constituinte, poderem ter 

de ceder nas situações em que outros bens igualmente dignos de protecção jurídica 

assim o exijam”. Prosseguindo, defende o autor o princípio da limitabilidade dos 

direitos fundamentais, que são dotados de uma reserva geral imanente de ponderação, 

como já explicitado acima. 

 Segundo o autor “todo o problema dos limites dos direitos fundamentais em 

Estado de Direito e, especialmente, o das restrições não expressamente autorizadas pela 

Constituição gira em torno dessas duas exigências de sentido potencialmente 

divergente: de um lado, as necessidades de protecção privilegiada e qualificada das 

liberdades individuais e, de outro, a satisfação, por parte do Estado, das necessidades de 

vida em comunidade politicamente organizada e, em particular, a garantia dos direitos 

fundamentais dos outros e a realização dos bens constitucionais”
239

.  

 

 II.3 – Requisitos das Restrições – Os Limites aos Limites 

 Conforme já abordado anteriormente no capítulo II.1, o Estado de Direito se 

caracteriza especialmente pela separação de poderes e respeito aos direitos 

fundamentais. Todavia, o imperativo de respeito aos direitos fundamentais não os 
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 MIRANDA, Jorge, “Manual de Direito Constitucional”, Tomo IV, 4ª edição, Coimbra: Coimbra 

Editora, 2008, págs. 372/373 
238

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 569 e ss 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 569/574 
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tornam ilimitados
240

 
241

 
242

, pelo que deve o poder de restrição do Estado ser limitado 

para assegurar o respeito necessário à preservação dos direitos fundamentais diante da 

inevitabilidade de suas restrições pelo Estado. 

Diante desta inevitabilidade das restrições aos direitos fundamentais, que 

decorre de sua limitabilidade, Robert Alexy ensina que às mesmas devem ser impostas 

delimitações de natureza formal (competência, procedimento e forma) e material (limite 

da reserva, conteúdo essencial dos direitos fundamentais – se se adota a garantia 

absoluta, e máxima da proporcionalidade). 

Essas limitações servem para evitar que os direitos fundamentais fiquem à mercê 

do legislador e tenham seu conteúdo esvaziado, o que seria incompatível com a 

submissão do legislador aos direitos fundamentais. Tal submissão do legislador não 

pode ser muito frágil, para não esvaziar o conteúdo do direito, nem muito forte, sob 

pena de as restrições infraconstitucionais – que são indiretamente constitucionais – 
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 De acordo com Carl Schmitt, pelo princípio da repartição ou distribuição, princípio elementar que 

caracteriza o Estado de Direito, ao lado do princípio instrumental da organização (relativo à divisão de 
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liberdade (SCHMITT, Carl, “Verfassungslebre”, tradução espanhola de Francisco Ayala, “Teoría de la 

Constituición”, Madrid: Alianza Editorial, 1982, págs. 138/139) 
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 Por outra ótica, como ressalta David Duarte, a norma do direito geral de liberdade constitui uma 
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(DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma e 

a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, págs. 

762/773) 
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 Nesta mesma ótica, mas em outro sentido, afirma Reis Novais que há condutas que não estão incluídas 
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terem somente caráter declaratório e nunca constitutivo, caracterizando-se somente uma 

interpretação e não uma restrição
243

. 

A Constituição da República Portuguesa dispõe expressamente no art. 18º, nº 2 e 

nº 3 sobre os requisitos exigíveis para as restrições aos direitos fundamentais, ao 

contrário do que ocorre com a Constituição Federal Brasileira, que não prescreve 

expressamente requisitos para tanto.  

Independentemente de disposição expressa, há indubitavelmente requisitos a 

serem observados em Estado de Direito para as restrições, como já referido acima 

através da doutrina de Robert Alexy, em virtude da garantia de respeito aos direitos 

fundamentais que o caracteriza
244

. 

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, são requisitos das leis 

restritivas dos direitos, liberdades e garantias, nos termos dispostos nos nº 2 e nº 3, do 

art. 18º e alínea b, nº 1, do art. 165º, os seguintes: de natureza material (1) restrição 

expressamente admitida ou imposta pela Constituição – nº 2, 1ª parte; 2) que vise 

salvaguardar outro direito ou interesse constitucionalmente protegido – nº 2, in fine; 3) 

que seja exigido por essa salvaguarda, seja apta para o efeito e se limite à medida 

necessária para alcançar esse objetivo – nº 2, 2ª parte; 4) que a restrição preserve o 

núcleo essencial do direito atingido – nº 3, in fine) e de natureza formal (1)lei deve ter 

caráter geral e abstrato – nº 3, 1ª parte; 2) lei não pode ser retroativa – nº 3, 2ª parte; 3) 

lei deve ser da Assembleia da República – art. 165º -1/b)
245

. 

Reis Novais sustenta que, independentemente da exigência expressa de 

requisitos na Constituição da República Portuguesa (art. 18º, nº 2 e nº 3, e art. 165º, nº 

1, al. b), as restrições aos direitos fundamentais, em função do princípio da repartição 

próprio de Estado de Direito e da necessidade de proteção aos direitos fundamentais na 
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qualidade de trunfos contra o poder da maioria
246

, têm que respeitar princípios gerais, de 

natureza material e formal, mais amplos, como a proibição de excesso, igualdade, 

proteção da confiança (princípios materiais) e reserva de lei (dimensão de competência), 

buscando a preservação da liberdade em Estado de Direito
247

, doutrina esta plenamente 

aplicável ao direito brasileiro, como já sustentado. 

Relativamente ao princípio da proibição de excesso, tem-se a consagração 

expressa na Constituição da República Portuguesa da norma da proporcionalidade, que 

é englobada pela proibição de excesso na doutrina de Reis Novais, como adiante será 

abordado. 

Os princípios da igualdade e da proteção da confiança, segundo Vieira de 

Andrade, estão expressamente consagrados através da exigência de lei geral e abstrata e 

de proibição de lei retroativa, respectivamente, requisitos constantes do art. 18º, nº 3 da 

CRP
248

. 

Diante da inevitabilidade de restrições aos direitos fundamentais não 

expressamente autorizadas, fruto da necessidade de garantia de outros bens dignos de 

proteção jurídica, afirma Reis Novais que a exigência de autorização expressa na CRP 

para as mesmas, constante da 1ª parte do nº 2, do art. 18º, não pode ser literalmente 

interpretada, já que tal dispositivo não pode ser pressuposto de uma normatividade 

irrealizável, o que é inexeqüível e juridicamente inconsistente, possuindo tal enunciado 

uma função de advertência relativamente ao caráter excepcional e carente de 

justificação das restrições não expressamente autorizadas
249

. 

Numa perspectiva diferente daquela apontada por Reis Novais para não 

observância do requisito de previsão expressa para as restrições aos direitos 

fundamentais, David Duarte sustenta que com a compreensão das normas de direitos 

fundamentais como princípios, tornou-se defasado o art. 18º da CRP, relativamente aos 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 
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requisitos exigidos para as respectivas restrições
250

, salientando que as normas 

constantes deste dispositivo, especialmente a obrigatoriedade de previsão expressa para 

restrições e reserva de lei, se avaliadas isoladamente, seriam possuidoras de um dever 

ser inefetivos, de incumprimento reiterado, todavia, como normas válidas que são, 

devem ser cumpridas dentro do contexto normativo no qual se inserem e, dada a 

natureza jurídica de norma princípio, com a conseqüente aptidão conflituosa, devem ser 

ponderadas com outras normas, podendo essa ponderação resultar na sua “preterição 

aplicativa, permanente ou circunstancial”
251

. 

Embora a Constituição Federal do Brasil não estabeleça a exigência de lei geral 

e abstrata para as leis restritivas de direitos fundamentais, da mesma forma que o faz a 

Constituição da República Portuguesa, a previsão expressa dos princípios da igualdade 

e da legalidade resulta nessa exigência, vedando a edição de leis concretas e individuais, 

o que decorre ainda do Estado Democrático de Direito
252

, o que será mais bem abordado 

adiante. 

 Não obstante a verificação da constante inobservância das normas 

constitucionais portuguesas relativas aos requisitos exigidos para as leis restritivas de 

direitos fundamentais seja pela reiterada preterição na solução dos conflitos normativos 

que as envolvem, seja por seu caráter declaratório e sua função de advertência, há vozes 

dissonantes na doutrina, que sustentam que em todas as leis restritivas tais normas 

devem ser observadas
253

.  

Considerando a disciplina existente no texto constitucional português, 

passaremos a analisar cada um desses pressupostos acima enumerados, que admitimos 

como que um guia prático para análise de todos os requisitos efetivamente necessários.  
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Para além daquelas exigências constitucionais expressas na Constituição da 

República Portuguesa, analisaremos paralelamente os requisitos decorrentes do Estado 

de Direito que não se encontram expressamente consagrados nesses dispositivos 

constitucionais, conforme a doutrina de Reis Novais, que independem de previsão 

expressa e que, a nosso ver, são os requisitos que efetivamente devem ser observados na 

qualidade de limites aos limites dos direitos fundamentais. 

 Considerando que os requisitos decorrem do Estado de Direito, e não da 

previsão expressa do texto constitucional, os mesmos se aplicam de igual maneira ao 

direito brasileiro, o que será por nós ressaltado quando da análise de cada um dos 

requisitos expressamente consignados na CRP. 

 

II.3.1 – Pressupostos Legitimadores Das Leis Restritivas De Direitos 

Fundamentais 

 II.3.1.1 – Requisitos Materiais 

II.3.1.1.1 – Restrição Expressamente Admitida ou Imposta pela 

Constituição  

Relativamente à exigibilidade de que a restrição esteja expressamente admitida 

ou imposta pela Constituição (art. 18º, nº 2, 1ª parte), nos reportamos a tudo o que foi 

anteriormente dito a tal respeito, destacando que a autorização para restrição não tem 

que necessariamente estar expressa na Constituição, mas sim admitida dentro da 

unidade desta e portanto, a par das restrições expressamente autorizadas, são admitidas 

as restrições implicitamente autorizadas, que derivam da necessidade de salvaguarda de 

outros interesses constitucionalmente protegidos, que não se fundam em preceitos 

constitucionais avulsos, mas nos princípios constitucionais que alicerçam as restrições 

expressas
254

. 
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Diante da necessidade de restrições legislativas aos direitos fundamentais e na 

ausência dessa autorização constitucional expressa, alguns autores, como por exemplo 

Vieira de Andrade
255

, Pereira Coutinho
256

 e Jorge Miranda
257

 sustentam, com base no 

art. 16º, nº 2 da CRP, a possibilidade do recurso ao disposto no art. 29º, nº 2 da DUDH, 

que ressalta a possibilidade de limitações legais ao exercício dos direitos e liberdades 

individuais, para o fim de assegurar o reconhecimento e respeito dos direitos e 

liberdades de outrem, e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e 

do bem-estar de uma sociedade democrática. 

Por outro lado, Gomes Canotilho
258

 e Reis Novais
259

 discordam de tal posição, 

entendendo que o art. 29º, nº 2 da DUDH é uma cláusula de garantia de liberdade, e 

como tal somente poderia ser invocada para defesa dos direitos fundamentais, não 

podendo ser usada como fundamento de restrição aos mesmos, embora o possa ser 

como elemento de ponderação. 

 Pensamos assistir razão a Gomes Canotilho e Reis Novais, eis que sendo o art. 

29º, nº 2 da DUDH uma cláusula de garantia da liberdade, evitando-se restrições 

injustificadas, não seria admissível sua utilização como fundamento de restrição, por 

ferir o objetivo de tal norma, apesar de o Tribunal Constitucional Português admitir tal 

uso em diversas situações
260

. 

 Tal postura jurisprudencial se explica, a nosso ver, pela necessidade de 

demonstrar respeito ao texto constitucional considerando-se em separado o disposto no 

art. 18º da CRP e não em seu contexto normativo, o que é imprescindível para sua 

                                                                                                                                                                          
Constituição Portuguesa de 1976”, 4ª edição, Coimbra: Almedina, 2009, págs. 267/308 e NABAIS, 

José Casalta, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa”, in Por uma Liberdade com 

Responsabilidade – Estudos sobre Direitos e Deveres Fundamentais, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, 

pág. 69 
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correta compreensão e aplicação
261

, e que acaba por levar a situações nas quais 

verdadeiras restrições sejam consideradas qualquer “outra coisa que não uma restrição, 

sob pena de defraudar a proibição de restrição fora dos casos previstos”
262

, numa 

estratégia que resulta em uma ausência de efetiva proteção dos direitos fundamentais em 

decorrência da não observância dos limites aos limites impostos em decorrência do 

Estado de Direito, resultando no “abrandamento tendencial da sindicabilidade da 

actuação restritiva dos poderes públicos”
263

. 

 Desta forma, posicionamentos doutrinários como os já diversas vezes por nós 

referenciados, como os de Jorge Miranda, Gomes Canotilho, Reis Novais e David 

Duarte no sentido da inevitabilidade de admissão de restrições implicitamente 

autorizadas na Constituição, respeitam o princípio da unidade da Constituição, dando 

efetiva aplicação à mesma considerada em seu todo, e não a qualquer enunciado textual 

considerado isoladamente, o que resulta em uma efetiva e realizável proteção aos 

direitos fundamentais, especialmente quando da inevitável atividade restritiva dos 

poderes constituídos.  

 

II.3.1.1.2 – Restrição Vise Salvaguardar Outro Direito ou Interesse 

Constitucionalmente Protegido 

 A respeito da exigência de que a restrição vise salvaguardar outro direito ou 

interesse constitucionalmente protegido (art. 18º, nº 2, in fine), não há consenso na 

doutrina de que o interesse que justifique a restrição tenha que ter estatura 

constitucional, não obstante a maioria assim se posicione. 

 Gomes Canotilho afirma que somente bens constitucionalmente protegidos 

podem restringir os direitos fundamentais, tais como patrimônio cultural, defesa 

                                                           
261

 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 
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nacional, ordem constitucional democrática, segurança pública, saúde pública, dentre 

outros
264

.  

 Em sentido contrário, Reis Novais defende que qualquer valor digno de proteção 

jurídica pode fundamentar uma restrição aos direitos fundamentais, eis que buscar o 

fundamento da restrição numa distinção de hierarquia meramente formal de bens, pode 

se mostrar «apaziguador de consciências», mas pode mascarar aquilo que está realmente 

em causa, que é saber se os direitos fundamentais podem ser restringidos em função da 

proteção de bens de estatura infra-constitucional, mas que no caso concreto apresente 

um valor ou peso superior ao dos direitos fundamentais que se pretende restringir. 

Defende o Autor que mesmo bens ou interesses não consagrados 

constitucionalmente podem restringir direitos fundamentais, entendendo estes com 

natureza de princípios, e como tais, possuidores de uma reserva geral imanente de 

ponderação, será o peso concreto e material dos princípios opostos que determinarão a 

preferência relativa no caso concreto, independentemente do nível constitucional ou 

infra-constitucional da garantia jurídica, que é só mais um dentre os fatores que deve ser 

considerado na ponderação
265

. 

Pensamos assistir razão à doutrina maioritária no que respeita à exigência de 

estatura constitucional para os bens ou interesses que justifiquem restrições aos direitos 

fundamentais, até porque, como o próprio Reis Novais afirma, todos os valores 

relevantes da vida em comunidade tendem a ser elevados a tal estatura pela natureza 
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integradora e reguladora das Constituições de estado social de direito, que consagram os 

direitos econômicos, sociais e culturais, e ainda o desenvolvimento dogmático dos 

princípios constitucionais estruturantes sustentam um infindável leque de bens que 

alcançam igualmente esta estatura constitucional
266

. 

E ainda segundo Gomes Canotilho, que com muita propriedade afirma, ao se 

abrir mão da reserva de bem constitucional para justificar a restrição ao direito 

fundamental “fica aberta a porta não apenas para a relativização da força normativa da 

constituição mas também para a inversão das regras básicas da hermenêutica 

constitucional”
267

, motivo pelo qual nos filiamos a tal doutrina. 

 

II.3.1.1.3 – Restrição Seja Apta para o Efeito e se Limite à Medida 

Necessária para Alcançar esse Objetivo – Norma da Proporcionalidade 

Quanto ao pressuposto de que a restrição seja apta para o efeito e se limite à 

medida necessária para alcançar esse objetivo (art. 18º, nº 2, 2ª parte), tem-se a 

consagração constitucional da norma da proporcionalidade
268

 
269

 
270

 na metodologia das 

restrições aos direitos fundamentais. 
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270

 Conforme Humberto Ávila, embora esta não seja a posição adotada pelo próprio Autor, a teoria 

moderna do Direito Público, baseada nos ensinamentos de Ronaldo Dworkin e Robert Alexy, que 

sustentam uma divisão forte entre regras e princípios, tem por um dos fundamentos o modo de aplicação 

de cada uma dessas espécies normativas, qual seja, regras são aplicadas por subsunção e princípios, por 

ponderação (ÁVILA, Humberto, “Teoria dos Princípios – Da Definição à Aplicação dos Princípios 

Jurídicos”, São Paulo: Malheiros, 10ª edição, 2009, pág. 87). No mesmo sentido, Gomes Canotilho 

afirma que ponderação é método característico de solução de conflitos normativos que envolvam 

princípios (CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição – 

7ª reimpressão, Coimbra: Almedina, 2010, pág. 1.241), e Martín Borowski, citando J.R. Sieckmann, 

afirma que a forma de aplicação dos princípios é a ponderação, enquanto das regras é a subsunção 
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Segundo Willis Santiago Guerra Filho, a norma da proporcionalidade tem como 

essência e destinação, a preservação dos direitos fundamentais
271

. 

Diversas são as manifestações doutrinárias, tanto no Brasil como em Portugal, 

que destacam a importância da norma da proporcionalidade, como Gilmar Mendes que 

assevera que “o princípio da proporcionalidade, essencial à racionalidade do Estado 

Democrático de Direito e imprescindível à tutela mesma das liberdades fundamentais, 

proíbe o excesso e veda o arbítrio do Poder”
272

, e ainda Jorge Reis Novais, que afirma 

que a doutrina portuguesa fez formalmente do princípio da proporcionalidade o núcleo 

central dos requisitos materiais exigidos às restrições aos direitos fundamentais
273

. 

Segundo Robert Alexy, a natureza dos princípios
274

 implica a máxima da 

proporcionalidade, e esta implica aquela, afirmando, ainda, que o caráter principiológico 

das normas de direito fundamentais implica a necessidade de ponderação quando 

entram em colisão. Afirma o autor que qualquer outra busca de fundamentar o princípio 

da proporcionalidade no Estado de Direito, na prática jurisprudencial ou no conceito de 

justiça são bem-vindos, mas não são necessários
275

. 

Vinculando a ideia de proporcionalidade ao Estado de Direito, Jorge Reis 

Novais afirma que a norma da proporcionalidade, que o Autor nomina de princípio, é 

atualmente «referência fundamental», «principal instrumento» e «chave» do controle da 

atuação dos poderes públicos em Estado de Direito, em particular no âmbito dos limites 
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aos direitos fundamentais, pelo que se pode considerar supérfula sua fundamentação 

constitucional, eis que o mesmo decorre da própria ideia de Estado de Direito
276

. 

Não obstante a desnecessidade de fundamentação constitucional da norma da 

proporcionalidade, como se depreende da doutrina supra referida, tem-se na 

Constituição da República Portuguesa expressa consagração da mesma, como 

pressuposto necessário à restrição aos direitos fundamentais, o que não ocorre na 

Constituição Federal do Brasil. 

Conforme a doutrina maioritária, a norma da proporcionalidade é dividida em 

três máximas parciais: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, 

como por exemplo Gomes Canotilho, que nomina-as de subprincípios constitutivos, 

dividindo-os em princípio da conformidade ou adequação (Geeignetheit), da 

exigibilidade ou necessidade (Erforderlichkeit) e proporcionalidade em sentido estrito 

(verhältnismässigkeit)
277

. 

 Sustenta Virgílio Afonso que essas três sub-regras relacionam-se entre si de 

forma subsidiária, ou seja, ao proceder-se à análise da proporcionalidade em uma 

colisão de princípios, primeiro deve-se perquirir sobre a adequação, e somente se a 

medida for adequada, segue-se ao exame da necessidade, e ultrapassado também esse 

exame, procede-se à análise da proporcionalidade em sentido estrito
278

. 

                                                           
276

 NOVAIS, Jorge Reis, “Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa”, 

Coimbra Editora, 2004, pág. 161 
277

 CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição – 7ª 
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proporcionalidade em seus julgamentos. 
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Diversos autores identificam a norma da proibição do excesso, sem fazer 

qualquer distinção, com a norma da proporcionalidade
279

. 

Como afirma Reis Novais, “poucos domínios apresentam uma terminologia tão 

oscilante como a que se refere ao princípio da proibição de excesso, ou, na acepção 

mais vulgarizada, às várias dimensões do princípio da proporcionalidade”
280

. 

Sustenta o Autor que o princípio da proporcionalidade (com suas três 

subdivisões) é apenas uma das dimensões do princípio da proibição do excesso, assim 

como também seriam dimensões a razoabilidade e determinabilidade, concordando com 

a proposta de Peter Lerche, que seguiu nesse sentido a proposta originária de Von 

Krauss, em sua monografia de 1955
281

, ambas as obras consideradas as primeiras da 

doutrina referentes à norma da proporcionalidade no controle jurisdicional da atividade 

legislativa
282

. 

O princípio da proporcionalidade está diretamente ligado à imposição de limites 

aos limites ou restrições às restrições aos direitos fundamentais, ou seja, por tal 
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91 
 

princípio se impõe ao Estado, que quando de sua atividade impuser restrições aos 

direitos fundamentais, que as mesmas sejam sempre proporcionais, que significa que 

sejam adequadas, necessárias e que encontre a melhor realização de um direito, com a 

menor restrição ao outro. Daí, o uso corrente da proibição de excesso como princípio da 

proporcionalidade. 

Todavia, defende Virgílio Afonso que, atualmente, é comum o uso do princípio 

da proporcionalidade no caso de omissão do Estado, motivo bastante suficiente, 

segundo o Autor, para que não se use indiscriminadamente ambos os termos 

(proporcionalidade e proibição de excesso) com o mesmo significado
283

. 

Já Gilmar Mendes, discorrendo sobre o mesmo tema, refere-se sempre ao 

princípio da proporcionalidade ou proibição de excesso da mesma forma, tratando-os 

como sinônimos, e, quanto à crítica do uso deste último termo no caso de omissão 

legislativa, sustenta que “o poder discricionário de legislar contempla, igualmente, o 

dever de legislar. A omissão legislativa (Ermesseensunterschreitung; der 

Ermessensmangel) parece equiparável, nesse passo, ao excesso de poder legislativo”
284

. 

 Humberto Ávila afirma que proibição de excesso e proporcionalidade são 

normas distintas, com finalidades distintas. Segundo o Autor, o postulado da 

proporcionalidade “opera num âmbito a partir do qual o núcleo essencial do princípio 

fundamental restringido está preservado”
285

. 
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Afirma Paulo Bonavides que as expressões proporcionalidade e proibição do 

excesso têm uso indiscriminado, sobretudo por respeito à jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Alemão, que usa dos termos proporcionalidade (verhältnismässigkeit) e 

proibição de excesso (Übermassverbot) referindo-se ao princípio da proporcionalidade. 

Afirma o Autor que até o surgimento em 1955, da primeira obra clássica de 

sistematização do princípio da proporcionalidade, de autoria de Rupprecht von Krauss, 

tal princípio era conhecido somente como preceito de necessidade. Nesta obra, Krauss 

sistematizou em separado, com nova designação, a máxima da proporcionalidade em 

sentido estrito. Somente com a obra de Lerche, em 1961, a distinção se consolida, sendo 

ambos tratados em separado, sob a denominação de “proibição de excesso”
 286

. 

A doutrina afirma que o uso corrente da norma da proporcionalidade como 

proibição de excesso se deu, pelo Tribunal Constitucional Alemão, a partir da segunda 

decisão sobre o aborto (BVerfGE 88, 203)
287

, e, como afirma Carlos Bernal Pulido, se 

refere à estrutura que o princípio da proporcionalidade adquire na aplicação dos direitos 

fundamentais de proteção
288

. 

Ingo Sarlet afirma a vinculação do princípio da proporcionalidade à proibição de 

excesso, salientando, todavia, que a noção da proporcionalidade não se esgota na 

categoria da proibição do excesso, já que está também diretamente relacionada com a 

proibição de insuficiência, sobretudo no campo jurídico-penal, e consequentemente, na 

esfera da política criminal
289

. Prossegue afirmando que entre a proibição de excesso e de 
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insuficiência há em comum o critério da necessidade (ou exigibilidade) tanto da 

restrição como do imperativo de tutela que incube ao poder público, trazendo à colação 

a lição de Juarez Freitas, que “o princípio da proporcionalidade quer significar que o 

Estado não deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na consecução de 

seus objetivos. Exageros para mais ou para menos configuram irretorquíveis violações 

do princípio”, pelo que se pode afirmar que o Autor identifica proibição de excesso com 

proporcionalidade
290

. 

Segundo Wilson Antônio Steinmetz, após a jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Alemão usar indiscriminadamente proporcionalidade e proibição de 

excesso ora como sinônimos, ora como para identificar a máxima parcial da 

proporcionalidade, a doutrina alemã chegou ao consenso de que princípio da 

proporcionalidade em sentido amplo e proibição de excesso são sinônimos, e que ambos 

compreendem os princípios parciais da adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito
291

. 

Não obstante a afirmação supra, entendemos que inexiste tal consenso, todavia, 

o que verificamos na maioria dos doutrinadores citados é que, ou se equipara a 

“proporcionalidade em sentido amplo” com “proibição de excesso”
292

, ou se utiliza o 

termo proibição de excesso em um sentido mais abrangente do que proporcionalidade, 

com base nas obras doutrinárias originárias de Lerche e Von Kraus
293

, embora haja 

quem diferencie as duas normas
294

. 

Considerando que, a nosso ver, a norma da proporcionalidade engloba tanto a 

vertente da proibição do excesso como da insuficiência, como admitido pela maioria da 

doutrina, e ainda que se utiliza, correntemente, ambos os termos como expressões 
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sinônimas, nos filiamos à maioria doutrinária, entendendo que o termo proibição de 

excesso pode ser utilizado no mesmo sentido de proporcionalidade em sentido amplo.  

Quanto à jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, verifica-se que os 

termos proibição de excesso (Übermassverbot) e proibição de insuficiência 

(Üntermassverbot) são utilizados na aplicação da norma da proporcionalidade, nos 

casos de medidas estatais restritivas dos direitos fundamentais de defesa e de proteção, 

respectivamente, como afirma Bernal Pulido
295

. 

 Passaremos à análise de cada um dos elementos da proporcionalidade em sentido 

amplo. 

 

 II.3.1.1.3.1 – Adequação 

Na análise da adequação, a atenção é voltada para a relação meio-fim, ou seja, 

entre a medida adotada e o objetivo a ser alcançado. Para ser considerada adequada, a 

medida (ato legislativo ou administrativo) tem que possibilitar que se alcance o fim 

perseguido pelo Estado, sob pena de ser considerada inadequada, e consequentemente, 

reprovada já no primeiro “teste” da proporcionalidade. 

 Daniel Sarmento afirma que pela adequação, faz-se a aferição da idoneidade do 

ato para a consecução da finalidade perseguida pelo Estado
296

, por ela exige-se que a 

medida tenha aptidão para conduzir ao resultado almejado
297

. 

 Paulo Bonavides, nominando a adequação de pertinência ou aptidão 

(Geeignetheit), sustenta que por este elemento parcial examina-se a conformidade, 

adequação ou a validade do fim, confundindo-se com o princípio da vedação de arbítrio 
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(Übermassverbot), e por ele se exige que a medida adotada seja adequada ao fim que se 

intenta alcançar, ou seja, que seja suscetível de atingir o objetivo escolhido
298

. 

 Na análise entre meio e fim, com objetivo de atendimento à sub-regra da 

adequação, Humberto Ávila defende que o meio deve levar à realização do fim, 

devendo essa relação meio-fim ser analisada nos aspectos quantitativo (intensidade), 

qualitativo (qualidade) e probabilístico (certeza), defendendo, contudo, que o meio 

escolhido não tem que ser o mais intenso, o melhor e o mais seguro para atingir o fim, 

mas simplesmente um meio que promova o fim. 

 Tal afirmação é baseada, sobretudo, no princípio da separação dos Poderes, que 

garante ao legislador e ao administrador liberdade de escolha, inerente ao sistema de 

divisão de funções, somente se admitindo a declaração pelo Poder Judiciário da 

inadequação do meio quando houver incompatibilidade entre este e o fim colimado
299

. 

 Demonstrando a mesma preocupação com o princípio da separação dos Poderes, 

Heinrich Scholler afirma que o legislador e o administrador devem estar autorizados a 

tomarem as medidas que julgarem necessárias, dentro de sua liberdade de arbítrio, 

baseando-se em hipóteses plausíveis ou já comprovadas. Afirma, ainda, que a presunção 

de confiabilidade decorrente da prerrogativa de avaliação do legislador e do 

administrador, deve ser considerada favorável em relação ao Legislador, mas em favor 

do particular, no caso do administrador, havendo inversão do ônus da prova nesta última 

hipótese
300

. 
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 Sintetizando esse entendimento, afirma Virgílio Afonso que um meio deve ser 

considerado adequado se for apto para alcançar ou pelo menos fomentar o resultado 

pretendido, somente se podendo considerar uma medida inadequada se esta não 

contribuir em nada para fomentar a realização do objetivo, conforme defende Martin 

Borowski, citado pelo Autor
301

. 

Sustenta, ainda, que qualquer exigência de plena realização do fim seria 

impossível de ser atingida pelo legislador quando da realização do ato, eis que não há 

como saber de antemão se a medida irá efetivamente realizar o fim, motivo pelo qual 

basta que a medida seja adequada para fomentá-lo
302

. 

Tal preocupação não se justifica tão somente em relação à adequação, eis que 

como se verá posteriormente, uma das críticas à ponderação no controle de 

constitucionalidade dos atos do poder público é a falta de legitimidade do Poder 

Judiciário para tanto, o que será objeto de análise quando abordarmos a sub-regra da 

proporcionalidade em sentido estrito. 

 Na Doutrina Portuguesa, Gomes Canotilho define a adequação, também 

nominada pelo Autor de conformidade, como a exigência de que a medida seja 

apropriada para realização do fim
303

. 

 Laura Clérico enuncia duas regras para explicar o elemento da adequação 

técnica ou idoneidade (Geeignetheit): 

“(REG)Cuando los derechos fundamentales y/o los bienes constitucionales 

colectivos colisionan y el medio estabelecido puede fomentar el fin (no i-) 

legítimo, entonces debe ser examinada le necesidad y proporcionalidad en 

sentido estricto de la medida (estatal).” 
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reimpressão, Coimbra: Almedina, 2010, págs. 269/270. Também José de Melo Alexandrino, salientando a 

exigência de que a medida seja idônea ou apta para atingir o fim, que deve ser legítimo 

ALEXANDRINO, José de Melo, “Direitos Fundamentais – Introdução Geral”, Estoril: Princípia, 

2007, pág. 126, e Jorge Reis Novais no mesmo sentido (NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos 
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Coimbra Editora, 2010, pág. 731) 



 

97 
 

“(REG’) Cuand los derechos fundamentales y/o los bienes constitucionales 

colectivos colisionan y el medio establecido no puede fomentar el fin (no i-) 

legítimo, entonces la medida (estatal) es desproporcional en sentido amplio.”
304

 

Analisando a jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, sustenta a 

Autora que o controle da adequação pelo Poder Judiciário deve ser somente o suficiente 

para averiguação de que o meio fomenta o fim, o que a Autora nomina de “versión débil 

de la adecuación técnica”
305

. 

 Por esta sub-regra busca-se a verificação da compatibilidade entre o meio 

escolhido pelo poder público e o fim que pretende alcançar. De acordo com os diversos 

doutrinadores acima citados, entendemos que essa verificação deve ser realizada de 

maneira bastante contida pelo poder judiciário, no exercício do controle da 

constitucionalidade dos atos, seja do legislativo, seja do executivo, em respeito à 

separação dos poderes. 

 Como já salientado, basta que o meio escolhido seja suficiente para “fomentar” o 

fim, não necessariamente para atingi-lo. 

 

II.3.1.1.3.2 – Necessidade 

A sub-regra da necessidade exige que a medida adotada seja a menos gravosa 

possível.  

Da mesma forma que as demais sub-regras, ou máximas parciais, afirma Robert 

Alexy que o que determina tal escolha (do meio menos gravoso) é o caráter 

principiológico das normas de direitos fundamentais, eis que havendo colisão de 

princípios, e tendo em vista a otimização em relação às possibilidades fáticas, exige-se 
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 CLÉRICO, Laura, “El Examen de Proporcionalidad en el Derecho Constitucional”, 1ª edição, 

Buenos Aires: Editora Universitária de Buenos Aires, 2009, págs. 39/40. As regras enunciadas pela 
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 CLÉRICO, Laura, “El Examen de Proporcionalidad en el Derecho Constitucional”, 1ª edição, 

Buenos Aires: Editora Universitária de Buenos Aires, 2009, págs. 59/84. Da mesma forma já acima 
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adequado tecnicamente, entendendo, a Autora, esta versão fraca de adequação como uma forma de 

racionalidade de meio-fim limitada. 
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através da máxima parcial da necessidade, que se escolha sempre o meio que menos irá 

restringir os princípios em colisão
306

. 

O autor refere-se à conexão existente entre o critério de eficiência de Pareto e o 

exame da necessidade, explicando-o da seguinte forma: “uma constelação A é preferível 

a uma constelação B “se, com a passagem de B para A, nenhum dos envolvidos tem sua 

situação piorada em relação à situação anterior e ao menos um dos envolvidos tem sua 

situação melhorada”
307

. 

A existência de uma comparação entre os meios é indispensável para o exame da 

necessidade. 

José de Melo Alexandrino afirma que este subprincípio constitui o teste mais 

complexo, exigente e decisivo no exame da proporcionalidade, e por ele, se determina 

que se deva recorrer ao meio menos restritivo para atingir o fim almejado. Segundo o 

Autor, após o teste da necessidade, também nomeado por indispensabilidade ou do meio 

menos restritivo, que se dá por comparação entre os meios disponíveis, é considerado 

necessário aquele que for menos agressivo, mais ou igualmente eficaz, e quando não 

existem efeitos colaterais negativos
308

. 

Gomes Canotilho refere-se a esta sub-regra por exigibilidade ou necessidade 

(Erforderlichkeit), e ainda por “menor ingerência possível”, sustentando que pela 

mesma, exige-se a prova de que, para atingimento do fim, não era possível adotar outro 
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 ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, traduzido para o 

português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 

2008, pág. 119 
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ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, traduzido para o 

português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 

2008, pág. 170, nota de rodapé 222. O critério da eficiência de Pareto é relacionada pelo Autor com as 

condições fáticas de precedência condicionada, e por isso também é referida em relação à máxima parcial 

da adequação (ALEXY, Robert, “Constitutional Rights, Balancing and Rationality” in Ratio Juris, Vol. 

16, N. 2, junho/2003, pág. 135 e “On the Structure..., pág. 298). Segundo Bernal Pulido, não obstante a 

comparação do subprincípio da necessidade com o critério da eficiência de Pareto, aquele conheceu suas 

origens no Direito Público muito tempo antes da publicação deste último (PULIDO, Carlos Bernal, ob. 

citada, pág. 741)  
308

 ALEXANDRINO, José de Melo, “Direitos Fundamentais – Introdução Geral”, Estoril: Princípia, 

2007, págs. 126/127. Da mesma forma Jorge Reis Novais, afirma que pela regra da necessidade ou 

indispensabilidade, dentre todos os meios idôneos e disponíveis a alcançar o fim, deve escolher aquele 

que produza efeitos menos restritivos (NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais 

Não Expressamente Autorizadas pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 

731). 
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meio menos oneroso para o cidadão, que tem direito à menor desvantagem possível. 

Defende que a exigibilidade deva conter diversos elementos para sua maior 

operacionalidade prática, tais como o material, espacial, temporal e pessoal
309

. 

Segundo Luis Virgílio Afonso da Silva, um ato é necessário sempre que não 

houver outro que promova o fim com a mesma intensidade, restringindo menos o direito 

fundamental atingido, salientando que este exame é sempre comparativo, ao contrário 

do exame da adequação, que é absoluto
310

. 

Analisando a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, Willis Santiago 

afirma que “a exigibilidade costuma ser associada à busca do “meio mais suave” 

(milderes Mittel), dentre vários possíveis, para atingir o fim buscado”
311

. 

Segundo Daniel Sarmento, por este subprincípio se deve perseguir a menor 

ingerência possível nos direitos fundamentais do cidadão, na promoção dos interesses 

coletivos
312

. 

Humberto Ávila afirma que o exame da necessidade envolve duas etapas de 

investigação dos meios alternativos àquele escolhido pelo Estado: exame da igualdade 

de adequação dos meios e o exame do meio menos restritivo
313

. 

O Autor chama a atenção para a necessidade de se preservar o princípio da 

separação dos Poderes, devendo a análise do meio necessário respeitar a margem de 
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 CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição – 7ª 

reimpressão, Coimbra: Almedina, 2010, pág. 270. Segundo o Autor esses elementos são necessários para 

maior operacionalidade prática, e significam que o meio deve ser o mais «poupado» possível quanto à 

limitação do direito fundamental (exigibilidade material); deve se limitar ao âmbito da intervenção 
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(exigibilidade pessoal) 
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 SILVA, Virgílio Afonso da, “O Proporcional e o Razoável”, in Revista dos Tribunais, Volume 798, 

ano 91, abril/2002, pág. 38.  No mesmo sentido e com o mesmo autor, “Direitos Fundamentais – 

Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia”, São Paulo: Malheiros, 2009, pág. 170/171 
311

 GUERRA FILHO, Willis Santiago, “Princípio da Proporcionalidade e Devido Processo Legal”, in 

Interpretação Constitucional, Virgílio Afonso da Silva (org), 1ª edição, 2ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 

2007, pág. 263 
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 SARMENTO, Daniel, “A Ponderação de Interesse na Constituição Federal”, 1ª edição, 3ª tiragem, 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pág. 88 
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 ÁVILA, Humberto, “Teoria dos Princípios – Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos”, 

São Paulo: Malheiros, 10ª edição, 2009, págs. 172/173. Não obstante o brilhantismo do Autor, parece-nos 

que novamente examinar a adequação dos meios, seria retornar ao primeiro estágio da regra da 

proporcionalidade, a sub-regra da adequação, onde a possibilidade de fomentar o fim perseguido é 

verificada 
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atuação do legislador e do administrador, somente afastando-se o meio se ele for 

manifestamente menos adequado que o outro, respeitando-se os princípios da legalidade 

e da separação dos Poderes
314

. 

Paulo Bonavides define tal subprincípio (Erforderlichkeit) como a exigência de 

a medida adotada não exceder os limites indispensáveis à conservação do fim legítimo 

que se almeja, cumprindo-se escolher, dentre as medidas que igualmente servem à 

obtenção de um fim, aquela menos nociva aos interesses do cidadão, pelo que também é 

conhecido como “princípio da escolha do meio mais suave”
315

. 

 Bernal Pulido desenvolveu uma regra para definir a sub-regra da necessidade, 

qual seja: 

“De acuerdo com el subprincipio de necesidad, toda medida de intervención en 

los derechos fundamentales debe ser la más benigna com el derecho 

fundamental intervenido, entre todas aquéllas que revisten por lo menos la 

misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto.”
316

 

 Por esta sub-regra, imprescindível se faz a comparação entre diversos meios 

possíveis, devendo ser considerado necessário aquele que menos irá afetar o direito 

fundamental do titular, preservando a idoneidade do meio, que já foi analisada em 

momento anterior, eis que, como já explicitado, essas sub-regras se relacionam entre si 

de forma subsidiária.  

 

II.3.1.1.3.3 – Proporcionalidade em Sentido Estrito 

Superadas as etapas anteriores e não sendo as mesmas suficientes para escolha 

do meio considerado proporcional, ou seja, aquele que mais promoveu o fim e menos 
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 ÁVILA, Humberto, “Teoria dos Princípios – Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos”, 

São Paulo: Malheiros, 10ª edição, 2009, págs. 172/174. Como já explicitado quando da análise da 

adequação, a questão será abordada adiante 
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 BONAVIDES, Paulo, “Curso de Direito Constitucional”, 22ª edição, São Paulo: Malheiros, 2008, 

pág. 397 
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 PULIDO, Carlos Bernal, “El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales”, 3ª 

edição, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pág. 740. O Autor afirma que são 
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Autor desenvolvido regras próprias para cada um desses aspectos (págs. 742/758) 
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restringiu os direitos fundamentais que não tiveram precedência diante daqueles fatos, 

imprescindível se torna adentrar à proporcionalidade em sentido estrito, que decorre da 

natureza dos princípios em face das possibilidades jurídicas, enquanto o exame da 

adequação e da necessidade decorrem da natureza dos princípios em face das 

possibilidades fáticas
317

. 

 Conforme os ensinamentos de Robert Alexy, a ponderação é o objeto desta 

terceira máxima parcial da proporcionalidade, que se expressa através da “lei da 

ponderação”, qual seja: “The greater the degree of non-satisfaction of, or detriment to, 

one principle, the greater the importance of satisfying the other”
318

 ou “The more 

intensive the interference in one principle, the more important the realization of the 

other principle”
319

 
320

. 

 Esta é a terceira e derradeira etapa da regra da proporcionalidade, onde após a 

medida ser considerada adequada (apta) para atingir o fim, e necessária (menos 

gravosa), tem que ser submetida ao teste da ponderação, para que se comprove que a 

limitação imposta ao direito restringido está de acordo com a importância da satisfação 

do direito que com ele colidiu, conforme a lei da ponderação supra mencionada. 

 O mesmo Autor também desenvolveu a lei da colisão, segundo a qual “as 

condições sob as quais um princípio tem precedência em face de outro constituem o 

suporte fático de uma regra que expressa a consequência jurídica do princípio que tem 

precedência”
321

 
322

. 
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Junho/2003, pág. 136 
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 ALEXY, Robert, “On the Structure of Legal Principles”, Ratio Juris, Vol. 13, Nº 3, Setembro/2000, 

pág. 298 
320
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 É na fase de aplicação deste elemento parcial que as questões valorativas serão 

analisadas, eis que nos dois momentos anteriores não se questionou acerca dos valores 

dos princípios envolvidos
323

. 

 Gomes Canotilho refere-se à presente sub-regra como princípio da justa medida, 

na qual se pesam as desvantagens do meio em relação às vantagens do fim
324

. 

 Gilmar Mendes afirma que a proporcionalidade em sentido estrito assume um 

papel de controle de sintonia fina, na busca da decisão mais justa
325

. 

 Como destaca a doutrina, a proporcionalidade em sentido estrito é uma regra 

formal, procedimental, sendo que através dela se percorre um procedimento 

comparativo entre as limitações impostas a um princípio e as vantagens da realização do 

princípio em colisão, e não uma regra material que irá determinar qual a decisão em 

cada caso deverá ser tomada
326

. 

 Inúmeras críticas são feitas ao método da ponderação, especialmente quanto ao 

subjetivismo judicial, como o faz Alexander Aleinikoff, que afirma que a valoração 

                                                                                                                                                                          
exceção ou pela declaração de invalidade de uma das regras, através das normas de solução de conflito. Já 

as colisões entre princípios são resolvidas através do estabelecimento de uma relação de precedência, 
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feita na ponderação segue uma escala de valores intuitiva, como que numa «black box», 

alcançando-se um resultado sem discussão desses valores
327

. 

 Todavia, o método da ponderação, que é instrumentalizado pela regra da 

proporcionalidade, possui um procedimento (daí a natureza formal da regra) através do 

qual é possível controlar a decisão judicial
328

, sobretudo na aplicação da regra da 

proporcionalidade em sentido estrito, quando há um juízo de valor a ser realizado, 

permitindo desta forma, um meio de controle da decisão. 

 A argumentação utilizada nessa valoração é importante, para que possa todo o 

procedimento ser intersubjetivamente compreendido, e consequentemente, controlado. 

 Ao comentar as críticas à ponderação, sobretudo quanto à racionalidade, Martín 

Borowski afirma que este não é um problema específico da ponderação, mas de todo 

processo decisório de perguntas normativas. Afirma que se existisse outro, preferiria à 

ponderação, todavia, não há e complementa: «y tampouco está a la vista»!
329

 

 A ponderação recebe muitas críticas também em razão da falta de legitimidade 

do Poder Judiciário, eis que na aplicação da regra da proporcionalidade, haveria um 

juízo de harmonização de interesses sociais, que é função própria do legislativo, 

chegando Alexander Aleinikoff a afirmar que uma objeção comum à ponderação é que 

ela parece copiar o trabalho que a sociedade espera do legislativo
330

. 

 Comentando sobre as diversas críticas recebidas pela ponderação, Carlos Bernal 

Pulido, ao analisar especialmente as críticas de Alexander Aleinikoff quanto a este 

tema, afirma que a jurisdição constitucional teria legitimidade para corrigir os erros de 

cálculo legislativo, adequando os seus atos à Constituição, exercendo assim sua própria 

função de aplicador do direito, o que legitimaria essa atuação
331

. 
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 Jorge Reis Novais, ao analisar a quem cabe a palavra final na ponderação de 

bens entre o interesse de liberdade e o interesse público justificador da restrição aos 

direitos fundamentais, afirma que em Estado de Direito com controle de 

constitucionalidade, esta palavra final só pode ser atribuída ao juiz constitucional, sob 

pena de não fazer sentido um sistema de controle de constitucionalidade das decisões do 

legislador e a vinculação dos poderes do Estado aos direitos fundamentais, salientando 

que o legislador democrático também está sujeito a esse controle, na qualidade de poder 

do Estado
332

. 

 Não obstante possa parecer antidemocrático tal posicionamento, lembra o 

referido Autor que a maioria democrática está subordinada aos direitos fundamentais e 

que o controle de constitucionalidade visa as decisões das maiorias, o que remete à ideia 

de que “ter um direito fundamental é ter um trunfo contra a maioria, mesmo quando esta 

decide segundo os procedimentos democráticos instituídos”
333

. 

Seguindo a doutrina de Reis Novais, passaremos à análise da determinabilidade 

e da razoabilidade, que são elementos da norma da proibição de excesso, que engloba a 

da proporcionalidade (com seus três elementos reconhecidos pela grande maioria da 

doutrina, já abordados). 

 

II.3.1.1.3.4 – Da Determinabilidade  

Por determinabilidade entende-se a exigência de precisão suficiente das medidas 

restritivas, para que seu conteúdo e efeitos sejam claramente reconhecidos e previsíveis, 

de modo a possibilitar uma relação equilibrada entre cidadão e Estado. Por tal 

exigência, procura-se, por um lado, impedir que a limitação das liberdades individuais 

seja transferida do legislador para o aplicador da lei, que terá que fixar o sentido, grau e 
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alcance desta limitação, e por outro lado, assegurar a sindicabilidade judicial no controle 

das restrições a posteriori
334

. 

Como destaca Jorge Miranda, o grau de exigência e determinabilidade das leis 

restritivas deve ser tal que garanta ao cidadão “um conhecimento preciso, exacto e 

atempado dos critérios legais
335

. 

Verifica-se, assim, que a exigência de determinabilidade das medidas restritivas 

visa assegurar ao destinatário da norma o pleno conhecimento das limitações a que está 

sujeito por tais medidas, garantindo que o aplicador da norma não irá ultrapassar os 

limites impostos para a restrição autorizada pela lei restritiva, sendo tal requisito de 

fundamental importância para assegurar a proteção da confiança do cidadão, garantindo 

assim os direitos fundamentais de excessos na aplicação de medidas restritivas. 

 

II.3.1.1.3.5 – Razoabilidade  

Outros autores também usam como sinônimo de norma da proporcionalidade, a 

norma da razoabilidade
336

, e por outro lado, Jorge Reis Novais entende que a 

razoabilidade é uma das dimensões da norma da proibição de excesso, que engloba 

tanto a proporcionalidade como a razoabilidade e a determinabilidade. 

Humberto Ávila defende que proporcionalidade e razoabilidade não se 

confundem, já que têm âmbitos de aplicação distintos, salientando que na razoabilidade 

são consideradas as particularidades individuais dos sujeitos atingidos pelo ato de 

aplicação concreta do direito, o que é desconsiderado pela generalização legal, fazendo 
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Coimbra: Coimbra Editora, 2004, págs. 191/192. Segundo o Autor, a exigência de determinabilidade é 
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Editora, 2008, pág. 377 
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com que, em determinadas situações concretas, pela especificidade destas, a norma 

geral não será aplicada, por ser tratar de um caso fora do comum
337

. 

Virgílio Afonso afirma que os princípios em questão não se podem confundir, 

eis que têm origem diferenciada. Enquanto o princípio da proporcionalidade se originou 

da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, e tem uma estrutura 

racionalmente definida, o princípio da razoabilidade tem origem no princípio da 

irrazoabilidade do direito inglês, originário da decisão judicial proferida em 1948 no 

caso Wednesbury, conhecido por “teste Wednesbury”.
338

. 

Paul Craig explica em que sentido o termo unreasonable é utilizado no 

Wednesbury test: “a decision can be challenged if it is so unreasonable that no 

reasonable public body could have made it”
339

. 

Ainda segundo Virgílio Afonso, também haveria a identificação na doutrina com 

a razoabilidade originária do substantive due process do direito norte-americano. 

Defende o Autor que a razoabilidade identificar-se-ia com a primeira etapa da 

proporcionalidade, qual seja, a adequação, sendo, portanto, o exame da 

proporcionalidade mais amplo que o da razoabilidade
340

. 
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ano 91, abril/2002, pág. 29.  
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Proportionality in the Laws of Europe”, Hart Publishing, Oxford – Portland Oregon, 1999, pág. 94. O 
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afirma que um ato considerado desproporcional poderá não ser irrazoável, nos termos do Wednesbury 
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Wilson Steinmetz analisa as origens históricas da razoabilidade, como se 

iniciando na Magna Carta de 1215, e desenvolvendo-se no Bill of Rights de 1789, e 

afirma que não se pode tratar da mesma forma razoabilidade e proporcionalidade, por 

serem institutos diversos, ressaltando a superioridade da norma da proporcionalidade 

para a solução de colisão de direitos fundamentais
341

. 

Reconhecendo e afirmando a diferente origem histórica das normas da 

proporcionalidade (Estado de Direito na Modernidade, e, sua constitucionalização 

através da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, no II pós-guerra) e da 

razoabilidade (Magna Carta de 1215, evoluindo no sistema da Common Law nos 

Estados Unidos, a partir da interpretação evolutiva da cláusula do due process of law), 

Daniel Sarmento afirma que os mesmos são fungíveis, eis que ambos visam ao mesmo 

fim, qual seja, limitar o arbítrio do Poder Público frente a todos os direitos assegurados 

constitucionalmente
 342

. 

A mesma ideia de fungibilidade dos termos razoabilidade e proporcionalidade 

manifestada por Daniel Sarmento é comungada por Luís Roberto Barroso, que emprega 

ambos os termos com o mesmo significado, afirmando que, não obstante os princípios 

tenham origem e desenvolvimento diversos, ambos abrigam os mesmos valores 

subjacentes, como racionalidade, justiça, medida adequada, senso comum, rejeição aos 

atos arbitrários ou caprichosos, pelo que são conceitos próximos o suficiente para serem 

intercambiáveis
343

. 

Jorge Reis Novais, como já mencionado acima, entende que a razoabilidade é 

uma das dimensões da norma da proibição de excesso, e deve ser analisado sempre na 

perspectiva da esfera pessoal daquele que tem o seu direito afetado pela restrição. 

Distingue-se fundamentalmente do princípio da proporcionalidade, segundo o Autor, 
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porque neste, o controle incide na relação meio-fim, enquanto na análise da 

razoabilidade, este controle é “centrado na personalidade do particular afectado e na 

margem e natureza do espaço de liberdade em que a restrição o coloca”
344

. 

Gomes Canotilho trata “razoabilidade” e “proporcionalidade em sentido amplo”, 

assim como “proibição de excesso” da mesma forma, embora reconhecendo a origem da 

razoabilidade no direito inglês, desde os séculos XVIII e XIX, na ideia britânica de 

reasonableness
345

. 

Como podemos ver, não há divergência doutrinária quanto à origem diversa das 

normas da proporcionalidade e da razoabilidade, todavia, entendemos, com todo o 

respeito pela opinião em contrário, que as normas não se confundem e não devem ser 

utilizadas indistintamente, posto que referentes a fenômenos diversos. 

A nosso ver, enquanto a norma da proporcionalidade possui uma estrutura 

própria, dividida em três etapas, como já ressaltado anteriormente, aplicando-se a toda 

relação meio-fim, a razoabilidade não pressupõe tal relação, e leva em conta 

especialmente as particularidades individuais dos sujeitos atingidos pelo ato de 

aplicação concreta do direito, o que é desconsiderado pela generalização legal
346

, 

devendo sempre ser analisado, portanto, na perspectiva da esfera pessoal daquele que 

tem o seu direito afetado pela restrição
347

. 

 

II.3.1.1.4 – Restrição Preserve o Núcleo Essencial do Direito Atingido  

 Em relação à exigência de que a restrição preserve o núcleo essencial do direito 

atingido (art. 18º, nº 3, in fine, da CRP), temos o último pressuposto material 

legitimador das leis restritivas de direitos fundamentais, segundo a doutrina de Gomes 

Canotilho e Vital Moreira. 

                                                           
344

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, fls. 765 e ss 
345
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Diferentemente de Jorge Reis Novais que vê na proibição de excesso um gênero 

do qual a proporcionalidade é uma das espécies, Humberto Ávila afirma que proibição 

de excesso e proporcionalidade são normas distintas, com finalidades distintas. 

Segundo Humberto Ávila, o postulado da proporcionalidade “opera num âmbito 

a partir do qual o núcleo essencial do princípio fundamental restringido está 

preservado”, visando a norma da proibição do excesso a preservação do núcleo 

essencial
348

. 

  Afirmam Gomes Canotilho e Vital Moreira, que a garantia do núcleo essencial 

acresce um reforço de garantia em relação à norma da proporcionalidade, ou seja, vai 

além dela, é um «mais» em relação à mesma. 

Os autores reconhecem que a definição de núcleo essencial é controvertida, 

sendo encarada como garantia de um «sentido útil» do direito fundamental restringido, e 

também como a subsistência de um «mínimo de autonomia da posição jurídica do 

cidadão», ferindo-se o núcleo essencial sempre que por força da restrição ao direito 

fundamental, o cidadão se tornar mero objeto da atividade estatal
349

. 

Nesse mesmo sentido, Jorge Miranda e Jorge Pereira da Silva, afirmam que o 

conteúdo essencial de cada direito fundamental procura “salvaguardar o cerne da sua 

força normativa”, visando assegurar a proibição de instrumentalização do ser humano e 

compreendendo algo que seja típico de cada espécie de direito fundamental, que o torna 

reconhecível e distinguível dos demais, assegurando proteção constitucional ao bem 

jurídico tutelado por determinada espécie de direito fundamental
350

. 

Robert Alexy sistematiza dois pares de teorias provenientes da doutrina alemã, 

pelas quais se identifica o núcleo essencial: teorias objetiva e subjetiva, e esta última, 

dividir-se-ia em absoluta e relativa. 
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Embora Robert Alexy afirme que as teorias absolutas e relativas sejam 

subdivisões das teorias subjetivas, Jorge Miranda e Jorge Pereira da Silva assim como 

Jorge Reis Novais afirmam que essas classificações são independentes, podendo todas 

as quatro teorias combinar-se entre si, ou seja, é possível defender-se uma teoria 

objetiva com uma concepção absoluta ou relativa do conteúdo essencial do direito 

fundamental, assim como uma teoria subjetiva com a concepção absoluta ou relativa
351

. 

Robert Alexy cita Friedrich Klein para explicar que pela teoria objetiva, a 

garantia do núcleo essencial proíbe que a restrição do direito fundamental seja de tal 

ordem que se torne «insignificante para todos os indivíduos ou para a maior parte deles 

ou ainda para a vida social», enquanto, que pela teoria subjetiva, se considera o reflexo 

da restrição sobre o direito fundamental de cada indivíduo, e não de todos ou da maioria 

deles
352

. 

Canotilho define a diferença entre as duas teorias, afirmando que para a teoria 

objetiva a garantia do núcleo essencial é uma norma objetiva e não um direito subjetivo 

individual, enquanto na teoria subjetiva, tal garantia é vista como direito subjetivo 

individual
353

. 

 A teoria subjetiva pode ser absoluta ou relativa, de acordo com a classificação 

feita por Robert Alexy. Como já ressaltado, Reis Novais, entende que as teorias 
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absolutas, relativas, subjetivas e objetivas se associam em diferentes combinações, e 

visam a delimitar o alcance e natureza da garantia do núcleo essencial
354

. 

Segundo Vieira de Andrade, pela teoria absoluta, o conteúdo essencial 

“consistiria num núcleo fundamental, determinável em abstracto, próprio de cada direito 

e que seria por isso intocável”. Pela teoria relativa, o conteúdo essencial dependeria do 

resultado da restrição imposta ao direito, sendo que esta seria legítima na medida em 

que fosse exigida para realização de outros bens jurídicos considerados mais valiosos, e 

na medida dessa exigência, respeitando-se os princípios de exigibilidade e 

proporcionalidade. 

Ainda segundo Vieira de Andrade, que se filia à teoria absoluta, o limite que 

delimita o núcleo essencial é a «dignidade da pessoa humana, do homem concreto como 

ser livre», que constitui a base dos direitos fundamentais e o princípio de sua unidade 

material, tendo a norma do nº 3, do art. 18º da CRP um caráter concretizador, 

positivando um limite já existente da atuação dos poderes constituídos, que é 

exatamente a dignidade da pessoa humana
355

. 
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 Jorge Miranda, embora afirme que o conteúdo essencial não se confunde com o 

princípio da dignidade da pessoa humana
356

, afirma que o conteúdo essencial do direito 

fundamental funciona como «barreira última e efectiva contra o abuso do poder», e não 

pode ser violado em qualquer hipótese, devendo ser entendido como um limite absoluto 

que corresponda ao fim ou valor subjacente ao direito, motivo pelo qual o Autor advoga 

que as teses relativistas devem ser rejeitadas por confundirem proporcionalidade com 

conteúdo essencial
357

. 

Já Robert Alexy afirma que a existência de direitos genuinamente absolutos, que 

não podem ser relativizados, não é válida sob a perspectiva do direito constitucional, 

pelo que a garantia do núcleo essencial não cria nenhum limite adicional à norma da 

proporcionalidade
358

 
359

. 

No mesmo sentido segue Virgílio Afonso da Silva, que defende a adoção da 

teoria relativa, com um enfoque subjetivo, afirmando que se a restrição respeita a norma 

da proporcionalidade não fere o conteúdo essencial, havendo vinculação entre 

proporcionalidade e núcleo essencial, já que a definição do que deve ser protegido 
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no caso concreto, e essa regra será ou respeitada ou violada, como as demais regras, atendendo a sua 

natureza jurídica (ALEXY, Robert, “Theorie der Grundrechte”, 5ª edição, Suhrkamp Verlag, 2006, 

traduzido para o português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São 

Paulo: Malheiros, 2008, págs 111/114). Virgílio Afonso discorda desta natureza dúplice da norma da 

dignidade da pessoa humana, sustentando que, como todo princípio, também a dignidade da pessoa 

humana tem um conteúdo essencial relativo, salvo quando a própria norma constitucional é configurada 

como regra (SILVA, Virgílio Afonso da, “Direitos Fundamentais – Conteúdo Essencial, Restrições e 

Eficácia”, São Paulo: Malheiros, 2009, págs. 200/202). 
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depende das condições fáticas e das colisões entre os direitos somente verificáveis no 

caso concreto, sendo, portanto, relativo o que constitui o núcleo essencial de cada 

direito
360

. 

Reis Novais afirma que pela teoria relativa, tal garantia tem algum sentido, 

embora desnecessário, todavia, entende que na atualidade, a garantia do núcleo 

essencial não tem qualquer função autônoma e significativa como limitação ao poder do 

Estado na restrição aos direitos fundamentais, embora historicamente tenha tido 

importância, reduzindo-se à preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, 

no plano material, e assegurando a função de trunfos contra a maioria dos direitos 

fundamentais
361

. 

Canotilho defende uma solução intermédia, de uma teoria mista, que não 

permitisse a confusão entre princípio da proporcionalidade e salvaguarda do núcleo 

essencial, todavia, levando-se sempre em consideração, caso a caso, outros direitos ou 

bens constitucionalmente protegidos, mas garantindo um «reduto mínimo» que não 

pode ser atingido por nenhuma medida restritiva
362

.  

 É certo que a teoria relativa, à medida que restringe a garantia do núcleo 

essencial ao resultado da ponderação, através da aplicação da norma da 

proporcionalidade, justificando a restrição do direito fundamental mesmo atingindo uma 

determinada posição de direito fundamental completamente, nada restando da mesma 
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 SILVA, Virgílio Afonso da, “Direitos Fundamentais – Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia”, 

São Paulo: Malheiros, 2009, págs. 196/200. Ressalta o Autor que, independentemente da intensidade da 

restrição, sempre que se respeita a norma da proporcionalidade, o núcleo essencial estará assegurado, por 

mais agressiva que seja a intervenção, que pode levar até que, no caso concreto, nada reste do direito 

restringido, mas se o direito a prevalecer justificar a intensidade de tal restrição, considerar-se-á 

constitucional a mesma. Assim, a garantia do núcleo essencial não confere qualquer proteção extra aos 

direitos fundamentais, além da já assegurada pela norma da proporcionalidade. Afirma, ainda, que a 

adoção de teorias absolutas gera problemas interpretativos, eis que o resultado da ponderação (método de 

aplicação de princípios) não poderia ser aceito se atingisse um núcleo previamente delimitado, não 

havendo outro caminho a ser seguido pelo intérprete para verificação da constitucionalidade da restrição 
361

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 786/798. Entende o Autor que no 

enfoque absoluto, tal garantia é irrealizável, já que há colisões entre direitos fundamentais e outros 

direitos ou bens que, embora constitucionais, exigem a cedência total da posição subjetiva 

jusfundamentalmente protegida. Acrescenta ainda que a natureza de princípios de grande parte das 

normas de direitos fundamentais é incompatível com tal teoria. 
362

 CANOTILHO, J.J. Gomes, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição – 7ª 

reimpressão, Coimbra: Almedina, 2010, págs. 460/461. No mesmo sentido, CANOTILHO, J.J. Gomes e 

MOREIRA, Vital, “Constituição da República Portuguesa: Anotada”, Vol. I, 4ª edição revista, 

Coimbra: Coimbra Editora, 2007, pág. 395. 



 

114 
 

no caso concreto, desde que seja adequada, necessária e proporcional, parece não 

assegurar o direito fundamental com a mesma intensidade que a teoria absoluta. 

 Todavia, como salientam Virgílio Afonso da Silva e Jorge Reis Novais, com o 

que estamos de pleno acordo, os conceitos de conteúdo essencial e proporcionalidade 

guardam «íntima relação», sendo que as “restrições a direitos fundamentais que passam 

no teste da proporcionalidade não afetam o conteúdo essencial dos direitos restringidos” 

e que por outro lado, “restrições não-fundamentadas, mesmo que ínfimas, violam o 

conteúdo essencial a partir das premissas relativistas”
363

, pelo que podemos afirmar que 

“a garantia do conteúdo essencial não desempenha, hoje, qualquer papel autônomo 

significativo nem desenvolve qualquer efeito jurídico efectivo enquanto limites aos 

limites dos direitos fundamentais”
364

 motivo pelo qual entendemos que a garantia do 

núcleo essencial, de fato, não cria uma proteção extra ao direito fundamental, para além 

daquela assegurada pela norma da proporcionalidade
365

. 

 Todavia, é certo que a Constituição da República Portuguesa consagra 

expressamente tal garantia, entendendo Virgílio Afonso da Silva que tal enunciado 

jurídico tem natureza declaratória e não constitutiva
366

, salientando Reis Novais que a 

densificação de tal norma é problemática tanto em relação à delimitação do núcleo 

essencial quanto à efetividade desta garantia, que se mostra irrealizável na prática
367

. 

 Sob outro prisma, a lição de David Duarte, que sustenta que as normas 

constantes do nº 2 e nº 3, do art. 18 da CRP, dentre elas obviamente a norma que impõe 

a garantia do núcleo essencial, deve ser aplicada em seu contexto normativo, podendo 
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 SILVA, Virgílio Afonso da, “Direitos Fundamentais – Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia”, 

São Paulo: Malheiros, 2009, págs. 197/198 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 786 
365

 Entendemos que, embora possa parecer imprescindível se recorrer a um «mínimo irredutível» do 

direito fundamental em qualquer situação, como faz a teoria absoluta, na realidade prática, em situações 

extremas, isso não é possível, após a ponderação com todos os bens/interesses em conflito. Como 

salientado acima por Virgílio Afonso, não é a intensidade da restrição ao direito que irá determinar se se 

violou o núcleo essencial, mas a desproporção entre a intensidade da restrição em relação ao benefício 

obtido, sendo a proporcionalidade e o núcleo essencial conceitos diversos, mas intimamente relacionados, 

que não podem ser analisados separadamente. 
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 SILVA, Virgílio Afonso da, “Direitos Fundamentais – Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia”, 

São Paulo: Malheiros, 2009, pág. 202 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 788/791 



 

115 
 

colidir com outras normas e deixar de prevalecer na decisão ponderativa, quando então 

não terá aplicação no caso concreto
368

. 

 

II.3.1.2 – Requisitos Formais 

 Não obstante os requisitos que vamos passar a analisar estejam sob a rubrica de 

requisitos formais, em virtude de termos seguido neste aspecto a organização do tema 

encontrada na obra de Gomes Canotilho e Vital Moreira
369

, certo é que os mesmos 

também possuem um conteúdo material a ser observado, e não meramente formal. 

 

 II.3.1.2.1 – Reserva de Lei   

 Na Constituição da República Portuguesa, a reserva de lei é o requisito de 

legitimidade constitucional no regime das restrições aos direitos fundamentais e 

consiste na reserva de lei material (direitos, liberdades e garantias somente podem ser 

restringidos por lei e não por qualquer espécie de regulamento – art. 18º, nº 3), e reserva 

de lei formal (somente lei da Assembleia da República ou decreto-lei governamental 

devidamente autorizado podem não só restringir, mas dispor em geral, dos direitos, 

liberdades e garantias, evitando-se que fiquem à mercê do poder regulamentar da 

administração – art. 165º, nº 1, alínea b ) 
370

 
371

 
372

 
373

. 
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 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

pág. 808 
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 CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital, “Constituição da República Portuguesa: Anotada”, 

Vol. I, 4ª edição revista, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, pág. 388/389 
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 CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital, “Constituição da República Portuguesa: Anotada”, 

Vol. I, 4ª edição revista, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, pág. 396 
371

 Jorge Miranda diferencia as matérias que estão sujeitas à reserva de constituição e outras à reserva de 

lei, sendo que em relação aos direitos, liberdades e garantias, afirma ser absoluta a reserva de constituição 

quanto ao conteúdo essencial dos mesmos, sendo relativa a reserva da constituição sobre as restrições, 

porque se compadece com lei que complete as normas constitucionais. Da mesma forma, afirma ser 

relativa a reserva de lei sobre direitos, liberdades e garantias porque admite regulamentos de execução 

(MIRANDA, Jorge, “Manual de Direito Constitucional”, Tomo V, 3ª edição, Coimbra: Coimbra 

Editora, 2004, pág. 201). Sobre reserva de constituição, ver ainda VAZ, Manuel Afonso, “Lei e Reserva 

da Lei – A Causa da Lei na Constituição Portuguesa de 1976”, Porto: Universidade Católica Lusitana, 

1996, pág. 287 
372

 Segundo Garcia de Enterría e Tomás-Ramon Fernández, a atuação da comunidade na produção das 

leis, que se dá através dos órgãos de representação política, faz com que a lei seja a expressão do próprio 
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 Embora não contenha de dispositivo específico semelhante, a Constituição 

Federal do Brasil, dispõe no inciso II de seu artigo 5º, dedicado aos direitos e deveres 

individuais e coletivos, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”, consagrando assim a reserva legal para imposição de 

obrigações em geral, que se aplica às restrições aos direitos fundamentais. 

 Sustenta Manuel Afonso Vaz a estreita relação entre reserva de lei e direitos 

fundamentais, na medida em que os direitos fundamentais, entendidos como posições 

jurídicas subjetivas dos indivíduos frente ao Estado, em Estado de Direito, se 

realizavam e protegiam através da lei, de onde provém a reserva de lei, que constituía a 

garantia destes direitos
374

 
375

. 

Tendo surgido para assegurar a liberdade e propriedade individuais dentro de 

uma determinada divisão de poderes, sua evolução estará sempre associada à 

preservação desses valores: liberdade e a separação de poderes
376

. 

 No sentido supra referido, reserva de lei era entendido mais como princípio da 

legalidade, já que nesse estágio do constitucionalismo, os direitos fundamentais eram 

protegidos na medida da lei
377

. 

 Naturalmente, com a evolução do pensamento de que os direitos fundamentais 

não são direitos na medida das leis, mas direitos já consagrados constitucionalmente e 

                                                                                                                                                                          
povo. Desta forma, se busca legitimar a criação do Direito como uma decisão suprema e irresistível, 

enquanto aceita como tal pelos próprios destinatários, e nisso repousa a força da lei (ENTERRIA, 

Eduardo García e FERNÁNDEZ, Tomás-Ramon, “Curso de Derecho Administrativo”, 14ª ed., Espanha: 

Thomson Civitas, 2008) 
373

 Relacionada à reserva de lei está a reserva de competência legislativa, que no caso português pode ser 

atribuída à Assembleia da República, ao Governo ou às Assembleias legislativas regionais, salientando 

Jorge Miranda a existência incontroversa de um nexo entre reserva de lei e reserva de Parlamento no 

campo dos direitos, liberdades e garantias, dos crimes, das penas e dos impostos, lembrando ainda que é a 

representação política assegurada pelo Parlamento que garante a liberdade individual (MIRANDA, Jorge, 

“Manual de Direito Constitucional”, Tomo V, 3ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2004, pág. 202) 
374

 VAZ, Manuel Afonso, “Lei e Reserva da Lei – A Causa da Lei na Constituição Portuguesa de 

1976”, Porto: Universidade Católica Lusitana, 1996, pág. 139 
375

 Pieroth e Schlink relatam que no século XIX, a reserva de lei surgiu na Alemanha como uma garantia 

da burguesia contra as ingerências da administração monárquica na liberdade e propriedade (PIEROTH, 

Bodo e SCHLINK, Bernhard, “Grundrechte: Staatsrecht II”, tradução portuguesa de António Franco e 

António Francisco de Sousa, “Direitos Fundamentais – Direito Estadual II”, Lisboa: Universidade 

Lusíada, 2008, págs. 12 e 77) 
376

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 828 
377

 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves, “Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais”, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006, pág. 301 
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que vinculam o legislador, foram as leis que passaram a respeitar o conteúdo dos 

direitos fundamentais. 

Como ressalta Jane Pereira, ao mesmo tempo em que os direitos fundamentais 

passaram a vincular materialmente a atividade legislativa paralelamente foi se 

desenvolvendo a ideia de que a concretização e limitação das liberdades deveriam 

submeter-se à reserva formal de lei parlamentar
378

. 

Centrar-nos-emos na reserva de lei como requisito exigido constitucionalmente 

para as restrições aos direitos fundamentais. 

A Constituição Portuguesa expressamente determina a observância da reserva de 

lei parlamentar para restrições aos direitos fundamentais (art. 18º, nº c/c art. 165º, nº 1, 

alínea b), o que não ocorre na Constituição Brasileira expressamente em relação às 

restrições aos direitos fundamentais, mas é determinada a observância do princípio da 

legalidade, na sua dimensão de reserva de lei
379

 de forma genérica no art. 5º, inciso II 

380
, como já ressaltado acima, e ainda se determina a forma de lei para restrições aos 

direitos consagrados com reserva, de onde decorre logicamente a reserva de lei para 

toda e qualquer restrição, mesmo as implicitamente autorizadas, com maior razão de 

ser, por obvio
381

. 

 Afirmam Bodo Pieroth e Bernhard Schlink que a reserva de lei permite ao 

legislador conter as colisões entre direitos fundamentais ou entre estes e bens 
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Janeiro: Renovar, 2006, pág. 302 
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 CORREIA, José Manuel Sérvulo, “Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos 

Administrativos”, Coimbra: Almedina, 1987, pág. 755. “O princípio da legalidade administrativa 
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 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves, “Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais”, Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006, págs. 305/306. A Autora menciona diversas Constituições atuais que prescrevem 

a reserva de lei parlamentar como limite aos limites dos direitos fundamentais, tais como a alemã (art. 

19º), a espanhola (art. 53.1) e a suíça (art. 36). 
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constitucionalmente protegidos, e quando ausente a reserva de lei “falta ao legislador a 

liberdade para a contenção das colisões”, o que não as faz desaparecer da realidade
382

. 

 Os Autores alemães afirmam que no caso de ausência de reservas, o Tribunal 

Constitucional alemão oscila entre a limitação do âmbito de proteção do direito 

fundamental, de maneira a evitar a colisão que resulta na restrição não autorizada – 

posição esta adotada pelos Autores como a correta para solução da colisão –, ou aceita a 

restrição do direito fundamental sem reserva de lei, o que os Autores consideram 

perigoso, afirmando que somente pode ocorrer a título de exceção, e sempre através de 

lei, para salvaguardar bens e interesses que “a própria Lei Fundamental retira ao dia-a-

dia da vida constitucional e, excepcionalmente (art. 79º, nº 3), apresenta como 

intocáveis e inalteráveis: a dignidade da pessoa humana, com os conteúdos de dignidade 

humana também dos outros direitos fundamentais e os princípios constantes do art. 

20º”, sempre se salvaguardando o direito fundamental sem reserva que foi 

restringido
383

. 

 Reis Novais defende que na delimitação do âmbito normativo do direito 

fundamental, sendo uma atividade meramente interpretativa, nos casos considerados 

evidentes de exclusão de proteção, dispensa-se a reserva de lei, assim como nos casos 

de abuso de direito, eis que nestes casos não há posição de direito fundamental a ser 

protegida, ou há uma posição muito frágil, que não justificam a invocação das razões de 

Estado de Direito que fundamentam tal limite, significando sua observância mero 

formalismo injustificável
384

.  
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António Franco e António Francisco de Sousa, “Direitos Fundamentais – Direito Estadual II”, Lisboa: 
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 Como se vê, ao mesmo tempo em que a reserva de lei constante de uma norma 

de direito fundamental funciona como autorização ao legislador para intervir 

restritivamente naquele direito fundamental, também funciona como limite aos limites 

deste. 

 Relativamente às restrições aos direitos fundamentais, sustenta Jorge Miranda 

que todas devem ser concretizadas por lei, tendo a Administração que agir sempre com 

fundamento na lei, no exercício de um poder vinculado, estabelecido que está na 

Constituição da República Portuguesa a reserva absoluta de lei
385

 
386

.  

 Não obstante, é de se destacar que decisões restritivas são, por vezes, 

necessárias, e estas possuem caráter constitutivo relativamente ao conteúdo restritivo, 

como ressalta David Duarte em sua classificação de decisões restritivas, sendo certo que 

nestas decisões, a norma que impõe a reserva de lei pode ser preterida em função do 

resultado de uma ponderação com o dever de decidir da Administração ou mesmo do 

Poder Judiciário, que resultará numa decisão restritiva individual (ou intervenção 

restritiva, na classificação de Reis Novais) independentemente de lei prévia
387

. 

                                                                                                                                                                          
restrição, dispensando os requisitos de Estado de Direito, configura-se para o Autor como uma estratégia 

de fuga para justificar a recusa da legitimidade de restrições não expressamente autorizadas pela 

Constituição (NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente 

Autorizadas pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 370/371) 
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uma norma de natureza restritiva (que delimitou restritivamente o domínio da norma de direito de 

liberdade no nível normativo) de forma totalmente vinculada, com caráter meramente declarativo. Para 
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 A necessidade de intervenções ou decisões restritivas independentes de lei 

resulta da vinculação de todos os Poderes aos direitos fundamentais, estabelecida tanto 

na Constituição da República Portuguesa como na Constituição Federal do Brasil, não 

podendo os poderes constituídos deixar de agir para promoção e defesa dos direitos 

fundamentais, por ausência de lei que regule a questão invocada, sob pena de permitir a 

violação do direito fundamental que está a exigir proteção. 

 Outra solução que possibilita a dispensa da reserva de lei nos dá Jorge Reis 

Novais, que defende uma concepção mais moderna da reserva de lei na linha da teoria 

da essencialidade desenvolvida pelo Tribunal Constitucional alemão
388

 para reduzir esta 

exigência de reserva de lei somente para questões essenciais, cuja materialidade 

justifique a intervenção legal, ampliando-se a reserva de lei com exigência de maior 

densidade normativa
389

 nesses casos essenciais.  

Prossegue o Autor, afirmando que, nos casos em que a reserva de lei é exigível, 

é necessário buscar-se a razão de ser desta exigência: se garantísticos, relacionados ao 

Estado de Direito, basta a reserva de norma jurídica; se democráticos, exige-se reserva 

                                                                                                                                                                          
que se configure como uma decisão restritiva, exige o Autor que a decisão intervenha diretamente no 

domínio da norma de direito de liberdade, de uma forma autônoma relativamente à imposição da 

limitação a ser realizada, impedindo determinada modalidade de exercício prima facie permitida pela 

norma de direito de liberdade 
388

 CORREIA, José Manuel Sérvulo, “Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos 

Administrativos”, Coimbra: Almedina, 1987, pág. 579. Leciona o Autor relativamente à teoria da 

essencialidade, em trecho que nos permitimos transcrever por sua clareza e preciosismo: “Nos últimos 

anos, firmou-se na República Federal da Alemanha, com apoio maioritário da doutrina, a «teoria da 

essencialidade» (Wesentlichkeitstheorie), segundo a qual tem de ser o Parlamento a definir por lei os 

parâmetros jurídicos das questões essenciais à vida da comunidade, constituindo indício seguro de tal 

essencialidade a relevância da questão em causa para efeito de aplicação de direitos fundamentais, 

incluindo os direitos sociais. O reverso deste postulado é o de que o Executivo possui competência 

normativa originária sobre todos os aspectos não «essenciais» da função administrativa, sendo frequente a 

aceitação pela doutrina da emissão de actos administrativos «praeter legem» fora da área da reserva de lei 

formal no exercício de uma «liberdade de conformação» da Administração que se distingue da 

discricionariedade por caber ao órgão a total enunciação dos pressupostos da sua actuação.” 
389

 Como leciona Jorge Miranda, quando a Constituição determina uma reserva de competência 

legislativa, o órgão competente tem que legislar com densidade suficiente, imprimindo um conteúdo útil e 

uma direção específica à norma a ser emitida, sob pena de inconstitucionalidade orgânica dos atos 

praticados pelos outros órgãos com base nessa norma, por se frustar o sentido da reserva constitucional 

(MIRANDA, Jorge, “Manual de Direito Constitucional”, Tomo V, 3ª edição, Coimbra: Coimbra 

Editora, 2004, pág. 203), que neste caso está a serviço da divisão de poderes. Todavia, como ressalta Reis 

Novais, há casos em que a densidade normativa deve ser baixa justamente para permitir que a 

Administração atue com base no caso concreto, restringindo em graus diversos de acordo com a situação, 

sendo necessário que o legislador se utilize de conceitos jurídicos indeterminados, que permitem maior 

margem de livre atuação administrativa, sob pena de violação do princípio da proibição de excesso 

(NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 843/849) 
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de Parlamento
390

, independentemente da autorização expressa na Constituição para a 

restrição, através do sistema de reservas. 

 Para os direitos fundamentais sem reserva e havendo necessidade de restrição, 

por situações não antecipadamente previstas pelo constituinte, sustenta o Autor que a 

ausência de lei não pode impedir a atuação dos poderes constituídos, que não se podem 

furtar à solução, sob pena de violar o direito fundamental que exige proteção. Nestes 

casos, dispensa-se a reserva de lei, atuando os poderes constituídos diretamente com 

base na Constituição, pela vinculação dos mesmos aos direitos fundamentais. Por outro 

lado, exige-se reserva de lei parlamentar, independentemente da previsão constitucional 

(já que nem a própria reserva de lei está prevista), desde que as vantagens do processo 

legislativo parlamentar valorados em função da matéria e natureza da intervenção se 

sobreponham sobre os motivos que apontem no sentido de uma normatização mais 

rápida e menos pluralísticamente exigente
391

. 

  

 II.3.1.2.1.1 – Caráter Geral e Abstrato da Lei e Princípio da Igualdade 

 Por lei geral entende-se aquela que se dirige a uma generalidade de pessoas e se 

contrapõe à lei individual. Abstrata é a lei que se aplica a um conjunto indeterminado de 

casos e se contrapõe à lei concreta
392

. 

 Embora afirme não existir uma identificação entre a exigência de lei geral e 

abstrata constante do nº 3, do art. 18º da CRP e o princípio da igualdade (art. 13º da 

CRP), Reis Novais sustenta que tais exigências remetem à idéia de igualdade, havendo 
                                                           
390

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 830/840.  No fundamento de 

ordem garantística, baseado em Estado de Direito, a segurança jurídica proporcionada pela reserva de lei 

decorre da separação entre quem faz e quem aplica a lei, que dá ao cidadão a possibilidade de 

calculabilidade e previsibilidade da atuação administrativa, que permite a programação da vida e protege 

a confiança, assegura igual tratamento e a tutela efetiva e adequada dos direitos fundamentais. Para tanto, 

a reserva de norma jurídica é suficiente e independe do órgão legiferante: normas altamente densificadas, 

competência do legislador, e normas com baixa densidade, competência da administração ou do juiz, que 

darão a palavra final. No fundamento de ordem democrática, decorrente do princípio democrático, a 

competência do órgão legiferante é fundamental, pelo que se impõe reserva de lei parlamentar, já que é o 

legislativo que tem habilitação funcional qualificada pelo processo legislativo, apto a produzir resultados 

mais racionais e possibilidade de consenso político e social, considerando que a legitimidade do 

Parlamento e do Governo atualmente se equivalem 
391

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 840 
392

 CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital, “Constituição da República Portuguesa: Anotada”, 

Vol. I, 4ª edição revista, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, pág. 393 
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uma conexão entre essas exigências (entendidas pelo Autor como um comando 

qualificado da igualdade) e a igualdade, pois elas refletem a preocupação em evitar 

desigualdade de tratamento
393

.  

Para além do art. 13º, da Constituição da República Portuguesa, com aplicação a 

todos os direitos e deveres fundamentais, constitui o princípio da igualdade como 

juridicamente vinculativo para toda atividade de concretização e realização dos direitos 

fundamentais pelos poderes públicos
394

 e como norteador das ponderações decorrentes 

das necessárias restrições aos direitos fundamentais já que não é legítimo o tratamento 

injustificadamente desigual de qualquer pessoa, por ser a igualdade prevista 

constitucionalmente como tarefa fundamental do Estado português (art. 9º, alínea d, da 

CRP)
395

, assim como do Estado brasileiro (art. 3º, inciso IV da CF)
396

.  

 O destaque por nós conferido à proibição de tratamento injustificadamente 

desigual se deve ao fato de que, embora a exigência de lei geral e abstrata tenha um 

caráter aparentemente formal, a exigência de igualdade com a qual tem estreita relação 

tem uma natureza material, sendo possível, e até exigível, um tratamento desigual por 

parte dos poderes constituídos sempre que houver justificação material para tanto, em 

busca de atingir-se a igualdade material
397

 de todos. 

                                                           
393

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 801 
394

 Como destaca José de Melo Alexandrino, “Se algum princípio constitucional tem sido expressamente 

qualificado como estruturante pela jurisprudência constitucional é o princípio da igualdade, sendo em 

torno do mesmo que tem sido possível recortar a existência de uma verdadeira organização estrutural 

jusfundamental.” (ALEXANDRINO, José de Melo, “A Estruturação do Sistema de Direitos, 

Liberdades e Garantias na Constituição Portuguesa”, Volume II (A Construção Dogmática), 

Coimbra: Coimbra Editora, 2006, págs. 573/574) 
395

NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 799/801. Ressalta o Autor que a 

violação da exigência de lei geral e abstrata afeta o princípio do Estado de Direito, visto trazer em si o 

vício da arbitrariedade, e o princípio da separação de poderes, visto propiciar que o legislativo regule 

situação concreta, que é função própria da administração, na aplicação da lei. Todavia, faz o Autor 

ressalva expressa às leis meramente formais ou destinadas a regular situações concretas e aplicáveis num 

dado momento e a destinatários determináveis próprias das necessidades do Estado social (págs. 

802/803). Tal questionamento não será aqui desenvolvido por extrapolar os limites deste estudo, 

remetendo-se o leitor à obra referida com as inúmeras indicações bibliográficas dali constantes. 
396

 Dispõe a CF no inciso IV, do art. 3º como objetivo fundamental da república a promoção de todos sem 

qualquer tipo de discriminação e no caput do art. 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza 
397

 Necessário se faz distinguir entre a igualdade jurídico-formal proclamada no art. 13º da CRP (“Todos 

os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”), da igualdade jurídico-material 

disposta na alínea d, do art. 9º da CRP (“São tarefas fundamentais do Estado: ... d) promover o bem-estar 

e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efectivação dos 
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 Como acentua Reis Novais, para promoção da igualdade material pode haver a 

necessidade de leis que não sejam gerais e abstratas, quando haverá tensão entre as 

exigências de igualdade e de leis gerais e abstratas, sendo certo que em muitos casos, 

poderá a exigência material da igualdade (art. 13º da CRP) prevalecer sobre a exigência 

formal do requisito em questão (art. 18º, nº 2, da CRP), já que este se fundamenta mais 

nos princípios de Estado de Direito e separação de poderes do que no princípio da 

igualdade
398

. Nessa colisão entre normas constitucionais, não se pode, outrossim, violar 

o requisito da indispensabilidade da restrição, corolário do princípio da proibição de 

excesso, para atendimento do requisito formal de exigência de leis gerais e abstratas
399

. 

 Como já ressaltado antes com arrimo na doutrina de David Duarte, o que se 

verifica nessas situações são conflitos de normas na aplicação do direito, desta feita 

entre a exigência de lei geral e abstrata e as demais normas a serem observadas na 

atividade restritiva dos direitos fundamentais, que exigem igualmente realização, como 

o princípio da igualdade e da proibição de excesso. Não se trata de negar vigência a uma 

norma constitucional, mas de se estabelecer a prevalência de uma ou várias normas 

envolvidas no conflito, diante das condições fáticas e jurídicas presentes no caso, como 

resultado da ponderação das normas em conflito. 

 Não há dúvida de que ao consagrar-se no texto constitucional o princípio da 

igualdade o que se visa é a igualdade material e não simplesmente a formal, devendo 

aquela, enquanto requisito de natureza material, sobrepor-se a qualquer requisito formal, 

mesmo que expresso. 

                                                                                                                                                                          
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das 

estruturas económicas e sociais;”). Tais concepções da igualdade se complementam, sendo certo que a 

igual dignidade de todos exige que a lei seja igual para todos, todavia, as desigualdades fáticas exigem do 

Estado e da sociedade a criação de oportunidades para que todos tenham efetivamente os mesmos direitos 

e deveres, o que remete à obrigação de que se promova a igualdade real através da lei, importando dizer 

que igualdade não é sinônimo de generalidade da lei (MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, 

“Constituição Portuguesa Anotada”, Tomo I, 2ª edição, Coimbra: Wolters Kluwer Portugal, 2010, 

págs. 220/221) 
398

 Nas palavras de Jorge Miranda, “se a exigência de generalidade se compagina historicamente com a 

conquista do princípio da igualdade perante a lei e se a sua crítica vem a ser formulada hoje com 

freqüência em nome de uma igualdade efectiva e real, aberta a diferenciações e a discriminações 

positivas, não menos seguro é que em Estado social de Direito não há antagonismo entre as duas 

vertentes; muito pelo contrário, elas completam-se numa tensão dialéctica, em que se interpenetram 

igualdade e proporcionalidade.” (MIRANDA, Jorge, “Manual de Direito Constitucional”, Tomo V, 3ª 

edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2004, págs. 134/135)   
399

 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, págs. 807/815 
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Enquanto norma constitucional válida, tal requisito material não pode ser 

desprezado, em respeito aos princípios da separação de poderes e Estado de Direito, 

todavia, uma norma que se envolve em conflito com outras normas, pode ser preterida 

na decisão deste conflito, e via de regra, é o que ocorre com a exigência constante da 

primeira parte do nº 3, do art. 18º da CRP em relação à exigência de generalidade e 

abstração das leis restritivas. 

 A exigência de generalidade e abstração das normas restritivas não atende 

somente ao princípio da igualdade como já ressaltado, visando também o respeito aos 

princípios da separação de poderes e segurança jurídica, buscando a separação entre os 

órgãos de emanação e aplicação das leis restritivas e permitindo ao cidadão o pleno 

conhecimento das conseqüências jurídicas de seus atos, sem que seja surpreendido por 

leis individuais e concretas que lhes imponham restrições aos direitos fundamentais
400

, 

para além do princípio do Estado de Direito, que impõe uma atuação previsível do 

Estado, que permita a calculabilidade dos projetos de vida dos cidadãos
401

. 

 Não obstante tenhamos tratado no mesmo tópico do presente estudo da exigência 

de generalidade e abstração da lei e do princípio da igualdade, como restou claro não 

fazemos uma decorrência direta entre os mesmos, salientando que, como exigência de 

natureza material, o princípio da igualdade deve se sobrepor às exigências materiais de 

generalidade e abstração quando em conflito com essa norma, que visa materializar 

também outros princípios constitucionais a serem considerados no conflito, tais como 

segurança jurídica, Estado de Direito e separação de poderes. 

 Não há na Constituição Federal do Brasil a discriminação dos requisitos 

exigíveis para leis restritivas dos direitos fundamentais, tal como na Constituição 

Portuguesa, como já ressaltado, todavia, como adverte Suzana de Toledo Barros, “a 

proibição da edição de leis individuais e concretas torna-se consectário lógico de um 

regime democrático de direito, razão pela qual não parece constituir problema o fato de 

a nossa Constituição não ter disposto expressamente acerca do assunto, como o fez a 

alemã (art. 19, I) e a portuguesa (art. 18, III), excessivamente zelosas em matéria de 

proteção a direitos fundamentais”. 
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 MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, “Constituição Portuguesa Anotada”, Tomo I, 2ª edição, 

Coimbra: Wolters Kluwer Portugal, 2010, págs. 383/384 
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 NOVAIS, Jorge Reis, “As Restrições aos Direitos Fundamentais Não Expressamente Autorizadas 

pela Constituição”, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 802 
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 Prossegue a Autora afirmando que a exigência de leis de caráter geral e abstrato 

decorre do princípio da igualdade na criação da lei, já que o legislador não é livre para 

tratar discriminadamente, de maneira positiva ou negativa, determinado destinatário da 

lei
402

. 

 Considerando as afirmações da autora, cumpre destacar que as discriminações 

positivas ou negativas não são admitidas na lei como regra, salvo a existência de 

justificação material, que tornam necessárias tais discriminações, com o fim de atender 

ao princípio da igualdade material. 

 Como ressaltado acima, a relação entre a norma da igualdade e a norma que 

determina as exigências de generalidade e abstração das leis não é necessária, podendo 

até haver conflito entre as mesmas. 

Importante salientar que a discriminação através da lei para atendimento do 

princípio da igualdade deve obedecer a critérios, especialmente de correlação entre a 

desigualdade que se pretende combater e a distinção do regime jurídico estabelecido 

pela norma, assim como que essa correlação funcione em favor de bens públicos 

constitucionalmente protegidos e nunca em prejuízo destes
403

. 

 Blanco de Morais comenta que a jurisprudência constitucional portuguesa tem 

reconhecido a dimensão positiva do princípio da igualdade, exigindo que se tratem 

igualmente os cidadãos em situações iguais e desigualmente aqueles que se encontrem 

em situação desigual. Reconhece para tanto uma ampla margem de conformação ao 

legislador para adotar soluções normativas de desigualdade, exigindo, ao mesmo tempo, 

                                                           
402

 BARROS, Suzana de Toledo, “O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de 

Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais”, 3ª edição, Brasília: Brasília 

Jurídica Ltda, 2003, pág. 203. Menciona a Autora decisão do STF (ADIn 966-4-DF e ADIn 958-3-RJ) 

que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 8.713, de 30 de setembro de 1992, que impôs restrições a 

partidos políticos que não obtiveram determinado coeficiente eleitoral em eleições passadas, impedindo-

os de lançar candidatos a determinados cargos, violando assim a proibição de leis individuais, já que 

identificados os destinatários, por atribuir conseqüências jurídicas a fatos pretéritos (Acórdãos disponíveis 

na página do Supremo Tribunal Federal na rede mundial de computadores, www.stf.com.br, consultados 

aos 22/06/2011) 
403

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, “Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade”, 3ª edição 

atualizada, São Paulo: Malheiros, 1993, págs. 41/43. Demonstra o Autor tal afirmação com o exemplo de 

lei que privilegiasse grupos estrangeiros em prejuízo de nacionais, diante da alta qualificação tecnológica 

dos primeiros em relação aos últimos. De fato, existe diferenciação material, todavia, tal discriminação 

positiva ofenderia o dever de defesa dos nacionais e de um desenvolvimento nacional, objetivos 

consagrados na CF, especialmente arts. 170 e 171, §§ 1º e 2º, resultando em incompatibilidade com o 

princípio da igualdade 

http://www.stf.com.br/
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a proteção de situações diferenciais relevantes e a proibição de diferenças arbitrárias, 

que não se fundamentem em justificação material suficiente
404

, como acima ressaltado. 

  

 II.3.1.2.1.2 – Irretroatividade Da Lei e Princípio da Proteção da Confiança 

 A proibição de caráter retroativo significa, na lição de Jorge Miranda, que as leis 

restritivas têm que ser inovadoras ou interpretativas, não se aplicando a situações e 

relações já esgotadas, nem aquelas iniciadas no passado, mas ainda não concluídas
405

. 

 Embora a proibição de irretroatividade das leis restritivas de direitos 

fundamentais não signifique exclusivamente a concretização do princípio da proteção da 

confiança, certo é que há estreita relação entre os mesmos, já que ambos têm por 

finalidade proteger o indivíduo em face de mudanças no ordenamento jurídico que 

frustrem legítimas expectativas em relação ao futuro, por situações geradas no passado. 

 Nesse sentido, a Constituição da República Portuguesa consagra a 

irretroatividade das leis não de maneira genérica, mas “nos domínios em que ela será 

mais contundentemente ofensiva das expectativas dos particulares”, quais sejam: leis 

restritivas de direitos, liberdades e garantias (art. 18º, nº 3), leis penais desfavoráveis ao 

argüido (art. 29º) e leis tributárias desfavoráveis ao contribuinte (art. 103º, nº 3)
406

. 

 Segundo Reis Novais, nesses domínios nucleares da autonomia individual, 

independentemente de previsão constitucional expressa, a proibição de leis retroativas 

decorre logicamente do princípio da proteção da confiança, que é corolário e 

subprincípio concretizador do princípio do Estado de Direito, na medida em que 

assegura a segurança jurídica e estrutura o relacionamento Estado/cidadão de forma que 
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 MORAIS, Carlos Blanco de, “Os Direitos, Liberdades e Garantias na Jurisprudência 

Constitucional Portuguesa: Um Apontamento”, in Revista O Direito, ano I32º, nº III-IV (2000), págs. 

369/370. Cita o Autor alguns Acórdãos do Tribunal Constitucional português nos quais o princípio da 
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Tribunal Constitucional português na rede mundial de computadores (www.tribunalconstitucional.pt) 
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Editora, 2008, pág. 378 
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este possa calcular e prever o atuar do Estado que possa intervir em sua esfera jurídica, 

evitando-se que o indivíduo se converta em objeto do agir estatal, o que violaria o 

princípio da dignidade da pessoa humana
407

. 

 Como destaca Blanco de Morais, embora o princípio da proteção da confiança 

não esteja expressamente consagrado no texto constitucional português, a jurisprudência 

do Tribunal Constitucional o revelou a partir do princípio do Estado de Direito 

democrático constante do art. 2º da Constituição da República Portuguesa, funcionando 

o mesmo como limite ao legislador ordinário com o fim de garantir, mesmo que 

parcialmente, os direitos adquiridos e expectativas de direito legitimamente 

atendíveis
408

. 

 A doutrina diferencia, de acordo com as situações jurídicas afetadas pela nova 

lei, em retroatividade autêntica e inautêntica (ou retrospectividade). Tem-se por 

retroatividade autêntica aquela na qual a lei nova afeta situações já estabilizadas no 

passado e retrospectividade aquela na qual a lei nova afeta situações constituídas no 

passado cujos efeitos se prolongam no tempo presente, ou ainda não terminadas
409

. 

 Quanto à lei restritiva retroativa, tanto a doutrina de Reis Novais como de Jorge 

Miranda e Rui Medeiros são no sentido de que cobra plena aplicação a proibição 

constante do nº 3, art. 18º, 2ª parte
410

, todavia, quanto às leis retrospectivas, todos 

acordam que constituem os casos difíceis e que devem ser analisados caso e caso, eis 

que a aplicação automática da norma retro referida seria insustentável. 

Ainda segundo esses doutrinadores, na análise da constitucionalidade das leis 

restritivas retrospectivas deve ser ponderado o princípio da proteção da confiança (e não 

a norma proibitiva do nº 3, do art. 18º da CRP que é aplicável às leis retroativas 
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autênticas) com o princípio da persecução do interesse público que a nova lei visa 

atender, não havendo presunção de inconstitucionalidade por violação da norma retro 

referida, que não se aplica às leis retrospectivas
411

 
412

. 

Relativamente às normas sobre ações deônticas restritivas
413

 constantes do art. 

18º, nº 2 e nº 3 da CRP, relembramos a lição de David Duarte, que adverte que as 

mesmas devem ser aplicadas em seu contexto normativo, e havendo conflito sem que 

haja norma de prevalência aplicável, resolve-se por ponderação
414

. 

 Tal posicionamento está em consonância com a doutrina supra referida, que 

sustenta a necessidade de ponderação entre o princípio da proteção da confiança, que 

deve sempre ser respeitado em relação às leis restritivas, com os demais princípios que 

cobram concorrente aplicação, como da persecução do interesse público objetivado com 

a nova lei, por exemplo, sendo certo que na solução da ponderação, somente no caso 

concreto, de acordo com a situação fática existente, decidir-se-á qual deles irá 

prevalecer. 
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Como ressalta Reis Novais, a norma que proíbe leis restritivas retroativas tem 

somente aparência de regra, defendendo David Duarte que não só esta, mas também as 

demais normas dos nº 2 e nº 3, do art. 18º da CRP que impõem requisitos para as 

restrições aos direitos, liberdades e garantias têm natureza de princípio
415

, e devem ser 

aplicadas dentro do contexto normativo no qual se inserem.  

Na Constituição Federal do Brasil não há normas expressas relativas aos 

requisitos para restrições aos direitos fundamentais como já ressaltado anteriormente, o 

que não dispensa a observância do princípio da proteção da confiança, que decorre do 

princípio do Estado de Direito, como já salientado por Blanco de Morais e Reis Novais, 

que o considera um corolário ou sub-princípio concretizador do princípio do Estado de 

Direito
416

, decorrendo sua aplicação, sob esta perspectiva, diretamente do caput do art. 

1º da Constituição Federal do Brasil, bem como do inciso III do mesmo artigo 1º, por 

impedir que o indivíduo se converta em objeto da ação estatal, em afronta ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, ambos os princípios expressamente consagrados. 

 

III – O INDIVÍDUO E O PROCESSO PENAL 

 Considerando os princípios informadores do Processo Penal, este poder ser um 

processo penal do tipo acusatório, inquisitivo ou misto (ou acusatório formal). 

 Na lição de Geraldo Prado, esses tipos de processo penal diferenciam-se nos 

diversos ordenamentos jurídicos nos quais são utilizados, todavia, formam os 

sistemas
417

 respectivos, que agrupam características próprias de cada um deles. Cada 
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um desses sistemas possui mandamentos nucleares, materializados nos princípios que 

ditam as diretrizes da estrutura do processo penal
418

. 

 Conforme leciona Paulo Rangel, são características próprias do processo penal 

no sistema inquisitivo: 

 “a) as três funções (acusar, defender e julgar) concentram-se nas mãos de uma só 

pessoa, iniciando o juiz, ex officio, a acusação, quebrando, assim, sua imparcialidade; 

 b) o processo é regido pelo sigilo, de forma secreta, longe dos olhos do provo; 

 c) não há o contraditório nem a ampla defesa, pois o acusado é mero objeto do 

processo e não sujeito de direitos, não se lhe conferindo nenhuma garantia; 

 d) o sistema de provas é o da prova tarifada ou prova legal (cf. Item 7.11.2 infra) 

e, consequentemente, a confissão é a rainha das provas”
 419

. 

 Relativamente à confissão, diretamente ligada à busca da verdade real, Geraldo 

Prado, analisando o desenvolvimento histórico do sistema inquisitório, afirma que tal 

sistema era “historicamente preocupado com o descobrimento da verdade real, via de 

regra a partir da confissão do imputado, muito embora tenha havido intensa liberdade do 

juiz pesquisar e introduzir outros meios de prova”
420

. 

 Relativamente ao sistema acusatório, descreve novamente Paulo Rangel, suas 

principais características: 

 “a) há separação entre as funções de acusar, julgar e defender, com três 

personagens distintos: autor, juiz e réu (ne procedat iudex ex officio), 

 b) o processo é regido pelo princípio da publicidade dos atos processuais, 

admitindo-se, como exceção, o sigilo na prática de determinados atos (no direito 

brasileiro, vide art. 93, IX, da CRFB c/c art. 792, § 1, c/c art. 481, ambos do CPP); 
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 c) os princípios do contraditório e da ampla defesa informam todo o processo. O 

réu é sujeito de direitos, gozando de todas as garantias constitucionais que lhe são 

outorgadas; 

 d) o sistema de provas adotado é do livre convencimento, ou seja, a sentença 

deve ser motivada com base ns provas carreadas para os autos. O juiz está livre na sua 

apreciação, porém não pode se afastar do que consta no processo (cf. art. 155 do CPP 

com a redação da Lei 11.690/08 c/c art. 93, IX, da CRFB); 

 e) imparcialidade do órgão julgador, pois o juiz está distante do conflito de 

interesse da alta relevância social instaurado entre as partes, mantendo seu equilíbrio, 

porém dirigindo o processo adotando as providências necessárias à instrução do feito, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (cf. art. 130 do CPC)”. 

 No sistema acusatório ou misto, há duas fases distintas: a instrução preliminar, 

na qual vigora características do sistema inquisitivo, especialmente porque não há 

contraditório nem ampla defesa. Na fase judicial, as características são do sistema 

acusatório, com separação das funções de acusar e julgar; igualdade de direitos entre 

acusação e defesa; qualidade de sujeito de direitos do acusado com garantia de 

presunção de inocência; ônus da prova pelo órgão acusador; contraditório; ampla 

defesa; publicidade e concentração dos atos praticados em audiência
421

. 

 Sustenta o autor que no direito brasileiro, vige o sistema acusatório 

especialmente porque a função de acusar cabe ao ministério público (ou 

excepcionalmente ao particular); mesmo no inquérito policial, que precede à ação penal, 

a presidência é da autoridade policial, não existindo a figura do juiz instrutor; o 

processo é público, sendo assegurado ao acusado o contraditório e todas as garantias 

constitucionais. Todavia, ressalta que o sistema acusatório adotado no Brasil não é do 

tipo puro, em virtude de ser o sujeito tratado como objeto da investigação na fase do 

inquérito policial, que irá instruir os autos do processo na fase judicial
422

. 

 Da mesma forma, Tourinho Filho afirma que no direito brasileiro se adota o 

“sistema acusatório com laivos de inquisitivo”, em virtude especialmente dos poderes 
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conferidos ao juiz na produção probatória, fazendo com que o mesmo não seja “um 

espectador inerte na sua produção, podendo, a qualquer instante, determinar, de ofício, 

quaisquer diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”
423

. 

 No direito português, Germano Marques da Silva defende que pelo princípio da 

investigação, que “tempera” a estrutura acusatória do processo penal, cabe ao órgão 

julgador a busca da verdade para além da contribuição das partes, o que é possível pela 

inexistência do ônus da prova existente no processo civil. Para o autor, o processo penal 

não se contenta com a verdade formal, mas busca a verdade histórica ou material, 

respeitadas as limitações atinentes à legalidade dos meios de prova, até em sacrifício da 

verdade
424

. 

A doutrina afirma a ligação entre a verdade material e o processo inquisitivo
425

, 

próprio do Estado totalitário ou absolutista
426

, enquanto o processo acusatório estaria 

ligado à verdade formal e ao Estado liberal
427

, sendo certo que atualmente vigora em 

Portugal um tipo de processo penal que agrega elementos tanto do processo inquisitivo 

como do acusatório, chamado por Figueiredo Dias de “sistema acusatório com princípio 

da investigação”
428

 e por Germano Marques da Silva como processo misto, vigorando 

na fase de julgamento o princípio acusatório temperado pelo princípio da investigação 

judicial
429

, e que seria próprio do Estado de direito social
430

. 
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No Brasil, entendemos que da mesma forma, reconhece-se o processo penal 

atual como fundamentalmente acusatório, com iniciativa da ação penal pelo Ministério 

Público assegurada constitucional
431

 e legalmente
432

, mas com a presença do princípio 

da investigação, permitindo ao julgador a iniciativa na determinação de produção de 

provas que entender necessárias, para além daquelas produzidas pelas partes, bem como 

na determinação de medidas cautelares de ofício
433

, por exemplo. 

Não obstante, há severas críticas ao sistema processual penal brasileiro, 

especialmente em decorrência da iniciativa probatória assegurada ao juiz, o que 

caracterizaria o sistema como prevalentemente inquisitório
434

 ou “(neo)inquisitório
435

, 

rechaçando essa corrente doutrinária a classificação de sistema misto acima defendida. 
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Todavia, como assevera Antonio Magalhães Gomes Filho, não se pode 

qualificar um sistema processual como inquisitório porque o juiz tem alguma iniciativa 

probatória, devendo ser observados como limites a tal iniciativa a manutenção da 

imparcialidade do juiz, a motivação das decisões que determinem a produção de provas 

de ofício, bem como a preservação do contraditório, com prévia manifestação dos 

sujeitos processuais
436

. 

Também conferindo a natureza acusatória ao sistema processual penal brasileiro, 

Tourinho Filho afirma que o processo penal brasileiro é acusatório, embora não o seja 

genuinamente, especialmente considerando a iniciativa probatória conferida ao juiz, o 

que o faz possuir “laivos de inquisitivo”
437

. 

No mesmo sentido, e já antes referenciado, Paulo Rangel reconhece o sistema 

processual penal brasileiro como acusatório, embora não o seja “puro”, em virtude de 

ser o sujeito passivo tratado como objeto da investigação na fase do inquérito policial, 

que irá instruir os autos do processo na fase judicial
438

. 

Quanto à iniciativa probatória do juiz, assegurada pelo art. 156 do CPP, o autor 

afirma que a adoção do princípio inquisitivo afronta a Constituição Federal, que adota o 

sistema acusatório, sendo assim, inconstitucional
439

. 

A nosso ver a característica fundamental do modelo processual acusatório é que 

as funções de acusar, defender e julgar são exercidas por órgãos distintos, enquanto no 

modelo inquisitório, essas funções estão reunidas
440

, todavia, quanto à natureza da 

verdade a ser buscada, deve esta ser aquela que mais se aproxima da realidade, a 

verdade histórica, constitucional e processualmente conformada
441

. 
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Entendemos importante destacar a natureza do processo penal no atual Estado de 

direito, uma vez que desta natureza decorre a posição do acusado/investigado/arguido, 

se sujeito ou objeto do processo, o que tem direta implicação na realização de 

determinados tipos de prova, que podem caracterizar-se como restrição ao direito a não 

autoincrimação, com a consequente discussão de sua (im)possibilidade. 

 Dentre as características do sistema acusatório misto ou sistema acusatório 

temperado pelo princípio da investigação, que vige no sistema processual penal de 

Brasil e Portugal, entendemos por bem fazermos algumas considerações sobre o 

estatuto de sujeito do imputado no processo penal, bem como sobre a busca da verdade 

real, objetivo almejado pelo princípio da investigação, presente no processo penal do 

tipo acusatório de ambos os países.  

 Tal opção se justifica pela delimitação que se faz necessária em relação ao 

presente capítulo, que tem um caráter meramente introdutório, para que possamos em 

seguida tratar do princípio da não autoincriminação e da (im)possibilidade de sua 

restrição.   

 

 III.1 – O Estatuto do Arguido no Processo Penal 

 “Diz-me como tratas o arguido, dir-te-ei o processo penal que tens e o Estado que o 

instituiu”. 

 Com essa afirmação, Figueiredo Dias busca demonstrar que o estatuto do arguido no 

processo penal é fundamental para determinar os fundamentos políticos do Estado, que por 

sua vez vão determinar a estrutura do processo penal adotado
442

. 

 A evolução que se deu do processo do tipo inquisitivo para o tipo acusatório, ligados 

ao Estado totalitário e ao Estado de Direito, respectivamente, como já anteriormente 

                                                                                                                                                                          
“Direito processual penal”, 1º Volume, Coimbra: Coimbra Editora, 2004, reimpressão da 1ª edição de 

1974, pág. 429). Nessa esteira de pensamento, entendemos que o fato de a verdade buscada no processo 

penal estar limitada pelo respeito aos direitos fundamentais do sujeito passivo da atividade estatal, não a 

desfigura como verdade material, embora não nos termos historicamente apreendidos, de falta de limites, 

mas a verdade, mais uma vez, repita-se, conformada jurídico-constitucionalmente, pois como adverte 

Figueiredo Dias, “não há verdade material onde não tenha sido dada ao arguido a mais ampla e efectiva 

possibilidade de se defender (DIAS, Jorge de Figueiredo, “Direito processual penal”, 1º Volume, 

Coimbra: Coimbra Editora, 2004, reimpressão da 1ª edição de 1974, pág. 429) 
442

 DIAS, Jorge de Figueiredo, “Direito processual penal”, 1º Volume, Coimbra: Coimbra Editora, 

2004, reimpressão da 1ª edição de 1974, pág. 428 
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ressaltado, tem como uma das principais características a posição do arguido, que de objeto 

do processo passou a ser sujeito, deixando o processo de ter um único sujeito (o inquisitor – 

que acusa e julga) para ter três sujeitos (o acusador, o juiz e o acusado)
443

. 

 Mas no que consiste considerar o arguido como sujeito e não objeto do processo? 

 Como salienta, mais uma vez Figueiredo Dias, considerar o arguido como sujeito do 

processo significa reconhecer ao mesmo uma posição jurídica no processo, que inclui direitos 

processuais que permitam a participação na solução do caso concreto. Por outro lado, a 

condição de sujeito do processo não impede que o arguido sofra medidas coativas e seja um 

meio de prova, desde que seja assegurado que os atos que o envolvam sejam expressão de sua 

livre personalidade
444

. 

 Como restou decidido pelo Tribunal Constitucional português no Acórdão 695/95: 

“O princípio constitucional de que o processo criminal assegurará todas 

as garantias de defesa tem como conteúdo essencial a exigência de que o 

arguido seja tratado como sujeito e não como objecto do procedimento 

penal, garantindo-lhe a Constituição, com essa finalidade, não só um direito 

de defesa (artigo 32º, nº1), a que a lei confere efectividade através de 

direitos processuais autónomos a exercer durante o processo e que lhe 

permitem conformar a decisão final do processo, mas também a presunção 

de inocência até ao trânsito em julgado da condenação, elemento 

fundamental naquela perspectiva…” (grifos nossos) 

 E ainda no Acórdão 181/05: 

“E isto porque, na liberdade de declaração espelha-se o estatuto do 

arguido como autêntico sujeito processual decidindo, por força da sua 

liberdade e responsabilidade, sobre se e como quer pronunciar-se. 

                                                           
443

 AMBOS, Kai e LIMA, Marcellus Polastri, “O processo acusatório e a vedação probatória: perante 

as realidades alemã e brasileira: com a perspectiva brasileira já de acordo com a reforma 

processual de 2008 – Leis 11.689, 11.690 e 11.719”, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pág. 34 
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A consagração do impedimento representa uma renúncia do Estado à 

«colaboração forçada» na investigação de factos criminosos de quem é alvo 

dessa mesma investigação.[...]” (grifos nossos) 

 Embora seja indiscutivelmente sujeito do processo e apto, em consequência, a influir 

no julgamento da causa, por ser titular efetivo de direitos processuais, cristalizados nas 

garantias de defesa
445

, pode este sujeito passivo da relação processual ser também meio de 

prova, tanto no sentido material, através de suas próprias declarações, como em sentido 

formal, através dos exames que podem ser realizados em seu corpo e sobre seu estado 

corporal, que também se caracterizam como meio de coação processual
446

. 

 Assim, nesse sentido, ainda mencionando a jurisprudência do Tribunal Constitucional 

no Acórdão 155/07, onde é feita menção à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem e do Tribunal Constitucional espanhol: 

“Por seu turno, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), em 

sentença proferida em 17 de Dezembro de 1996 (caso Sauders v. Reino Unido), 

concluiu que o citado direito à não autoincriminação se refere, em primeira linha, 

ao respeito pela vontade do arguido em não prestar declarações, ao direito ao 

silêncio, acrescentando que esse direito se não estende ao uso, em processo penal, 

de elementos obtidos do arguido por meio de poderes coercivos, mas que existam 

independentemente da vontade do sujeito, por exemplo as colheitas, por 

expiração, de sangue, de urina, assim como de tecidos corporais com finalidade de 

análises de A.D.N…” 

E o Tribunal Constitucional Espanhol, nomeadamente a propósito da 

obrigatoriedade de submissão a testes de alcoolémia, afirmou que a realização dos 

mesmos não constitui, em si mesmo, uma declaração ou incriminação, para 

efeitos deste privilégio, uma vez que não se obriga o detectado a emitir uma 

declaração que exteriorize um conteúdo, admitindo a sua culpa, mas apenas a 

tolerar que sobre ele recaia uma especial modalidade de perícia (STC 103/1985). 

E, reiterando tal doutrina, analisou em 1997 (STC 191/1997) - depois de citar 

jurisprudência do TEDH, onde se reconhece que o direito ao silêncio e o direito à 
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 DIAS, Augusto Silva e RAMOS, Vânia Costa, “O direito à não auto-inculpação (nemo tenetur se 

ipsum accusare) no processo penal e contra-ordenacional português”, Coimbra, Coimbra Editora, 

2009, pág. 16 
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não autoincriminação, embora não expressamente mencionados pelo artigo 6º da 

CEDH, se situam no coração do direito a um processo equitativo e se relacionam 

estreitamente com o direito à defesa e à presunção da inocência - a questão na 

perspectiva, que é também a do agora recorrente, da violação do princípio da 

presunção de inocência. Neste contexto, considerou, então, que as garantias face à 

autoincriminação só se referem às contribuições do arguido de conteúdo 

directamente incriminatório, não tendo o alcance de integrar no direito à 

presunção da inocência a faculdade de se poder subtrair a diligências de 

prevenção, indagação ou de prova. A configuração genérica de um tal direito a 

não suportar nenhuma diligência deste tipo deixaria desarmados os poderes 

públicos no desempenho das suas legítimas funções de protecção
447

 da liberdade e 

convivência, lesaria o valor da justiça e as garantias de uma tutela judicial efectiva 

[…]. 

No mesmo sentido se pronunciou Gomes Canotilho no parecer que o ora 

recorrente juntou aos autos, onde, depois de dar conta que “a doutrina dominante 

e uma boa parte da jurisprudência nacional e internacional de direitos humanos 

têm entendido que a presunção de inocência do arguido abrange apenas o direito a 

permanecer calado e a beneficiar da existência de uma dúvida razoável, não 

impedindo a recolha de material biológico para efeitos de análise de DNA” (pág. 

8), conclui precisamente que “a presunção de inocência do arguido abrange 

apenas o direito a permanecer calado e a beneficiar da existência de uma dúvida 

razoável, não impedindo a recolha de material biológico para efeitos de recolha de 

DNA” (cfr. conclusão 10).”
448

 

 Como se verifica das decisões acima transcritas, o que é fundamental para 

caracterização do estatuto de sujeito processual do arguido, é que o mesmo, embora 

possa estar sujeito a medidas de coação e servir de meio de prova
449

, não se pode extrair 
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 Função de proteção que acima ressaltamos que deve ser considerada na dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, e não pode ser ignorada quando da ponderação entre os direitos fundamentais do sujeito do 

passivo do processso com o dever do Estado na perseguição criminal, demonstrando o quanto é aparente 

essa colisão 
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 Todos os Acórdãos citados encontram-se disponíveis para consulta no sítio do Tribunal Constitucional 

português na Internet, www.tribunalconstitucional.pt e foram consultados aos 06/10/2011 
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penal”, 1º Volume, Coimbra: Coimbra Editora, 2004, reimpressão da 1ª edição de 1974, pág. 430/431 e 
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do mesmo, contra sua vontade, elementos que dependam de uma atividade voluntária 

para sua produção, como são as declarações em interrogatório, por exemplo. 

 Quando se trata desta sujeição do arguido a medidas de coação ou meios de 

prova, entra-se em uma “zona de fronteira e concorrência” de seu estatuto entre sujeito e 

objeto do processo, que deve ser demarcado quando a situação implica em uma 

sujeição, mesmo que imposta coativamente, a “exame, revista, acareacção ou 

reconhecimento” ou quando se deixa essa situação e obriga-se o arguido a 

autoincriminação coercitiva
450

. 

 Tal se justifica porque o arguido, em regra, enquanto sujeito processual não é um 

colaborador das autoridades estatais para descoberta da verdade e realização da 

justiça
451

, inexistindo qualquer dever de colaboração
452

. 

Conforme destaca Paulo de Sousa Mendes, o dever de colaboração do sujeito 

passivo da relação processual penal, que por regra inexiste, pode ser excepcionalmente 

previsto por lei quando houver justificação para tanto, como é o caso do processo 

sancionatório especial por prática restritiva da concorrência no direito português, por 

exemplo. In casu, verifica-se uma restrição ao direito a não autoincriminação, que 

diminui as garantias de defesa asseguradas na CRP, em função do dever de colaboração, 

que se justifica pela natureza das atividades econômicas de iniciativa privada, cujas 

restrições e condicionamentos são decorrentes da necessidade de proteção dos interesses 

públicos e particulares afetados por tais atividades
453

 
454

. 
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Coimbra: Coimbra Editora, 2006, pág. 127 
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Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 17, nº 4, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, pág. 609.  
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2011, págs. 56/57 e 190 
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 MENDES, Paulo de Sousa, “As garantias de defesa no processo sancionatório especial por 

práticas retritivas da concorrência confrontadas com a jurisprudência do tribunal europeu dos 
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Concorrência (Lei nº 18/2003, de 11 de Junho) 
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 Assim, a regra é a inexistência de dever de colaboração do arguido, eis que tal dever violaria o direito 

a não autoincriminação, todavia, tal direito pode ser excepcionado por lei. Nesse mesmo sentido, 

defendem Lara Sofia Pinto, Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade que o dever de 

colaboração poderá ser imposto ao arguido, como exceção ao direito a não autoincriminação, desde que 

seja expressamente previsto em lei e que respeite a norma da proporcionalidade, nos termos do nº 2, do 
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Analisando a mesma legislação da concorrência, Augusto Silva Dias advoga a 

inconstitucionalidade do referido dever de colaboração para com a Autoridade da 

Concorrência por parte dos suspeitos da prática de um ilícito de contra-ordenação, por 

entender que tal dever suprimiria as garantias de defesa dos mesmos, asseguradas no nº 

10, do art. 32º da CRP
455

 e com o próprio princípio do Estado de Direito, transformando 

o suspeito em colaborador das autoridades estatais, o que é consentâneo com o modelo 

inquisitório de processo, negando a qualidade de sujeito do suspeito
456

. 

Em conjunto com Vânia Costa Ramos, o autor defende que na atividade 

fiscalizadora o contribuinte tem o dever de colaboração de natureza administrativa, mas 

a partir do momento que se torna suspeito, impõe-se sua constituição como arguido e, 

este passa a ser titular das garantias de defesa asseguradas constitucionalmente, dentre 

elas o nemo tenetur. Será o tribunal a decidir qual interesse prevalecerá no conflito entre 

o dever de colaboração administrativo do contribuinte e o seu direito a não 

autoincriminação, já que nenhum deles é absoluto e estão, portanto, sujeitos à 

ponderação
457

. 

 Na classificação desenvolvida por Figueiredo Dias, o réu pode ser meio de prova 

em sentido material, através de declarações prestadas sobre os fatos e em sentido 

formal, na medida em que o corpo e o estado corporal do sujeito podem ser objeto de 

exames, configurando-se nesse sentido um verdadeiro meio de coação processual, na 

medida em que o sujeito é obrigado a suportar ou ser constrangido a sofrer uma 

                                                                                                                                                                          
art. 18º da CRP, pois se trata de verdadeira restrição a um direito garantido constitucionalmente (PINTO, 

Lara Sofia, Privilégio contra a autoincriminação versus colaboração do arguido – case study: 

revelação coactiva da password para desencriptação de dados – resistance is futile?, in Prova criminal 
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Teresa Pizarro e PINTO, Frederico Lacerda da Costa (org.), Coimbra: Almedina, 2010, pág. 111 e DIAS, 

Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa e PINTO, Frederico de Lacerda da Costa, 

Supervisão, direito ao silêncio e legalidade da prova, Coimbra: Almedina, 2009, pág. 45)  
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atividade de investigação sobre si mesmo
458

, numa clara limitação ao direito a não 

autoincriminação, que sempre exige previsão legal
459

. 

 Relativamente às declarações do arguido, o interrogatório (tanto no processo 

penal português, como no brasileiro) é dividido em duas etapas, a primeira relativa à 

qualificação e a segunda, relativa aos fatos em julgamento
460

.  

Quanto à qualificação, no direito português, por expressa determinação legal, 

tem o réu o dever de dizer a verdade, sob pena de crime de desobediência ou falsas 

declarações (art. 61º, n º 3, “b”; art. 141º, nº 3; art. 342º, nº 1 e nº 2, todos do CPP 

português), pois não dizem respeito à culpa, mas à questão da comprovação da 

identidade. Quanto à questão da culpa, e aqui incluídas as perguntas sobre eventuais 

antecedentes criminais, inexiste dever de dizer a verdade, podendo o arguido calar, 

negar ou afirmar sua culpa, não possuindo o dever de colaboração na administração da 

justiça penal
461

. 

No direito brasileiro, inexiste tal imposição legal relativamente à primeira parte 

do interrogatório, afirmando Tourinho Filho o direito do imputado de, 

indiscriminadamente, não responder às perguntas que lhe forem formuladas, seja pela 

Autoridade Policial, seja pela Autoridade Judiciária
462

. Aury Lopes Júnior sustenta, 

ainda mais, o direito do imputado sequer comparecer para os atos para os quais for 

intimado, aí incluído o interrogatório (em sede judicial ou policial), a despeito da 

literalidade do disposto no art. 260 do Código de Processo Penal brasileiro
463

, que o 
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autor considera inconstitucional por ferir o direito ao silêncio e de não submeter a 

qualquer ato probatório
464

. 

 Discute a doutrina quanto à existência de um “direito a mentir” em relação à 

questão da culpa, entendendo Figueiredo Dias que não existe tal direito, mas que a lei 

renunciou a impor um dever de verdade ao arguido, havendo inexigibilidade deste 

dever, que torna lícito seu desrespeito. Todavia, o autor é categórico ao afirmar a 

inexistência do direito de mentir
465

. 

 Em outra perspectiva, no direito brasileiro, afirma Luiz Flávio Gomes que o 

direito de mentir está entre as posições jurídicas protegidas pelo direito a não 

autoincriminação, sendo esta a única manifestação ativa deste direito, limitada apenas 

pela impossibilidade de prejudicar terceiros
466

. 

 A utilização, no interrogatório, de métodos de narcoanálises (soro da verdade) e 

polígrafos (detectores de mentira), são, a nosso ver, absolutamente desconformes com 

qualquer ordem constitucional que considere a dignidade da pessoa humana como base 

fundamental dos direitos fundamentais.  

 Tais métodos visam alterar a realidade fática vivenciada pelo sujeito, que 

supostamente livre do controle de sua própria vontade sobre o subconsciente, estaria 

apto a revelar toda a verdade sobre o que lhe seja perguntado. Mesmo cientificamente 

há quem duvide de sua eficácia, e do ponto de vista jurídico, sua inadmissibilidade é 

flagrante, por violar a liberdade de decisão do indivíduo
467

. 

 Em função do direito ao silêncio, não pode o réu ver prejudicada sua situação em 

decorrência do exercício do mesmo. Assim o silêncio não pode ser valorado como 

presunção ou indício de culpa, nem considerada para fins de aumento de pena quando 
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provada a culpa, não obstante possa faticamente prejudicar aquele que o exercer, 

silenciando sobre circunstância que poderia lhe beneficiar
468

. 

O direito processual penal brasileiro assegurou integralmente o direito ao 

silêncio, consagrando-o expressamente na CF (art. 5º, inciso LXIII), e ressalvando, após 

as recentes reformas legislativas, no Código de Processo Penal, que seu exercício não 

pode ser usado em prejuízo da defesa, por expressa disposição do parágrafo único do 

art. 186
469

, em perfeita compatibilidade com a ordem constitucional vigente. 

 Relativamente à utilização do imputado como meio de prova em sentido formal, 

na medida em que o corpo e o estado corporal do sujeito podem ser objeto de exames, 

no qual o sujeito é obrigado a suportar ou ser constrangido a sofrer uma atividade de 

investigação sobre si mesmo
470

, salienta Figueiredo Dias que a qualidade de sujeito do 

arguido que o arma com o amplo direito de defesa e presunção de inocência até o 

trânsito em julgado da condenação, exige que sua utilização como meio de prova se faça 

“sempre limitada pelo integral respeito pela sua decisão de vontade”, para que o mesmo 

possa “decidir se e como deseja tomar posição perante a matéria que constitui objecto 

do processo”
471

, concluindo-se que o autor não impõe ao arguido um dever de 

colaboração para esclarecimento da verdade e realização da justiça, dos quais são 

titulares o tribunal e o ministério público, demais sujeitos do processo
472

. 
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 Como já ressaltado acima e será adiante mais detidamente abordado, a regra é a 

inexistência do dever de colaboração (que corresponde um direito a não colaboração) e 

o respeito ao direito a não autoincriminação, todavia, estes direitos não têm natureza 

absoluta e podem, portanto, ser restringidos, através da imputação de um dever de 

colaboração que excepcione o direito a não autoincriminação, como também defende 

Lara Sofia Pinto
473

. 

 Para melhor compreensão da (im)possibilidade de restrição ao direito a não 

autoincriminação, entendemos ser necessário a análise mais detalhada de tal princípio, o 

que será feito no próximo capítulo. 

 

 III.2 – Princípio da Investigação – A Busca da Verdade Material 

 Como leciona Jorge de Figueiredo Dias, no processo penal se busca a verdade 

material, não se conformando apenas com a verdade formal típica do processo civil, ao 

qual subjaz uma relação material disponível, trazida aos autos pelas partes. Todavia, 

ressalta que esta verdade material não o é ontologicamente ou absolutamente, mas sim 

uma verdade processualmente válida, judicial e prática. Não se admite que a verdade 

material seja obtida em desrespeito à dignidade da pessoa, pois a mesma passa 

necessariamente pela liberdade desta
474

. 

 O Autor afirma que o princípio da acusação e as proibições de prova não são 

limites à busca da verdade material, mas possuem campo próprio de aplicação, sendo 

estes últimos critérios de validade de prova e consequentemente critérios da verdade 

material. Quanto ao princípio da acusação, este delimita a matéria em julgamento e 

sobre a qual incidirá a prova, tendo o julgador, pelo princípio da investigação (ou 

verdade material), o domínio destes temas relativamente à produção das provas
475

. 
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A partir deste raciocínio, podemos afirmar que mesmo no processo de estrutura 

acusatória, como ocorre no sistema processual penal português e brasileiro, o julgador 

tem uma função constitutiva da prova, e não só fiscalizadora ou de controle das partes, 

já que importa a busca da verdade material, como objetivo de realização da justiça, o 

que não se coaduna com uma decisão baseada na mera regularidade formal do 

procedimento, mas na convicção do juiz
476

. 

 Nesse mesmo sentido, Germano Marques da Silva defende que pelo princípio da 

investigação, que “tempera” a estrutura acusatória do processo penal no direito 

português, cabe ao órgão julgador a busca da verdade para além da contribuição das 

partes, o que é possível pela inexistência do ônus da prova existente no processo civil. 

Para o autor, o processo penal não se contenta com a verdade formal, mas busca a 

verdade histórica ou material, respeitadas as limitações atinentes à legalidade dos meios 

de prova, até em sacrifício da verdade
477

, já que o direito não pode ser realizado a 

qualquer preço, devendo a verdade no processo ser aquela possível de ser alcançada 

respeitando os limites impostos pela ordem jurídica
478

. 

 No direito brasileiro, Thiago Bottino sustenta que na atualidade dos Estados de 

Direito democráticos, o sistema processual se fundamenta na opção pela verdade 

processual em oposição à busca da verdade real, o que será fundamentalmente marcado 

pela natureza jurídica conferida ao interrogatório do sujeito passivo da relação 

processual penal, se meio de prova ou meio de defesa
479

. 

 Com a atual redação dos artigos 185 a 196 do CPP brasileiro, dada pela Lei nº 

10.792/2003, entendemos não haver mais questionamento quanto à natureza jurídica do 

interrogatório como meio de defesa, podendo servir como fonte de prova se o acusado 

renunciar ao seu direito ao silêncio e decidir falar
480

. Todavia, entendemos que a 

afirmação de haver uma correlação entre interrogatório como meio de defesa e opção 
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pela verdade processual em oposição à verdade real, pode não ser uma conclusão 

necessária, como pretende Thiago Bottino. 

 No direito português, também o interrogatório é encarado como meio de defesa, 

embora também um meio de obtenção de prova
481

. 

 Marcellus Polastri Lima defende que a dicotomia entre verdade formal, típica do 

processo civil e verdade material, típica do processo penal não é útil, uma vez que toda 

a verdade considerada no âmbito do processo (seja civil ou penal) é relativa, 

consequência do convencimento, sendo certo que no processo penal brasileiro, no qual 

se admite uma maior investigação por parte do juiz, se buscaria a verdade que mais se 

aproxima da material, não obstante seja esta inatingível, em decorrência da existência de 

inúmeras proibições de prova, não se podendo buscar a verdade de qualquer forma, 

devendo ser buscada a verdade provável
482

. 

 José Carlos Barbosa Moreira afirma que dizer que o processo civil busca a 

verdade formal enquanto o processo penal busca a material “é repetir qual papagaio 

tolices mil vezes desmentidas”, já que a verdade é uma só e interessa a todo processo, 

não obstante haja limites a sua busca tanto no processo civil quanto no processo 

penal
483

. 

 Consideramos assistir inteira razão a Barbosa Moreira, todavia, como bem 

destaca Paulo Rangel, no processo civil, dada a natureza disponível, via de regra, do 

direito material em jogo, podem as partes dispor do objeto da causa, tornando-se 

desnecessária a busca da verdade material ou mesmo, processual
484
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 Há exemplos da possibilidade da busca da verdade material tanto no processo 

civil
485

 como no processo penal
486

, o que justifica a dura crítica de Barbosa Moreira à 

dicotomia da verdade formal/material no processo civil/penal. 

 Concordamos que todo processo, seja de que natureza for, busca a verdade 

processualmente válida, conforme acima sustentado pelos diversos doutrinadores 

anteriormente citados. Todavia, a natureza indisponível do objeto do processo penal
487

, 

via de regra inexistente no processo civil, propicia que naquele não se contente com a 

simples verdade formal trazida aos autos pelas provas produzidas pelas partes (ou pelas 

mesmas acordada), como ocorre no processo civil. No processo penal, é possível que se 

vá além, buscando a verdade que mais se aproxima da realidade dos fatos ocorridos e 

sujeitos a julgamento, independentemente da vontade das partes, verdade esta que se 

denomina material ou histórica
488

. 

 Aponta Kai Ambos que entre o princípio da investigação e a doutrina de 

proibição de provas
489

 há uma colisão, que tem como consequência que seja alcançada 

no processo uma verdade incompleta, com traços de fictícios, já que não se pode buscar 
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a verdade a qualquer preço, como já restou salientado pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal alemão
490

, já que o Estado de direito não se coaduna com um modelo 

de processo autoritário e desvinculado de preocupações éticas
491

. 

 Tal verdade, histórica ou material, é visada no processo penal, que não se 

contenta com as provas trazidas pelas partes, todavia, como essa busca, em Estado de 

Direito, não pode ser realizada a qualquer preço, devendo respeitar a doutrina de 

proibição de provas, assegurando a intangibilidade dos direitos fundamentais, se alcança 

uma verdade possível, às vezes com traços de ficção, como afirmado por Kai Ambos, 

mas não uma verdade meramente formal, limitada pela iniciativa das partes
492

. 

Como destaca Germano Marques, a questão da doutrina de proibição de provas 

está diretamente ligada à hierarquia de valores adotados pelo sistema jurídico. Como o 

sistema jurídico português consagra a dignidade da pessoa humana como um valor 

superior, este está, obviamente, acima da perseguição dos criminosos e do combate à 

criminalidade, motivo pelo qual qualquer prova que seja produzida com sacrifício dos 

direitos fundamentais, é cominada de nulidade, já que a dignidade da pessoa é o 

fundamento desses direitos
493

. 

Certo é que o mesmo se aplica ao direito brasileiro, já que a dignidade da pessoa 

humana é fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do inciso III, do 

art. 1º, da Constituição Federal
494

. 

Assim, em ambos os ordenamentos jurídicos, português e brasileiro, como de 

Estados de Direito se tratam, o respeito aos direitos fundamentais é inquestionável, visto 

ser este uma das bases do Estado de Direito
495

. Não se admite como válida qualquer 

prova que seja produzida com violação dos direitos fundamentais, cuja justificação 
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remonta ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento dos ordenamentos 

jurídicos em questão. 

Todavia, duas questões importantes devem ser destacadas em relação à 

afirmação supra: i – as limitações impostas legalmente à busca da verdade no processo 

penal, a nosso ver, não afastam a qualidade desta verdade a ser perseguida, cuja 

natureza reconhecemos ser diferente daquela almejada no processo civil, limitada pela 

disponibilidade das partes; ii – a violação dos direitos fundamentais é inadmissível e 

fundamenta a proibição das provas produzidas desta forma, não obstante seja 

fundamental destacar que a restrição de direitos fundamentais é possível e necessária na 

produção de provas em direito penal, não se podendo confundir violação com restrição 

de direitos fundamentais
496

 
497

. 

A estrutura acusatória do processo penal, que é temperada pelo princípio da 

investigação, tal como se encontra moldada nos ordenamentos jurídicos português e 

brasileiro, não impede a atividade do juiz na busca da verdade histórica ou material, o 

que se fundamenta no princípio da investigação, que confere poderes ao juiz de 

suplementar a produção de provas, em determinadas situações, como a existência de 
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dúvidas a dirimir após a produção das mesmas pelas partes
498

, o que também se 

fundamenta na natureza publicística do processo
499

. 

Não se defende com tal afirmação a possibilidade de uma busca cega pela 

verdade a qualquer preço. Mesmo se buscando uma verdade histórica, esta busca 

encontra limites
500

, e, em nossa opinião, não é a existência desses limites que 

desconfigura a natureza de material da verdade que se busca no processo penal. 

Embora concordemos com Barbosa Moreira, ao afirmar que no processo, seja 

ele civil ou penal, se busque a verdade, ousamos discordar da afirmação de que inexiste 

diferenças na natureza desta verdade. No processo civil, a possibilidade de disposição 

pelas partes do objeto do processo, que impede a iniciativa do juiz na produção 

probatória não se verifica no processo penal, no qual o princípio da investigação, que 

tempera a estrutura acusatória do mesmo, autoriza o prosseguimento da busca da 

verdade, de ofício pelo juiz, independentemente da vontade das partes. 

Assim, no processo penal, com a possibilidade de iniciativa do juiz, se 

necessário for, na inércia/incompetência da parte, o direito de liberdade do sujeito 

passivo da relação não sofre, necessariamente, maiores consequências, diante da 

possibilidade de iniciativa probatória do órgão julgador. 

E isso porque no processo penal se busca a verdade material, evidentemente 

limitada pelo respeito aos direitos fundamentais dos sujeitos do processo, não se 

conformando com a verdade formal, baseada nas provas carreadas aos autos pelas 

partes, e com presunções que podem prejudicar o sujeito passivo da relação
501

. 

                                                           
498

 Vide art. 156, I e II do CPP brasileiro, com a nova redação dada pela Lei nº 11.690/08, que incumbe o 

ónus da prova às partes, facultando a determinação de produção de provas pelo juiz de ofício em 

determinadas situações, como acima já referenciado e transcrito 
499

 GRINOVER, Ada Pellegrini, A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório, in 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, Ano 7, Nº 27, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pág. 73 
500

 Limites estes que se materializam na doutrina de proibições de provas 
501

 Como ocorre no processo civil, por exemplo, com a confissão ficta ou com a presunção de veracidade 

dos fatos alegados, em função da revelia 



 

151 
 

Mais uma vez ressaltamos que a verdade real buscada é aquela processual e 

constitucionalmente válida, fruto de um processo ético, resultando na maior 

aproximação possível da certeza
502

. 

Não é demais lembrar que o objetivo do processo penal, para além da aplicação 

do direito ao caso concreto, é a realização da justiça, tendo como pressuposto desta a 

descoberta da verdade e o restabelecimento da paz jurídica
503

 
504

. 

Considerando como exemplo a utilização de amostras biológicas, como sangue, 

saliva, fios de cabelo, pele, etc., para realização de exame de DNA em ações de 

investigação de paternidade, no processo civil, a recusa do suposto pai em doar material 

se resolve com a presunção de prova contra si, como restou reiteradamente decidido na 

jurisprudência brasileira, culminando em 2004 com a aprovação do enunciado nº 301, 

da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos seguintes termos: “Em ação 

investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção 

juris tantum de paternidade”
505

. 

Nesses casos, não há necessidade de realização do exame por parte do 

investigado, eis que a não realização em virtude de sua recusa, resolve-se pela ficção da 

presunção relativa em desfavor do mesmo, que aliada a outras provas, no caso apenas 

testemunhal até, faz prevalecer a verdade formal e considera-se provada a paternidade. 

No processo penal tal não seria possível em virtude da presunção de inocência 

de todo cidadão até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, direito este 
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fundamental, assegurado expressamente na CRP, nº 2 do art. 32º
506

, e na CF, inciso 

LVII do art. 5º
507

, sendo necessária a prova do alegado para comprovação da culpa. 

Em determinadas hipóteses, somente o exame de material biológico corpóreo irá 

comprovar elemento essencial do crime, como no caso de condução de veículo 

automotor sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que 

determine dependência, tipificado no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 

9.503/97
508

, cuja medida de concentração de álcool no organismo é elemento essencial 

do crime e só pode ser medido através do exame de sangue (seis decigramas de álcool 

por litro de sangue) ou do exame do ar expelido dos pulmões (três décimos de 

miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões)
509

 
510

. 

Segundo parte da doutrina, somente com o consentimento do sujeito passivo 

pode-se colher material biológico para fins de produção de prova em processo penal, 

caso contrário, haverá atentado contra a integridade física e moral do indivíduo, além de 

violação do direito à privacidade, na dimensão da intimidade, liberdade e direito a não 

autoincriminação
511

 
512

. 
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Além dessas violações, na ausência de consentimento, para Helena Moniz, 

também haverá violação do direito à autodeterminação informativa “sempre que o 

arguido seja induzido a permitir a recolha de sangue não lhe sendo comunicadas as 

finalidades para as quais realmente se pretende aquela amostra”
513

. 

Na doutrina brasileira, Antônio Magalhães Gomes Filho afirma que as provas 

que impliquem em intervenções corporais violam o direito à não autoincriminação e à 

liberdade pessoal, fazendo o autor decorrer do direito ao silêncio, o direito a não 

fornecer provas que possam lhe incriminar
514

. 

No mesmo sentido, Maria Helena Queijo sustenta que qualquer intervenção 

corporal
515

, para fins de prova em processo penal, que seja invasiva e/ou dependa da 

colaboração ativa do sujeito passivo, depende de consentimento deste, sob pena de 

infringir o direito a não autoincriminação, não podendo a recusa ser interpretada como 

indício de culpabilidade, sob pena de ferir o direito à presunção de inocência
516

. 

Resumindo diversas posições da doutrina brasileira, afirma a referida autora que 

predomina o entendimento de que não se pode compelir o acusado a cooperar na 

produção de provas, em função da princípio nemo tenetur se detegere, posição esta 
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também acolhida pelo STF. Todavia, ressalta que diversos ordenamentos estrangeiros 

impõem um dever de colaboração do acusado na produção de provas, limitado via de 

regra, pelo direito à saúde a à dignidade deste
517

.  

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil tem seguido na mesma 

linha de raciocínio, entendendo que não se pode compelir o suspeito à submissão de 

qualquer tipo de prova que implique em participação pessoal, com fundamento no 

princípio da não autoincriminação, que estaria consagrado constitucionalmente no 

inciso LXIII, do art. 5º da CF
518

 
519

. 

Tal entendimento, decorrente da doutrina de proibições de prova, configura 

verdadeiro limite à busca da verdade material a ser alcançada no processo penal
520

, 

verdade esta que tem evidentemente que obedecer aos limites impostos pela legalidade 

da prova a ser produzida, e nunca buscada a qualquer preço, como já salientado acima. 

Como adiante será mais bem analisado, é inegável que qualquer intervenção 

corporal para produção de prova em processo penal caracteriza-se como uma restrição 

ao direito de não produzir prova contra si mesmo, e nessa qualidade, deve obedecer aos 

requisitos formais e materiais das restrições aos direitos fundamentais, explicitadas no 

Capítulo II.3 deste estudo. 

O direito processual penal reflete valores e ideologias do poder, sendo certo que 

o respeito aos direitos fundamentais é um valor fundamental para o Estado de Direito, 
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limitador da busca da verdade no processo
521

, o que é indiscutível e comprobatório da 

evolução do Direito. 

Todavia, considerando situações em que o exame de material biológico é o único 

meio de prova possível e havendo recusa do sujeito passivo à doação de material, como 

fazer? 

É certo que não havendo a realização da prova, a absolvição se impõe, pois a 

única hipótese de condenação é com a prova da culpa, já que a inocência é presumida, o 

que configura direito fundamental do indivíduo. 

A nosso ver, a aceitação desta situação não realiza o objetivo do processo penal 

antes mencionado, qual seja, a realização da justiça com o pressuposto da descoberta da 

verdade histórica dos fatos, verdade esta processualmente válida, mas não meramente 

formal. 

Como salienta Ada Pellegrini Grinover, o caráter publicístico do processo e sua 

função social de pacificação dos conflitos somente se efetivarão com a correta atuação 

das regras de convivência entre as pessoas, que são ditadas pelo direito material, e 

somente quando o provimento jurisdicional se aproximar do direito material, 

possibilitando a correta aplicação da lei ao caso concreto, mais próximo se estará da paz 

social
522

. E a nosso ver, a correta aplicação da lei ao caso concreto não se dá sem a 

busca do esclarecimento da verdade mais próxima da realidade possível, dentro de um 

processo ético e juridicamente conformado. 

Há que haver um equilíbrio entre as exigências comunitárias e a liberdade de 

realização da personalidade individual, que se conflituam em sede de processo penal
523

, 

pelo que não se justifica a busca da verdade a qualquer preço, em franca violação dos 

direitos fundamentais do sujeito passivo, mas também não se pode aceitar a sacralização 

destes direitos, tidos muitas vezes como absolutos, em total prejuízo dos interesses 

comunitários, que em última instância buscam a preservação dos direitos fundamentais 

                                                           
521

 SILVA, Germano Marques da, Curso de processo penal, Parte I, 5ª ed., Lisboa: Verbo, 2008, págs. 

24/25 
522

 GRINOVER, Ada Pellegrini, A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório, in 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, Ano 7, Nº 27, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, págs.73 

e 77 
523

 DIAS, Jorge de Figueiredo, “Direito processual penal”, 1º Volume, Coimbra: Coimbra Editora, 

2004, reimpressão da 1ª edição de 1974, pág. 59 



 

156 
 

de todos, vítimas de fato ou potenciais
524

. Como ressalta Frederico Isasca, “a protecção 

dos direitos e garantias fundamentais, só é pensável – no plano teorético – e exequível – 

na praxis – à custa da sua própria e inevitável limitação e restrição”
525

. 

Da mesma forma que os direitos fundamentais não são absolutos
526

, a realização 

da Justiça que se alcança com a busca da verdade material também não o é
527

, havendo 

limites que se justificam por razões de segurança e/ou de respeito pelos direitos
528

 

fundamentais, que materializam valores jurídicos irrenunciáveis
529

. 

Como adverte Jorge de Figueiredo Dias, “o mais autêntico critério de um 

verdadeiro Estado-de-direito” se traduz na limitação do poder do Estado na atividade de 

prevenção e repressão da criminalidade, justificada pelo respeito pela dignidade humana 

que possui até o mais brutal delinquente
530

, e, acrescentamos, com muito mais razão os 

meros suspeitos, indiciados ou sujeitos passivos da relação processual penal, titulares do 

direito fundamental à presunção de inocência.  

Não obstante a defesa dos direitos fundamentais seja um dos fundamentos do 

Estado de Direito, Costa Andrade demonstra a divergência doutrinária existente na 

doutrina alemã, na qual a minoria sustenta que os direitos fundamentais não podem ser 
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ponderados com o interesse do Estado na perseguição criminal, mesmo da criminalidade 

grave, eis que aqueles se configuram como “baluartes” contra este em Estado de direito, 

não obstante o Tribunal Constitucional tenha considerado que a realização da justiça 

penal é um valor central no Estado de direito, tese esta maioritária doutrinariamente 

naquele país
531

. 

Assim, embora sejam os direitos fundamentais um incontestável limite à 

perseguição criminal, não há valores protegidos de modo absoluto em qualquer dos 

lados desta balança, portanto, a ponderação desses valores é possível, como sustenta 

grande parte da doutrina e também a jurisprudência de diversos países, como 

pretendemos demonstrar ao longo deste estudo. 

Entendemos que esta ponderação cabe ao Poder Constituinte em primeiro lugar, 

consagrando valores na Constituição que vinculam a atividade dos poderes constituídos. 

Uma vez consagrados valores, cabe ao legislativo a ponderação dos mesmos, 

cristalizando na legislação infraconstitucional as opções legislativas, que decidem qual 

dos valores constitucionais irá prevalecer, e em que medida. Ao judiciário e Executivo, 

em respeito ao princípio da separação de poderes, outro fundamento do Estado de 

Direito, cabem aplicar as opções legislativas, seja na atividade jurisdicional ou 

administrativa, desde que compatíveis com os valores constitucionalmente 

consagrados
532

. 

Todavia, com o alcance reconhecido pela doutrina e jurisprudência brasileiras ao 

direito contra a não autoincriminação, que exclui qualquer possibilidade de imposição 

da participação do sujeito passivo na produção da prova
533

 
534

, que acaba por 
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caracterizar tal direito como absoluto, em total discrepância em relação ao que se 

verifica em Portugal
535

, em outros países europeus
536

 e no Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos
537

, constata-se que qualquer opção legislativa que consagre uma 

opção restritiva deste direito fundamental em favor da perseguição criminal está fadada 

à declaração de inconstitucionalidade, com o que não estamos de acordo. 

 

  III.2.1 – Limites à busca da verdade material 

Como adverte Jorge de Figueiredo Dias, “o mais autêntico critério de um 

verdadeiro Estado-de-direito” se traduz na limitação do poder do Estado na atividade de 

prevenção e repressão da criminalidade, justificada pelo respeito pela dignidade humana 

que possui até o mais brutal delinquente
538

, e, salientamos, com muito mais razão os 

meros suspeitos, sujeitos passivos da relação processual penal.  
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 Prossegue o autor fazendo um paralelo entre as formas de Estado e a natureza do 

processo penal, com o processo inquisitório ligado ao Estado absolutista, seguindo-se o 

processo acusatório com o Estado liberal, finalizando com a relação entre Estado-de-

direito social e o processo acusatório com princípio da investigação, sustentando que o 

direito processual penal é verdadeiro direito constitucional aplicado, uma vez que os 

fundamentos do processo penal são os alicerces constitucionais do Estado, devendo os 

problemas processuais penais ser conformados jurídico-constitucionalmente
539

. 

 O respeito pelos direitos fundamentais, aqui entendidos como situações jurídicas 

das pessoas perante os poderes públicos consagrada na Constituição
540

, justifica a 

limitação da busca da verdade no processo penal, tendo este conflito entre as exigências 

comunitárias e a liberdade de realização da personalidade individual sido resolvido em 

sede constitucional pela prevalência dos direitos fundamentais, conforme se depreende 

do disposto no art. 5º da CF, em especial no inciso LVI
541

 e na CRP, no art. 32º, em 

especial no nº 8
542

, que vedam taxativamente a admissão de provas obtidas por meios 

ilícitos, assim entendidas aquelas que violam os direitos fundamentais
543

 e legais
544

 dos 

cidadãos.  
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de personalidade como direitos fundamentais no art. 26º da CRP, que para o autor teve grande significado 

na questão das proibições de prova (ANDRADE, Manuel da Costa, Sobre as proibições de prova em 

processo penal, (reimp), Coimbra: Coimbra Editora, 2006, pág. 14), e ainda Rui da Silva Leal, que 

afirma que “não há, no nosso processo penal, proibições de prova que não tutelem direitos fundamentais 

constitucionalmente consagrados” (LEAL, Rui da Silva, Eu sou arguido… amanhã. Os direitos de 
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penal português”, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, págs. 119/121). E ainda nessse sentido, QUEIJO, 

Maria Elizabeth, O direito de não produzir prova contra si mesmo (o princípio nemo tenetur se 

detegere e suas decorrências no processo penal), São Paulo: Saraiva, 2003, pág. 377 
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entre prova ilícita, como sendo aquela decorrente de violação de normas constitucionais e prova ilegítima, 
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 Tal proibição se justifica porque, como já salientamos, assim como os direitos 

fundamentais não são absolutos, a busca da verdade material para realização da justiça 

através do processo penal também não é. 

 A tensão existente entre o interesse público que representa o interesse da 

sociedade e o interesse do indivíduo na proteção de seus direitos fundamentais é 

inerente ao processo penal, sendo certo que a prevalência absoluta de qualquer um 

desses interesses não gera soluções adequadas
545

. 

Entendemos que a prevalência dos direitos fundamentais se impõe pela natureza 

jurídico-política do Estado brasileiro, assim como do português, já que o respeito pelos 

direitos fundamentais é uma das características fundamentais do Estado de direito
546

 
547

 

548
, todavia tal prevalência não é absoluta, como acima destacado. 

Como salienta Maria Elizabeth Queijo, em algumas decisões do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem se nota a busca do equilíbrio entre o respeito aos 

direitos fundamentais e a repressão dos delitos, o que estaria na base do processo 

equitativo
549

. 

Entendemos, ainda, que não se pode perder de vista a preservação dos direitos 

fundamentais, em um sentido amplo, abrangendo também a vertente objetiva dos 

mesmos, relativa à função de proteção, que exige ações concretas do Estado nesse 

                                                                                                                                                                          
decorrente de violação de normas legais. Todavia, no direito brasileiro, como ressalta Tourinho Filho, a 
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CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 11.690/08, seguiu a mesma orientação da Constituição Federal, 

ao dispor que “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 

entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais” (TOURINHO FILHO, Fernando da 

Costa, Manual de processo penal, 14ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 566) 
545

 Como ressalta Maria Elizabeth Queijo, se prevalece só o interesse público na persecução criminal, 
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sentido
550

, na qual estaria contemplada, a nosso ver, a realização da justiça penal, que 

não pode deixar de considerar os direitos fundamentais de cada vítima, que são violados 

com a prática do crime. Cabe ao Estado o dever de proteção dos direitos fundamentais 

de todos. 

Dessa afirmação, infere-se que a tensão acima mencionada é apenas aparente, já 

que na preservação dos direitos fundamentais há um interesse público considerado na 

vertente objetiva, e também “na construção de um processo penal ético, no qual se 

respeitem os direitos e garantias fundamentais do indivíduo”
551

. 

A ponderação entre esses interesses (direitos fundamentais versus perseguição 

penal) é constantemente referida por Costa Andrade na análise que faz da jurisprudência 

do Tribunal Constitucional alemão sobre proibições de prova em matéria penal, onde 

diversas vezes é decidido no sentido de que a realização da justiça penal é um valor 

inerente ao Estado de Direito que pode, e deve, ser contraposto aos direitos 

fundamentais
552

. 

A nosso ver, a regra é a prevalência dos direitos fundamentais sobre o interesse 

público subjacente à persecução penal, o que se dá em decorrência da própria natureza 

dos direitos fundamentais, de trunfo contra o poder estatal e decisões da maioria. 

Todavia, essa prevalência não pode ser absoluta, já que não existem direitos 

fundamentais absolutos
553

, nem mesmo o nemo tenetur
554

, assim como o interesse pela 

persecução penal não é também absoluto, devendo ceder pelas exigências de um 

processo penal ético. 
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Não obstante a regra seja a prevalência dos direitos fundamentais, certo é que 

em determinados casos, há que prevalecer o interesse social em face do individual, 

admitindo-se a restrição deste último, desde que se considere proporcional eventual 

medida restritiva
555

. 

Especialmente em relação ao avanço da criminalidade grave e organizada por 

um lado, e o avanço científico dos novos métodos de investigação por outro, o 

equilíbrio entre a defesa dos direitos fundamentais através do processo penal e o 

tratamento eficiente dessa nova criminalidade, fica ainda mais difícil e instável, 

devendo acrescer-se a esta ponderação o interesse das vítimas, com exigência de uma 

solidariedade acrescida em favor do futuro da humanidade, sem abrir mão, 

evidentemente, de uma parcela irredutível que garanta a dignidade humana do sujeito 

passivo da atividade persecutória, para que se mantenha íntegra a qualidade de Estado 

de direito
556

. 

Cabe ao Estado a função de administração e realização da justiça penal para 

proteção da vida comunitária, não podendo “demitir-se do seu dever de perseguir e 

punir o crime e o criminoso, ou sequer negligenciá-lo, sob pena de minar os 

fundamentos em que assenta a sua legitimidade”, o que refletiria certamente na 

proibição da autotutela, exigência irrenunciável das sociedades modernas
557

. 

Proibindo-se a violação dos direitos fundamentais dos sujeitos do processo
558

, 

está o Estado agindo em sua função de respeito, de não agressão dos direitos 

fundamentais por parte de seus agentes, todavia, aceitando a mera verdade formal, 

proibindo-se de todo a busca pela verdade material, assim entendida a verdade 

processualmente válida
559

, ressalte-se, não estaria o Estado a desincumbir-se de sua 
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função de proteção dos direitos fundamentais
560

 de cada indivíduo que compõe a 

sociedade, e que forma toda a coletividade. 

 

IV – PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO 

 VI.1 – Breve Histórico 

As origens do direito ao silêncio e do privilégio contra a autoincriminação 

remontam à Magna Charta (1215), tendo se desenvolvido desde então pelo subsequente 

processo de transição do processo penal inquisitório para o processo acusatório, 

convertendo-se em princípio da common law
561

 
562

. 

Mas, foi com o Iluminismo que o princípio da não autoincriminação se firmou, 

revelando-se como garantia do acusado no interrogatório, tendo os iluministas 

combatido o uso da tortura e o compromisso do acusado de dizer a verdade, por 

contrariar a natureza humana
563

. 

A doutrina destaca o princípio nemo tenetur como verdadeiro “divisor de águas” 

entre o processo de estrutura acusatória daquele de estrutura inquisitória, já que somente 
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nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal), São Paulo: Saraiva, 2003, págs. 
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se considera o indivíduo com sujeito processual quando se reconhece ao mesmo o 

direito de manifestar-se, se e como desejar
564

. 

A pessoa, que no processo inquisitório era visto como mero objeto de prova, 

portanto sujeito a todo tipo de ação pensável para extração da verdade, demonstrada 

através da confissão, considerada a rainha das provas, passa a ser visto como sujeito do 

processo, titular de direitos inerentes a sua condição humana, o que se dá no processo 

acusatório. 

Não obstante a ideia embrionária do nemo tenetur remonte à Magna Charta, 

ressalta Vânia Costa Ramos que o direito ao silêncio não beneficiava, de fato, o arguido 

(embora afirmado doutrinariamente desde o Séc. XIII na Inglaterra), pois este deveria 

declarar-se culpado ou inocente no início da audiência de instrução e julgamento e os 

jurados decidiam segundo a convicção pessoal. Na Inglaterra, onde o princípio foi 

reconhecido bem antes do que nos países continentais europeus
565

, somente com o 

reconhecimento do direito a ser assistido por advogado e a obrigação do juiz de 

comunicar ao arguido de seu direito ao silêncio, garantidos por lei em 1836
566

 e 1848
567

, 

respectivamente, é que se concretizou tal direito, através da assunção pelo arguido do 

estatuto de parte no processo, e não mais mero meio de prova 
568

 
569

. 
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Na França, a Ordennance Criminelle de 1670 que impunha o juramento ao 

acusado
570

, foi modificada em 1780 para vedar a tortura durante a instrução do processo 

e em 1788 para vedá-la aos condenados para indicação dos cúmplices, sendo que em 

1789, através das Lei nº 8-9 o juramento do acusado foi abolido, completando-se a 

reforma do processo penal. Com a Constituição de 1791, revogou-se a Ordennance 

Criminelle, passando o acusado a ter o estatuto de sujeito e não mais objeto do processo. 

O Code d´Instruction Criminelle de 1808 não impunha o juramento, e a partir de 1897, 

com a Lei de 8 de Dezembro, o magistrado passou a ter que advertir o acusado de seu 

direito de não se pronunciar
571

. 

Todavia, conforme adverte Costa Andrade, já em 1791, o V Amendment à 

Constituição Norte-americana
572

 consagrou o privilege against self-incrimination, 

complementado pela paradigmática decisão da Suprema Corte americana no caso 

Miranda vs Arizona, em 1966
573

, passando a exigir-se o esclarecimento sobre o 

correspondente direito a não autoincriminação aos arguidos
574

. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (DUDH), primeiro 

instrumento internacional, de caráter geral e universal, que enumera os direitos 

reconhecidos a toda pessoa
575

, não consagrou expressamente o princípio da não 
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humanos teria sido a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, adotada pela Organização 

dos Estados Americanas em 02 de Maio de 1948, sendo este, entretanto, um documento de caráter 

regional (DAUDÍ, Mireya Castillo, Derecho internacional de los derechos humanos, Valencia: Tirant 

Lo Blanch, 2ª ed., 2008, pág. 56). António José Fernandes afirma que a DUDH é um documento 

meramente declaratório, que não obrigava os Estados a adotar medidas concretas em conformidade com 

suas disposições, e por isso, não protegia diretamente os direitos dos indivíduos, necessitando ser 

complementada para efetiva garantia e respeito dos diretos consagrados. Assim, a Comissão de Direitos 
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autoincriminação, nem o direito ao silêncio. Todavia, assegurou no art. 11º, nº 1
576

 a 

presunção de inocência, princípio reconhecido doutrinariamente como uma das matrizes 

do princípio da não autoincriminação
577

. 

Como não são suficientes o reconhecimento e a consagração dos Direitos do 

Homem, como foi feito na DUDH, tais direitos foram garantidos no âmbito universal 

pelos Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e no âmbito regional pela Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), a Convenção Interamericana dos Direitos do 

Homem (CIDH) e a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (CADHP)
578

. 

No âmbito universal, o PIDCP consagrou o nemo tenetur no art. 14º, III, g
579

, 

princípio que está presente nos sistemas jurídicos dos modernos Estados de Direito
580

. 

No âmbito regional, das Convenções supracitadas, somente a CIDH
581

 reconhece 

expressamente o nemo tenetur, conforme art. 8º, nº 2, g
582

, assegurando a todo acusado 

o direito de não depor contra si mesmo, nem a declarar-se culpado
583

. 

                                                                                                                                                                          
Humanos da ONU elaborou os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), que foram aprovados em 1966, e entraram em vigor 

somente em 1976 (FERNANDES, António José, Direitos humanos e cidadania europeia – 

fundamentos e dimensões, Coimbra: Almedina, 2004, págs. 53/56) 
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 “Art. 11º, 1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que 

a sua culpabilidadde tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham 

sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa” (trad. PIOVESAN, Flávia, Direitos 

humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, 

interamericano e africano, São Paulo: Saraiva, 2006, pág. 170) 
577

 ANDRADE, Manuel da Costa, Sobre as proibições de prova em processo penal, (reimp), Coimbra: 

Coimbra Editora, 2006, pág. 125 
578

 BARRETO, Irineu Cabral. A convenção europeia dos direitos do homem anotada, 3ª ed., Coimbra: 

Coimbra Editora, 2005, pág. 23 
579

 “Art. 14º…, III – Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, às seguintes 

garantias mínimas: …; g) a não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada” 

(tradução PIOVESAN, Flávia, Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos 

sistemas regionais europeu, interamericano e africano, São Paulo: Saraiva, 2006, pág. 179)  
580

 ANDRADE, Manuel da Costa, Sobre as proibições de prova em processo penal, (reimp), Coimbra: 

Coimbra Editora, 2006, pág. 124 
581

 A CIDH, também conhecida por Pacto de São José da Costa Rica, foi aberta à assinatura em 

22/11/1969, entrando em vigor em 18/07/1978, após a 11ª adesão, na forma do art. 74º, n º 2 da 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos (informação disponível no sítio eletrônico da Comissão 

Interamericana de Direitos do Homem, www.cidh.oas.org, consultado aos 17/06/2012 
582

 “Art. 8º - Garantias judiciais: … 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua 

inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem 

direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: … g) direito de não ser obrigada a depor 

contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e” (tradução PIOVESAN, Flávia, Direitos humanos e 

justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e 

africano, São Paulo: Saraiva, 2006, págs. 220/221).  

http://www.cidh.oas.org/
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Saliente-se que o Brasil ratificou em 1992 tanto o PICDP como a CIDH, sendo o 

cumprimento na ordem jurídica nacional determinado através dos Decretos nº 592, de 

06 de Julho e nº 678, de 06 de Novembro daquele mesmo ano, respectivamente
584

, 

estando assim incorporados ao sistema jurídico brasileiro, o que será mais detidamente 

abordado mais à frente. 

Embora a CEDH não tenha consagrado expressamente o direito ao silêncio ou o 

direito a não autoincriminação
585

, estabelece a garantia da presunção de inocência e o 

direito a um processo equitativo, e neste direito mais amplo assegura o nemo tenetur 

como seu corolário
586

 
587

, o mesmo podendo ser dito da CADHP que assegura a 

presunção de inocência, considerado doutrinariamente como uma das matrizes jurídicas 

do princípio
588

, como já salientado. 

A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) é 

abundante em relação ao princípio nemo tenetur, como adiante se verá, sendo de grande 

importância seu estudo por ser a instituição competente para interpretação e aplicação 

da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) e seus Protocolos, nos termos 

do artigo 32º, nº 1, deste diploma. Destaca-se, ainda, sua importância por ser o TEDH 

“o órgão competente para examinar a compatibilidade das condutas dos Estados 

signatários da Convenção com a mesma”
589

. 

Como salientado por Costa Andrade, o nemo tenetur está presente nos sistemas 

jurídicos dos modernos Estados de Direito, destacando-se a experiência alemã, cuja Lei 
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 QUEIJO, Maria Elizabeth, O direito de não produzir prova contra si mesmo (o princípio nemo 
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uma conquista recente e ainda hoje não pacífica (GOMES FILHO, Antônio Magalhães, Direito à prova 

no processo penal, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 112) 
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 RAMOS, Vânia Costa, Corpus Juris – Imposição ao arguido de entrega de documentos para 

prova e nemo tenetur se ipsum accusare, in Revista do Ministério Público, Ano 27, Out-Dez 2006, nº 

108, Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, 2006, págs. 138/139 e 141, afirmando a 
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essência do processo equitativo 
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 DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa e PINTO, Frederico de Lacerda da Costa, 

Supervisão, direito ao silêncio e legalidade da prova, Coimbra: Almedina, 2009, pág. 37 
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Coimbra Editora, 2006, pág. 125 
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Fundamental não o consagra expressamente, mas a doutrina e jurisprudência o têm 

reconhecido como “direito constitucional não escrito”, derivado do respeito pela 

dignidade humana, ínsito no princípio do Estado de Direito ou no direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, que protege a liberdade geral de ação, impedindo 

que o sujeito seja reconduzido a objeto do agir estatal
590

. 

 

IV.2 – Consagração no Ordenamento Jurídico Português e Brasileiro 

No direito português, não obstante doutrinariamente já fosse defendido, o 

princípio da não autoincriminação somente teve consagração legal no Século XX, pelo 

Decreto de 28 de Dezembro de 1910, na vertente de direito ao silêncio
591

, e embora não 

esteja expressamente previsto na Constituição da República Portuguesa de 1976 (CRP), 

sua consagração jurídico-constitucional é unívoca em função da tutela de direitos 

fundamentais como a dignidade humana, a liberdade de ação, a presunção de inocência, 

e ainda da proibição de provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa da integridade 

física ou moral da pessoa
592

, conforme se depreende dos artigos 1º, 26º e 32º, nº 2 e nº 8, 

todos da CRP. Acrescente-se, ainda, a cláusula aberta constante do art. 16º, que 

recepciona as normas de direitos fundamentais provenientes das leis e das regras 

aplicáveis de direito internacional (nº 1), determinando que os preceitos constitucionais 

e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de 

harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (nº 2).
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Atualmente, na legislação infraconstitucional, o Código de Processo Penal (CPP) 

português consagra o direito ao silêncio (núcleo do nemo tenetur
593

) expressamente, 

como se depreende do artigo 61º, nº1, d, para o arguido, que não pode ser prejudicado 

pelo exercício de tal direito, sendo-lhe facultado calar, ou responder afirmativa ou 

negativamente quanto aos fatos
594

, o que se depreende do disposto no art. 343º, nº 1. Tal 

direito não se estende às perguntas quanto à sua identificação e eventuais processos 

pendentes, relativamente aos quais tem o dever de dizer a verdade, sob pena de 

responsabilidade criminal (art. 342º, nº 2)
595

. O direito ao silêncio é assegurado também 

para a testemunha sobre perguntas que resultem em sua autoincriminação (art. 132º, nº 

2), ou de seus familiares ou afins referidos no art. 134º
596

. 
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ordenacional português”, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, págs. 15/16). Paulo Pinto de Albuquerque 
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da república e da convenção europeia dos direitos do homem, 4ª ed, Lisboa: Universidade Católica, 
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No direito brasileiro, o direito ao silêncio foi consagrado no art. 186 do CPP de 

1941
597

, todavia, restringido pela admoestação de que seu exercício poderia ser 

interpretado em prejuízo da defesa.  

Em 1988, a Constituição Federal do Brasil (CF) consagrou expressamente o 

direito ao silêncio, estabelecendo que o preso será informado de seus direitos, dentre os 

quais o de permanecer calado, conforme inciso LXIII, do art. 5º
598

 
599

. 

Desde então, a advertência constante do art. 186 não foi recepcionada pela nova 

ordem constitucional, tendo a reforma parcial do CPP, feita através da Lei nº 10.792/03, 

de 1º de Dezembro, dado nova configuração ao interrogatório do acusado, assegurando 

integralmente o direito ao silêncio, que não pode ser usado em prejuízo da defesa, por 

expressa disposição do parágrafo único do art. 186
600

, em perfeita compatibilidade com 

a ordem constitucional vigente. 

O art. 198 do CPP dispõe que, embora o silêncio não importe em confissão, pode 

constituir elemento para formar a convicção do juiz
601

. Entendemos que diante da 

constitucionalização do direito ao silêncio no ordenamento jurídico brasileiro, tal 

dispositivo não foi recepcionado
602

, eis que do silêncio do acusado constitui exercício 

de seu direito fundamental, não podendo, de forma alguma, prejudicá-lo, salvo quanto a 

circunstâncias que o beneficiem, mas que o sujeito não deseja revelar. 

Diferentemente do direito ao silêncio, o direito a não autoincriminação não foi 

expressamente previsto nem em sede constitucional, nem no direito infraconstitucional. 
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 LOPES JÚNIOR, Aury, “Direito processual penal e sua conformidade constitucional”, vol. I, 5ª 
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Todavia, como já restou mencionado, o PIDCP e a CIDH o consagram. Relativamente à 

CEDH, restaram assegurados o direito à presunção de inocência e o direito a um 

processo equitativo, estando o direito a não autoincriminação incluído nesses outros, 

conforme já destacado anteriormente. 

No direito brasileiro, o PIDCP e a CIDH foram recepcionados pelo ordenamento 

jurídico interno, tendo assim passado a vigorar expressamente no sistema jurídico 

brasileiro o direito a não autoincriminação, discutindo-se se como norma 

infraconstitucional ou de hierarquia constitucional, por conta do disposto no § 2º, do art. 

5º da CF
603

 
604

, o que passamos a abordar mais detidamente. 

 

 IV.2.1 – Das Normas de Direitos Humanos Constantes de Tratados 

Internacionais Ratificados pelo Brasil 

Doutrina e jurisprudência se dividem sobre a hierarquia constitucional ou 

infraconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro das normas de direitos humanos 

constantes de tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. 

 Importante abordar esse tema, uma vez que o direito de não produzir prova 

contra si mesmo não está expressamente previsto na Constituição Federal, como já 

ressaltado anteriormente (somente o direito ao silêncio é expressamente previsto no rol 

de direitos e garantias fundamentais, art. 5º, inciso LXIII), mas está assegurado de 

forma expressa no art. 8º, nº 2, alínea “g” da Convenção Americana de Direitos 
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 “Art. 5º…, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte” 
604

 Maria Elizabeth Queijo defende a posição de que o princípio nemo tenetur se detegere tem status de 

norma constitucional, por ter sido incorporado à ordem jurídica interna proveniente de diplomas 
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pela maioria da doutrina constitucional (QUEIJO, Maria Elizabeth, “O direito de não produzir prova 

contra si mesmo (o princípio nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal)”, São 

Paulo: Saraiva, 2003, págs. 58/66. No mesmo sentido da autora, Antônio Magalhães Gomes Filho 
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2º, do art. 5º da CF (GOMES FILHO, Antônio Magalhães, “Direito à prova no processo penal”, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, págs. 82/83) 
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Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica e no art. 14º, III, g, 

do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

 Entendemos desnecessário discorrer sobre a relação entre direito interno e 

direito internacional, polarizada pela polêmica entre as teorias monista e dualista, uma 

vez que em relação às normas de direitos humanos provenientes dos tratados 

internacionais dos quais o Brasil é parte, a questão cinge-se à hierarquia entre essas 

normas e a Constituição Federal
605

, em vista do disposto no§ 2º do art. 5º da 

Constituição Federal do Brasil: 

 “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” 

Consagra o referido dispositivo na Constituição Federal de 1988 a cláusula 

aberta de direitos fundamentais, reconhecendo-se direitos materialmente fundamentais, 

que estão fora do catálogo da Constituição Federal, listado no Título II, mas estão 

explícitos ou implícitos na própria Constituição ou previstos em tratados de direitos 

humanos. 

Em sentido semelhante, a Constituição da República Portuguesa, dispõe em seu 

artigo 16º: 

“1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem 

quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito 

internacional.” 
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  A CRP ainda dispõe expressamente sobre a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, determinando que a interpretação das normas de direitos fundamentais 

sejam integrados e interpretados em harmonia com a mesma
606

. 

  Como destaca Flávia Piovesan, a Constituição Federal de 1988 inovou ao incluir 

no rol de direitos e garantias fundamentais, os direitos constantes dos tratados 

internacionais de que o Brasil seja parte, que passaram a ser incorporados ao texto 

constitucional, passando a atribuir a tais direitos a estatura de norma constitucional
607

. 

  Da mesma forma, Jorge Miranda destaca o “significativo aditamento” presente 

na Constituição Portuguesa de 1976 em relação à anterior, relativo à relevância das 

fontes de Direito Internacional
608

. 

Todavia, a estatura das normas provenientes dos tratados internacionais de 

direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro é tema por demais controvertido, a 

despeito da posição doutrinária acima referida, que não é unânime. Tal divergência, que 

é tanto doutrinária quanto jurisprudencial, levou em 2004, através da Emenda 

Constitucional nº 45, a alteração do art. 5º da Constituição Federal, para inclusão do § 

3º, que dispõe:  

 “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais” 

 Todavia, tal dispositivo não logrou êxito em por fim à divergência a respeito do 

assunto. 
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 A discussão doutrinária e jurisprudencial nacional sobre a hierarquia dos 

tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico pátrio refere-se, 

em sua maioria, às normas constantes da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 

1992, e integrado ao ordenamento jurídico através do Decreto 678, de 06 de novembro 

do mesmo ano, por ser o mesmo “o grande codex dos direitos civis e políticos no 

Continente Americano e o tratado de direitos humanos mais utilizado – academicamente 

e no fôro – nos países interamericanos, principalmente os latinos”
609

. 

 Para Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio 

Magalhães Gomes Filho, “todas as garantias processuais penais da Convenção 

Americana integram, hoje, o sistema constitucional brasileiro, tendo o mesmo nível 

hierárquico das normas inscritas na Lei Maior”
610

. 

 Os Autores retro referidos afirmam que o § 3º, do art. 5º da Constituição Federal 

não teve o condão de modificar o estatuto das garantias presentes na Convenção 

Americana de Direitos Humanos, eis que a inclusão desta no ordenamento jurídico 

interno brasileiro ocorreu antes do advento da Emenda Constitucional 45/2004, portanto 

quando estas normas já integravam o sistema constitucional brasileiro
611

, entendimento 

também defendido por Francisco Rezek
612

, Valério Mazzuoli
613

, Flávia Piovesan
614

 e 

Ingo Sarlet
615

, por exemplo, em relação a todas as normas de direitos humanos 

provenientes de tratados ratificados pelo Brasil antes da EC 45/2004. 
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 Em sentido diametralmente oposto, Gilmar Mendes afirma que o § 3º do art. 5º 

da Constituição Federal é uma “declaração eloquente” da não equiparação entre norma 

constitucional e normas provenientes de tratados de direitos humanos, que não tenham 

sido aprovados pelo Congresso Nacional através do procedimento especial das emendas 

constitucionais
616

 
617

. 

 Assim, nem mesmo a inclusão do § 3º ao art. 5º da Constituição Federal colocou 

fim à acirrada divergência a respeito da natureza jurídica dessas normas no ordenamento 

pátrio. 

 Conforme sintetiza Gilmar Mendes, doutrina e jurisprudência brasileiras 

dividem-se em quatro correntes principais a tal respeito, a saber: 

 “a) a vertente que reconhece a natureza supraconstitucional dos tratados e 

convenções em matéria de direitos humanos; 

 b) o posicionamento que atribui caráter constitucional a esses diplomas 

internacionais; 

 c) a tendência que reconhece o status de lei ordinária a esse tipo de documento 

internacional; 

 d) por fim, a interpretação que atribui caráter supralegal aos tratados e 

convenções sobre direitos humanos.”
618

 

 Osvaldo Ferreira de Carvalho faz listagem semelhante em relação à mesma 

controvérsia, trazendo ao rol mais uma corrente, qual seja: 

 “5. por fim, em razão da EC 45/2004, os que propugnam a existência de duas 

categorias de tratados internacionais, caso incorporem no Direito brasileiro normas de 

direitos humanos: equivalentes às emendas constitucionais se aprovados pelo quorum 
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previsto no § 3º, do art. 5º, da CF/1988 e força jurídica de lei ordinária se aprovados por 

maioria simples do Congresso Nacional”
619

. 

 E relativamente a esta última corrente, Franciso Rezek sustenta que a partir da 

EC 45/2004, qualquer tratado de direitos humanos ratificado pelo Brasil deverá ser 

aprovado no Congresso Nacional na forma prevista no § 3º do art. 5º da Constituição 

Federal, uma vez que “não é de crer que o Congresso vá doravante bifurcar a 

metodologia de aprovação dos tratados sobre direitos humanos”
 620

. 

 Não obstante a extensa enumeração acima, destacada pelos autores como 

principais, verifica-se ainda uma outra corrente por nós antes mencionada, também 

considerada importante, pois defendida por respeitados autores, como Ada Pellegrini 

Grinover, que mescla a segunda e quinta correntes acima descritos, ao atribuir natureza 

constitucional às normas de direitos fundamentais constantes de todos os tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil antes do advento da Emenda Constitucional 

45/2004, por já integrarem o sistema constitucional brasileiro, independentemente do 

quórum de votação no Congresso Nacional (posição correspondente à 2ª corrente). Pelo 

que se depreende que para tais autores, após o advento da referida emenda 

constitucional, a natureza jurídica dessas normas estaria condicionada ao quórum de 

aprovação no Congresso Nacional (posição compatível com a 5ª corrente). 

 Ressalte-se que ao contrário da Constituição Portuguesa, que em seu art. 8º, nº 1 

a 3, possui norma expressa sobre a recepção das normas de direito internacional, a 

Constituição Federal do Brasil não possui norma semelhante, o que aumenta a discussão 

doutrinária e jurisprudencial a respeito da recepção dessas normas e de sua posição 

hierárquica na ordem jurídica interna
621

, o que a nosso ver não se justifica, diante da 

norma do § 2º, do art. 5º da Constituição Federal, acima descrito. 

 Todavia, na doutrina portuguesa também há controvérsia, e conforme destaca 

Gomes Canotilho, em relação ao dispositivo constitucional supra referido, embora a 

Constituição Portuguesa tenha consagrado a doutrina da recepção automática das 
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normas de direito internacional geral, o valor jurídico dessas normas em face do direito 

interno é controverso, existindo também na doutrina portuguesa quatro correntes
622

, à 

semelhança do que ocorre na relação das correntes listadas por Gilmar Mendes
623

. 

 Embora elogiando a posição doutrinária que confere natureza constitucional às 

normas de direitos humanos presentes nos tratados internacionais dos quais o Brasil é 

parte, Celso de Mello, afirma que “a norma internacional prevalece sobre a norma 

constitucional, mesmo naquele caso em que uma norma constitucional posterior tente 

revogar uma norma internacional constitucionalizada”
624

, conferindo assim um estatuto 

de supraconstitucionalidade às normas de direitos fundamentais constantes dos tratados 

internacionais. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho sustenta que, pela interpretação a contrario 

sensu do § 3º, do art. 5º da Constituição Federal, as normas dos tratados de direitos 

humanos que não forem aprovados pelo Congresso Nacional na forma prevista neste 

dispositivo não terão valor constitucional. Quanto aos tratados anteriores à Emenda 

Constitucional 45/2004, (o autor cita expressamente como exemplo o Pacto de São José 

da Costa Rica), estes teriam hierarquia legal, admitindo que pode ser conferida uma 

hierarquia supralegal, por não ser possível modificação por lei ordinária, mas sempre 

infraconstitucional
625

. 

De forma que, para nós, parece contraditória, o Autor afirma que essas normas 

teriam valor constitucional, como direitos fundamentais que são, todavia, o regime do 

direito não teria valor constitucional, portanto não poderiam prevalecer sobre o direito 

constitucional positivo
626

, reconhecendo assim a natureza de direito fundamental, sem a 

aplicação do respectivo regime dos direitos fundamentais. 
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Gilmar Mendes defende tal doutrina, afirmando que pelo princípio da 

supremacia constitucional não se pode conferir hierarquia constitucional às normas de 

direito humanos provenientes de tratados e convenções internacionais. Todavia, 

considerando o “inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da 

proteção dos direitos humanos”, estes têm que prevalecer sobre as normas 

infraconstitucionais em sentido contrário, atribuindo a tais normas status 

infraconstitucional, todavia supralegal. Somente obedecendo-se ao rito do § 3º do art. 5º 

da Constituição Federal, essas normas teriam status constitucional
627

. 

 Reforçando tal entendimento, Valdinei Tomiatto menciona doutrina que defende 

que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que foram aprovados 

antes da Emenda Constitucional 45/2004, sem o quórum por esta exigido, têm 

hierarquia supralegal, o que está em consonância com a posição do Supremo Tribunal 

Federal exposta no Habeas Corpus nº 95.967/MS, julgado em 11/11/2008
628

 
629

 
630

, 

embora o próprio autor não concorde com tal posicionamento
631

. 
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Curiosamente, Gilmar Mendes sustenta a supralegalidade (mas 

infraconstitucionalidade) das normas de direitos humanos provenientes de tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, defendendo o caráter especial dessas normas em 

comparação com normas provenientes de outros tratados internacionais, para justificar 

que aqueles não têm simplesmente hierarquia legal como esses últimos, citando 

inúmeros pensamentos provenientes da obra de Antônio Augusto Cançado Trindade, 

ferrenho defensor da tese da hierarquia constitucional daquelas normas e autor da 

proposta de inserção no texto constitucional da cláusula constante do § 2º do art. 5º da 

Constituição Federal
632

. 

Além do caráter especial das normas de direitos humanos provenientes de 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil, Gilmar Mendes também defende a 

posição de supralegalidade dessas normas, porque a hierarquia legal ordinária permitiria 

o descumprimento unilateral de um acordo internacional no caso de conflito com 

normas da legislação interna, o que viola princípios protegidos pela Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969
633

. 

                                                                                                                                                                          
de 17/12/2009, ambos relatados pelo Ministro Sidnei Beneti, por considerar que as normas de direitos 
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supralegal, revogando, portanto, as disposições legais que lhe são contrárias (todas as decisões citadas 

estão disponíveis na página do Superior Tribunal de Justiça na rede mundial de computadores: 

www.stj.jus.br, consultada aos 22/04/2012) 
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A tese de supralegalidade das normas de direitos humanos constantes nos 

tratados internacionais dos quais o Brasil é parte é a tese que prevalece na 

jurisprudência constitucional brasileira, conforme restou decidido no Habeas Corpus nº 

95.967/MS, julgado em 11/11/2008 já anteriormente citado, e também no Recurso 

Extraordinário n. 466.343, julgado em 03/12/2008
634

, sendo certo que alguns Ministros 

votaram no sentido da estatura constitucional dessas normas, conforme ressalta Flávia 

Piovesan
635

. 

Esses argumentos serviram de base para que Gilmar Mendes rechaçasse a tese de 

legalidade ordinária das normas de direitos humanos provenientes de tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, todavia, entendemos que tais argumentos estão em 

contradição com a conclusão do reconhecimento da hierarquia supralegal dessas 

normas, e não constitucional porque (i) utiliza os fundamentos teóricos do autor da 

proposta de inserção da cláusula aberta de direitos fundamentais, com a inovação da 

inclusão das normas de direitos humanos provenientes de tratados internacionais 

ratificados pelo Brasil, além dos princípios implícitos da Constituição Federal, e 

ferrenho defensor da hierarquia constitucional dessas normas, e (ii) porque a 

supralegalidade para não levar ao descumprimento unilateral de um acordo 

internacional também aproveitaria aos demais tratados que não tratam de direitos 

humanos
636

.  

Entendemos ainda que as normas provenientes desses demais tratados não 

podem ter a mesma hierarquia das de direitos humanos, porque iria de encontro ao 

disposto no § 2º do art. 5º da Constituição Federal, que expressamente incluiu as normas 

de direitos humanos provenientes de tratados internacionais no rol dos direitos e 

garantias individuais. Acresce-se ao disposto no referido preceito constitucional, a 

importância material da proteção dos direitos humanos, que não podem ter tratamento 

paritário com acordos comerciais entre países, por exemplo, já que a Constituição 
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Federal elevou a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88) e a prevalência dos 

direitos humanos (art. 4º, II da CF/88) a princípios fundamentais do país
637

. 

 A nosso ver, independentemente do disposto no § 3º do art. 5º da Constituição 

Federal, as normas de direitos humanos provenientes de tratados internacionais 

ratificados pelo Brasil têm hierarquia constitucional e integram o bloco de 

constitucionalidade
638

 brasileiro, eis que o texto constitucional é expresso ao admitir 

como direitos e garantias fundamentais tanto as normas expressas no texto 

constitucional, como aquelas implícitas no mesmo texto e aquelas inscritas nos tratados 

internacionais em que o Brasil seja parte
639

 
640

. 

 Certamente essa afirmação se aplica aos tratados ratificados pelo Brasil 

anteriormente à entrada em vigor da EC 45/2004, e também aos posteriores, 

independentemente do rito de aprovação junto ao Congresso Nacional, eis que são 

normas materialmente fundamentais, já que “a noção de fundamentalidade material 

permite a abertura da Constituição a outros direitos fundamentais não constantes de seu 

texto e, portanto, apenas materialmente fundamentais”
641

 
642

. 
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 Além dos inúmeros Autores já citados, André Lipp P. B. Lupi também defende a hierarquia 

constitucional das normas constantes dos tratados de direitos humanos já vigentes na ordem interna antes 



 

182 
 

 Mas, em sendo assim, não teria qualquer influência no ordenamento jurídico 

brasileiro a inserção do § 3º do art. 5º da Constituição Federal? 

 Franciso Resek sustenta que tal dispositivo constitucional resolveu a 

controvérsia quanto à hierarquia dessas normas de direitos humanos provenientes dos 

tratados internacionais, entendendo que a partir da EC 45/2004, todas essas normas 

deverão ser aprovadas pelo Congresso Nacional pelo rito das emendas constitucionais. 

O autor defende, ainda, que as normas de direitos humanos provenientes dos tratados 

anteriores à referida Emenda Constitucional têm hierarquia constitucional, já que a EC 

45/2004 não fez qualquer ressalva em sentido contrário
643

 
644

. 

Como já acima citado, em sentido diametralmente oposto, Gilmar Mendes 

afirma que o § 3º do art. 5º da Constituição Federal é uma “declaração eloquente” da 

não equiparação entre norma constitucional e normas provenientes de tratados de 

direitos humanos, que não tenham sido aprovados pelo Congresso Nacional através do 

procedimento especial das emendas constitucionais
645

. 

Por outro lado, há na doutrina quem critique tal dispositivo, por não ter dado 

resposta definitiva à controvérsia que visou encerrar e dar azo a mais discussões quanto 

ao reconhecimento da hierarquia constitucional dessas normas com base no disposto no 

§ 2º do mesmo art. 5º da Constituição Federal, para além de inúmeras outras críticas
646

. 
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Entendemos que o dispositivo supra referido não alterou a abertura material às 

normas de direitos humanos constantes dos tratados internacionais de que o Brasil é 

parte, já devidamente assegurado no § 2º do art. 5º da Constitucição Federal. 

 Com a intenção de resolver a grande divergência doutrinária e jurisprudencial a 

respeito da hierarquia dessas normas, o dispositivo em questão não alcançou seu 

objetivo de forma definitiva
647

, todavia, deixou ao Poder Legislativo federal tal 

possibilidade, quando optar
648

 pelo procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição 

Federal, sendo nestes casos inequívoca a hierarquia constitucional, na qualidade de 

emenda constitucional das normas constantes dos tratados internacionais de direitos 

humanos
649

. 

 Nos casos de aprovação pelo Congresso Nacional pelo procedimento especial 

das emendas constitucionais, as normas de direitos humanos provenientes dos tratados 

internacionais terão, além da hierarquia materialmente constitucional já assegurada pelo 

§ 2º do art. 5º da Constituição Federal, também o estatuto de norma formalmente 

constitucional
650

. 

 Ultrapassadas essas questões e reconhecendo-se a hierarquia constitucional das 

normas de direitos humanos provenientes dos tratados internacionais, segue-se a 
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indagação feita por Jorge Miranda e Rui Medeiros
651

 se os direitos materialmente 

fundamentais, que ingressam no sistema constitucional através da cláusula aberta, 

beneficiam do regime da Constituição formal. 

 O regime dos direitos fundamentais tem a finalidade de protegê-los, dando-lhes 

maior efetividade
652

, tratando ainda de seus condicionamentos, limitações, requisitos de 

exercício, etc
653

. 

 Cumpre destacar que a doutrina portuguesa diferencia o regime dos direitos, 

liberdades e garantias
654

 em regime material e regime orgânico (e formal ou orgânico-

formal)
655 656

, entendendo-se este, especialmente, como a disciplina de reserva de 

competência legislativa da Assembleia da República, exclusiva ou concorrente com o 

Governo, estabelecida no art. 165º, nº 1, al. b) da Constituição Portuguesa. 

 Jorge Miranda e Rui Medeiros concluem que dado ao caráter materialmente 

fundamental das normas de direitos fundamentais de natureza análoga, o regime dos 

direitos, liberdades e garantias deve ser moderadamente aplicado, não sendo admitidas 

restrições injustificadas e desproporcionais, e a supressão dos mesmos carece de 

motivação sólida
657

, todavia, não se pode exigir o cumprimento do regime orgânico para 

os direitos apenas materialmente fundamentais, já que a reserva de competência 
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legislativa comporta graus, sendo impraticável o atendimento desse regime para todos 

os direitos fundamentais análogos
658

. 

 Considerando que a Constituição Federal do Brasil não possui dispositivo 

semelhante, que discipline a competência para legislar sobre direitos fundamentais, a 

divisão entre regime material/orgânico não é tratada pela doutrina brasileira.  

Não obstante, a Constituição Federal do Brasil consagra no capítulo referente 

aos direitos e deveres individuais e coletivos relativos aos direitos e garantias 

fundamentais, o princípio da reserva legal em seu art. 5º, inciso II ao dispor que:  

“ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei” 

Afirma Suzana de Toledo Barros que tal “norma consagra a ideia de que 

qualquer intervenção permitida constitucionalmente na disciplina dos direitos 

fundamentais há de ocorrer mediante lei formal, isto é, por força de decisão do 

legislador” 
659

. 

 Como já acima citado, Manoel Gonçalves Ferreira Filho entende que o regime 

dos direitos fundamentais não se aplica aos direitos análogos provenientes das normas 

de direito internacional, até porque o referido Autor não lhes reconhece hierarquia 

constitucional, nao obstante reconheça sua materialidade constitucional
660

. 

 Como afirma Ingo Sarlet, uma vez reconhecido o estatuto de norma 

constitucional material aos direitos fundamentais provenientes de tratados 

internacionais, “incide também o princípio da aplicabilidade direta destas normas pelos 

poderes públicos nacionais (art. 5º, § 1º da CF
661

). Além disso, é de cogitar-se da 

sujeição destes direitos fundamentais de matriz internacional à proteção das assim 

denominadas “cláusulas pétreas” de nossa Constituição”
662

, pelo que se conclui pela 
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aplicação do regime dos direitos fundamentais a tais direitos, mesmo que apenas 

materialmente fundamentais. 

 No mesmo sentido, defendem a aplicação do regime dos direitos fundamentais 

às normas de natureza materialmente fundamentais provenientes dos tratados 

internacionais, autores como Flávia Piovesan
663

 e Valério Mazzuoli
664

 na doutrina 

brasileira, e Vieria de Andrade
665

, Gomes Canotilho
666

 e Jorge Miranda/Rui 

Medeiros
667

, na doutrina portuguesa, estes últimos com a ressalva relativa ao regime 

orgânico-formal, já acima analisada. 

 Em consonância com a nossa adesão à corrente doutrinária que reconhece 

hierarquia constitucional às normas de direitos fundamentais provenientes de tratados 

internacionais, por sua natureza materialmente constitucional assegurada pelo § 2º do 

art. 5º da Constituição Federal do Brasil, independentemente de sua constitucionalidade 

formal, que somente se assegura pela obediência ao rito de aprovação no Congresso 

Nacional estabelecido pelo § 3º do mesmo artigo, entendemos que o regime dos direitos 

fundamentais, consistente especialmente na reserva de lei (art. 5º, inciso II da CF), 

aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da CF) e proteção das “cláusulas pétreas” (art. 60, 

§ 4º, IV, da CF
668

), se aplica integralmente a tais normas. 
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 Quanto à reserva de lei, entendemos que a previsão da mesma como um direito 

fundamental, em um dos incisos do art. 5º, faz com que esta integre o regime dos 

direitos fundamentais, tal como ocorre na Constituição Portuguesa, por expressa 

previsão constitucional, nos reportando a tudo o que já foi defendido no Capítulo I ao 

abordarmos o tema específico das restrições aos direitos fundamentais, no que concerne 

ao requisito de reserva de lei. 

 Do que consta do capítulo II, item 3.1.2.1, ressaltamos, por oportuno, que a 

reserva de lei exigida pela Constituição da República Portuguesa na matéria relativa aos 

direitos, liberdades e garantias deve ser entendida, como sustenta Jorge Miranda, como 

reserva de ato legislativo, integrando tanto a lei da Assembleia da República como o 

decreto-lei do Governo, autorizado pela Assembleia da República
669

. 

 Aplicando-se tal doutrina ao direito brasileiro, o ato legislativo englobaria da 

mesma forma a lei proveniente do poder Legislativo, como os decreto-leis provenientes 

do Executivo, destacando que tal requisito pode ser preterido em casos necessários, 

conforme o poder público se depare com situações que exigem pronta decisão, sem que 

exista prévio ato legislativo a disciplinar a matéria, ficando assim o requisito da reserva 

de lei preterido na ponderação com a exigência de pronta decisão
670

. 

 Todavia, em matéria de restrição ao direito a não autoincriminação pela 

imposição de sujeição a exame pericial no processo penal, o requisito de reserva de lei 

não poderá ser preterido, já que não se trata de matéria que necessite ser decidida com 

urgência, devendo neste caso, serem respeitados todos os requisitos das restrições aos 

direitos fundamentais, como será mais bem analisado ao final deste Capítulo. 

 

IV.3 – Identidade/Diferenças em Relação ao Direito ao Silêncio 

Divergem doutrina e jurisprudência quanto à identidade ou diferença entre o 

direito a não autoincriminação e o direito ao silêncio. 
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Jorge de Figueiredo Dias refere-se ao direito ao silêncio como uma consequência 

do direito a não autoincriminação
671

, enquanto Paulo de Sousa Mendes afirma que o 

direito a não autoincriminação inclui o direito ao silêncio, sendo decorrente das 

garantias de defesa, asseguradas constitucionalmente no direito português
672

, não 

obstante afirme que o art. 132º, nº 2 do CPP
673

 português consagre o direito à não auto-

incrimação à testemunha
674

. No direito a não autoincriminação estaria também incluído 

o direito a não facultar meios de prova, segundo o referido autor
675

. 

Nesse mesmo sentido, claramente considerando que o direito à não 

autoincriminação é mais abrangente e um gênero em relação ao direito ao silêncio, que 

seria apenas uma das espécies daquele, e mesmo o seu “núcleo”, Augusto Silva Dias e 

Vânia Costa Ramos afirmam que o direito ao silêncio é uma das modalidades do nemo 

tenetur, considerado por eles como um princípio estruturante do modelo processual 

acusatório
676

. 

Não obstante tal posicionamento, afirmam os referidos Autores que a 

Constituição Federal do Brasil consagrou expressamente o direito à não 

autoincriminação, enquanto a Constituição da República Portuguesa apenas o fez 

implicitamente, cabendo à legislação infra-constitucional a consagração expressa no 

Código de Processo Penal, como amplo direito ao silêncio
677

 
678

. 

Embora tenham os autores afirmado a diferença entre o direito à não 

autoincriminação e o direito ao silêncio, pela maior abrangência daquele em relação a 
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este, afirmam que a Constituição Federal do Brasil expressamente consagrou aquele 

direito mais amplo, quando na realidade, o art. 5º, inciso LXIII, dispõe expressamente 

sobre o direito ao silêncio
679

, da mesma forma que o Código de Processo Penal em 

Portugal, defendendo o Autor “uma compreensão do problema menos legal-positivista e 

mais sensível à Constituição e aos direitos” para que sejam também incluídos no direito 

ao silêncio outros atos comunicativos escritos e gestuais que levem à 

autoincriminação
680

. 

 Vânia Costa Ramos afirma que o direito a não autoincriminação e o direito ao 

silêncio são conexos, se interpenetram, e embora seus conteúdos não sejam “totalmente 

coincidentes”, às vezes “chegam a sobrepor-se e confundir-se”. Em sentido estrito, o 

direito ao silêncio abarca a liberdade de declaração e assegura o direito de calar, mesmo 

que o que for dito não seja autoincriminatório, ao passo que o direito a não 

autoincriminação inclui todas as situações de cooperação com a justiça. Ambos dizem 

respeito a “utilização” do arguido como meio de prova
681

. 

Fernanda Palma, referindo-se indiscriminadamente ao direito à não 

autoincriminação e ao direito ao silêncio, afirma que “o direito à não autoincriminação 

implica que quem é alvo de um processo-crime, dada a gravidade da sua situação, tenha 

o direito de recorrer à estratégia do silêncio” … e ainda que “na verdade, o direito à não 

autoincriminação apenas respeita às perguntas sobre factos imputados ao arguido, cuja 

resposta possa, previsivelmente, resultar a sua responsabilização. Nesse caso, vale o 

direito ao silêncio”
682

. 

                                                           
679

 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: …  LXIII – o preso será informado de seus 

direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 

advogado;” (grifos nossos) 
680

 DIAS, Augusto Silva, “O direito à não auto-inculpação no âmbito das contra-ordenações do 

código dos valores mobiliários”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, volume 4, 

Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pág. 20 
681

 RAMOS, Vânia Costa, Corpus Juris – Imposição ao arguido de entrega de documentos para 

prova e nemo tenetur se ipsum accusare, in Revista do Ministério Público, Ano 27, Out-Dez 2006, nº 

108, Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, 2006, pág. 132 
682

 PALMA, Maria Fernanda, “Sentir o Direito – O direito à não autoincriminação”, in Boletim 

Informativo do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais, da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, Ano I, Edição nº 1, Dezembro/2008-Janeiro/2009, disponível em 

http://www.fd.ul.pt/LinkClick.aspx?fileticket=d9%2bqYZXWhyU%3d&tabid=622, consultado aos 

20/09/2011, págs. 01/02 

http://www.fd.ul.pt/LinkClick.aspx?fileticket=d9%2bqYZXWhyU%3d&tabid=622


 

190 
 

Nessa linha de raciocínio, José Carlos Barbosa Moreira, ao comentar o privilege 

against self-incrimination consagrado na 5ª Emenda à Constituição norte-americana, 

afirma que este se restringe ao direito ao silêncio no interrogatório do acusado ou 

suspeito. Salienta o Autor que no direito norte-americano, caso o acusado/suspeito 

decida falar, estes são obrigados ao juramento da verdade, o que implicaria na confissão 

da culpa ou cometimento de novo crime, o que seria uma exigência desumana, por 

violar o instinto de autopreservação dos mesmos, restringindo desta forma o direito a 

não autoincriminação e o direito ao silêncio
683

.  

Distinguindo o direito ao silêncio como sendo de origem anglo-saxônica e 

próprio do processo de estrutura acusatória, afirmado na Inglaterra do século XVIII com 

o reconhecimento de garantias processuais como a assistência técnica do arguido, do 

direito à não autoincriminação, conhecido por privilege against self-incrimination ou 

pela expressão latina nemo tenetur se ipsum accusare ou nemo tenetur se detegere, que 

foi incorporado ao sistema jurídico norte americano pela 5ª Emenda, e precisado em sua 

aplicação pela decisão do caso Miranda vs Arizona, da Suprema Corte de 1966, 

afirmam Jorge Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade que embora não tenham o 

mesmo conteúdo, “o direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação estão 

incindivelmente ligados: não lhe sendo reconhecido o direito a manter-se em silêncio, o 

arguido seria obrigado a pronunciar-se revelando informações que o podem 

eventualmente prejudicar na medida em que contribuem para a sua condenação”
684

. 

Luiz Flávio Gomes entende o direito a não autoincriminação como muito mais 

amplo que o direito ao silêncio, e enumera as várias dimensões do conteúdo daquele 

direito, dentre elas o (i) direito ao silêncio. O autor acrescenta, ainda, no conteúdo ao 

direito a não autoincriminação (ii) o direito de não colaborar com a investigação ou 

instrução criminal; (iii) de não declarar contra si mesmo; (iv) de não confessar; (v) de 

declarar o inverídico, sem prejudicar terceiros; (vi) de não apresentar provas que 

prejudique sua situação jurídica; e (vii) de não produzir ou não contribuir ativamente 

para a produção de provas contra si mesmo, o que inclui o direito de não praticar 

nenhum comportamento ativo que lhe comprometa; de não participar ativamente de 
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procedimentos probatórios incriminatórios; e de não ceder seu corpo (total ou 

parcialmente) para a produção de prova incriminatória. 

Afirma o autor brasileiro que a Constituição Federal consagrou o direito ao 

silêncio (item “i” acima) e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos  e o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos consagraram o direito de não colaborar com 

a investigação ou instrução criminal e de não declarar contra si mesmo (correspondentes 

aos itens “iii” e “iv”). As demais dimensões estariam implícitas nesses enunciados 

formais expressos, e vem sendo reconhecidas pela jurisprudência brasileira 

(especialmente do Supremo Tribunal Federal). Todavia, ressalta o autor, há corrente 

doutrinária e jurisprudencial que defendem interpretações restritivas de seu conteúdo, 

restringindo o direito a não autoincriminação ao direito ao silêncio e às declarações 

comunicativas orais ou escritas
685

. 

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a 

Constituição Federal consagrou o direito a não autoincriminação
686

, tendo o estudo de 

Tiago do Amaral sobre a jurisprudência daquele órgão em relação ao direito ao silêncio 

constatado uma atitude ativista da Corte, conferindo uma maior amplitude à garantia 

constitucional do direito ao silêncio, afirmando que este é estendido a todo e qualquer 

indivíduo que esteja indiciado em inquérito ou acusado em processo penal, e não só ao 

preso, como na textualidade da Constituição, bem como que extrapola o direito ao 

silêncio, abarcando verdadeiramente o direito a não autoincriminação
687

. 
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Reconhecendo nesta equiparação um equívoco muito comum no Brasil, afirma 

Marcellus Polastri Lima que somente o direito ao silêncio foi garantido expressamente 

no texto constitucional, sendo este apenas uma faceta do direito à não autoincriminação, 

que é mais abrangente e inclui quaisquer provas “que dependam da cooperação do 

acusado para sua produção”, além do direito ao silêncio
688

. 

Também entendendo o nemo tenetur como um direito mais abrangente e que 

contém o direito ao silêncio, Maria Elizabeth Queijo afirma que tratá-los como 

sinônimos implica uma concepção muito restrita daquele direito
689

, já que o direito ao 

silêncio é apenas uma das decorrências do neno tenetur, sendo mesmo sua mais 

tradicional manifestação
690

. 

Marcellus Polastri afirma que, não obstante a inexistência de previsão expressa 

na Constituição Federal, que somente consagrou desta forma o direito ao silêncio, o 

nemo tenetur se detegere pode-se extrair do princípio da dignidade da pessoa humana, 

fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do inciso III, do art. 1º da 

Constituição Federal
 691

. 

Conforme defendemos no capítulo IV.2.1, adotamos o posicionamento de que o 

direito a não autoincriminação tem estatuto constitucional no direito brasileiro, eis que 

expressamente previsto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, bem como 

na Convenção Interamericana dos Direitos do Homem, que integram o ordenamento 

jurídicos brasileiro, sendo incorporados ao bloco de constitucionalidade por expressa 

disposição do § 2º, do art. 5º da Constituição Federal. 
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No direito português, o nemo tenetur encontra base constitucional no mesmo 

princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição da República 

Portuguesa, art. 1º, como base da República Portuguesa, além de outros fundamentos
692

, 

o que é reconhecido doutrinariamente
 693

 
694

, e também pela jurisprudência do Tribunal 

Constitucional
695

, como já ressaltamos anteriormente. 

 

 IV.4 – Conteúdo e Alcance 

 De acordo com o que já sustentamos anteriormente, especialmente no ítem 2.1, 

do presente Capítulo, o reconhecimento do princípio nemor tenetur no ordenamento 

jurídico brasileiro, na qualidade de direito fundamental, é dado por nós como assente, 

todavia, como salienta Costa Andrade, na doutrina portuguesa, e estamos de pleno 

acordo e entendemos que a aplicação à sistemática brasileira é idêntica, atualmente não 

é o reconhecimento do princípio nemo tenetur no ordenamento jurídico que desperta 

dificuldades, mas a demarcação da área de sua tutela que o faz, especialmente na «zona 

cinzenta» do estatuto do arguido como sujeito e como objeto de meio de prova ou 

medida de coação
696

. 

Importante demarcar em cada situação quando a realização de uma diligência “é 

compatível com o estatuto de sujeito processual do arguido ou se traduz antes uma 

degradação deste à condição de objecto do processo”, o que é decisivo para determinar 

a legitimidade desta
697

. Como destaca Sofia Saraiva de Menezes, é necessário traçar 
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“uma linha de fronteira entre a colaboração admissível e exigível, por um lado, e a 

colaboração inadmissível e inexigível, por outro lado”
698

. 

 Como já salientado por nós
699

, a regra é a inexistência do dever de colaboração 

por parte do arguido, impondo-se o respeito ao direito a não autoincriminação, que por 

não ser absoluto, pode ser excepcionado com a imposição, através de lei que respeite os 

requisitos das restrições aos direitos fundamentais, de deveres de colaboração ao 

arguido.  

 A nosso ver, a dificuldade de delimitação do conteúdo do direito a não 

autoincriminação reside justamente no limite da imposição do dever de colaboração do 

arguido, para que seja respeitado seu estatuto de sujeito do processo, mesmo que objeto 

de meio de prova que se caracterize como verdadeira medida de coação processual
700

. 

Nesse sentido, entendemos necessário, num primeiro momento, estabelecer qual 

o âmbito de proteção do direito a não autoincriminação. Posteriormente, em um 

segundo momento, pretendemos analisar as possibilidades de limitação deste âmbito de 

proteção, já que adotamos, como já manifestado no Capítulo II (item 2.1.4.1), uma 

lógica da teoria externa de restrições aos direitos fundamentais, separando o direito de 

sua restrição. 

Todas as afirmações ora feitas e que se seguem, relativas ao conteúdo e alcance 

do direito a não autoincriminação têm por base as considerações teóricas desenvolvidas 

ao longo do Capítulo II do presente estudo, especialmente o item 2.1.3 no qual 

abordamos as diferentes espécies normativas, e o item 2.1.4 e seu subitem 2.1.4.1, nos 

quais tratamos da delimitação da previsão normativa das normas de direitos 

fundamentais em geral.  

Já salientamos
701

 que consideramos o direito a não autoincriminação como 

gênero que abrange todo e qualquer meio de prova que possa resultar na 

autoincriminação, do qual o direito ao silêncio é uma espécie, aplicável às declarações 
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do sujeito sobre fatos que lhe são imputados
702

 
703

, e até sobre fatos que possam lhe 

beneficiar, mas que o sujeito não deseja revelar
704

. 

 Assim, a nosso ver, o alcance ou extensão
705

 do princípio da não 

autoincriminação abrange todo e qualquer meio de prova, sejam declarações, seja 

entrega de documentos, fornecimento de material biológico, como sangue, saliva, ar 

expelido dos pulmões, ou ainda, seja participação em exames, revistas, acareação, 

reconstituição de crimes, reconhecimento por terceiros, etc. 

 Todavia, necessário esclarecer que tal afirmação não significa que todo e 

qualquer meio de prova que implique autoincriminação esteja definitivamente protegido 

pelo referido princípio e seja, consequentemente, proibido. 

 Na qualidade de norma jurídica, a natureza jurídica do direito à não 

autoincriminação é de princípio, entendendo este como mandamento de otimização, 

com capacidade expansiva que se limita somente em caso de colisão com outras normas 

que disciplinam a mesma posição jurídica em sentido contrário. 
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case study: revelação coactiva da password para desencriptação de dados – resistance is futile?”, in 

Prova criminal e direito de defesa – Estudos sobre teoria da prova e garantias de defesa em processo 

penal, BELEZA, Teresa Pizarro e PINTO, Frederico Lacerda da Costa (org.), Coimbra: Almedina, 2010, 

pág. 111). Da mesma forma, Figueiredo Dias e Costa Andrade entendem o direito ao silêncio e a não 

autoincriminação como corolários do princípio nemo tenetur, (DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, 

Manuel da Costa e PINTO, Frederico de Lacerda da Costa, “Supervisão, direito ao silêncio e legalidade 

da prova”, Coimbra: Almedina, 2009, pág. 40) 
703

 Como salientam Silva Dias e Costa Ramos, há quem defenda que o nemo tenetur se restringe ao 

direito ao silêncio, abarcando tão somente as declarações do indivíduo, e não deveres impostos para 

participação na produção de provas, independentemente de sua vontade, com o que não concordam os 

autores, e com o que também não estamos de acordo, conforme já defendido no Capítulo IV.3 (DIAS, 

Augusto Silva e RAMOS, Vânia Costa, “O direito à não auto-inculpação (nemo tenetur se ipsum 

accusare) no processo penal e contra-ordenacional português”, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, pág. 

24) 
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 DIAS, Jorge de Figueiredo, “Direito processual penal”, 1º Volume, Coimbra: Coimbra Editora, 

2004, reimpressão da 1ª edição de 1974, pág. 449. No mesmo sentido, QUEIJO, Maria Elizabeth, “O 

direito de não produzir prova contra si mesmo (o princípio nemo tenetur se detegere e suas 

decorrências no processo penal)”, São Paulo: Saraiva, 2003, pág. 221 
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 Âmbito de validade material para Silva Dias e Costa Ramos (DIAS, Augusto Silva e RAMOS, Vânia 

Costa, “O direito à não auto-inculpação (nemo tenetur se ipsum accusare) no processo penal e 

contra-ordenacional português”, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, pág. 23) 
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Como princípio, o direito à não autoincriminação possui um suporte fático 

radicalmente amplo, caracterizando toda limitação de sua previsão normativa como 

atividade restritiva, conforme a teoria dos princípios de Robert Alexy
706

 
707

. 

Sendo assim, sempre que houver a possibilidade de autoincriminação por 

qualquer situação que envolva a participação do arguido, o respectivo princípio incidirá, 

proporcionando uma proteção prima facie para a recusa do arguido em colaborar.  

Tal proteção prima facie inclui todas as situações de qualquer gênero que 

implique no exercício do direito a não autoincriminação, já que na qualidade de 

princípio, esta norma possui a configuração implícita da previsão do pressuposto “em 

todas as situações de qualquer gênero (all-situations-of-any-kind), declarativo de o 

conteúdo da estatuição ser aplicável a todas as situações, seja qual for o seu gênero, em 

que o efeito nela contido as possa ter como condição”
708

, compondo o suporte fático (ou 

âmbito de proteção) da norma eventuais intervenções (in casu impostas pelo dever de 

colaboração, que é excepcional) que irão afastar a proteção definitiva
709

 
710

. 

Daí termos afirmado anteriormente que, não obstante todo e qualquer meio de 

prova que implique em autoincriminação integre o âmbito de proteção do princípio da 

não autoincriminação, certo é que tal fato consagra apenas uma proteção prima facie e 

não uma proteção definitiva. 

Salvo nas situações mais evidentes, como o direito ao silêncio, relativo às 

declarações do sujeito passivo, a proteção definitiva do princípio da não 

autoincriminação somente poderá ser apurada no caso em concreto, após a solução do 
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2008, págs. 302/309 
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 DUARTE, David, “A Norma de Legalidade Procedimental Administrativa – A Teoria da Norma 

e a Criação de Normas de Decisão na Discricionariedade Instrutória”, Coimbra: Almedina, 2006, 

pág. 139 
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português “Teoria dos Direitos Fundamentais”, por Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 
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 Todos esses assuntos já foram mais bem abordados no Capítulo II.2.1.3, que trata das espécies 

normativas, regras e princípios, para o qual nos reportamos 
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conflito com outros princípios colidentes
711

, dada a natureza principiológica da norma, 

cuja “apetência conflituosa” é inerente à mesma
712

. 

Entendemos que, na qualidade de direito fundamental, o direito à não 

autoincriminação é a regra
713

, que somente pode ser afastada no caso da prevalência de 

um dever de colaboração imposto ao arguido, que é excepcional, e imporá uma restrição 

ao  direito à não autoincriminação. 

Mas em que casos poderá a exceção do dever de colaboração do arguido 

prevalecer sobre a regra do seu direito à não autoincriminação? 

Figueiredo Dias afirma que toda participação do arguido no processo como meio 

de prova tem que respeitar sua “decisão de vontade”, o que preserva a dignidade pessoal 

do mesmo e decorre de seu estatuto de sujeito processual
714

. 

Todavia, tal afirmação, a nosso ver, deve ser lida cum granis salis, eis que se é a 

vontade do sujeito passivo que determina a possibilidade de colaboração, não teria 

sentido falar-se em “dever de colaboração”, mas em um desejo de colaboração, sempre 

voluntário, o que não é o caso, como veremos
715

. 

Na legislação portuguesa há inúmeros casos de imposição de deveres de 

colaboração do arguido no processo penal, dado o caráter não absoluto do direito a não 
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 Regra não no sentido de espécie de norma jurídica, mas no sentido de que deve ser aplicada 

habitualmente, salvo situações excepcionais 
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autoincriminação
716

, destacando a doutrina alguns deles, tais como: sujeição a exames e 

diligências de prova previstas na lei (artigos 172º, nº 1 e 61º, nº 3, d, do CPP); responder 

com verdade às perguntas sobre a própria identidade e antecedentes criminais
717

 (art. 

61º, nº 3, b do CPP); e sujeição a perícias médico-legais e forenses determinadas por 

autoridade judiciária (art. 6º da Lei nº 45/2004, de 29 de Agosto)
718

, e ainda 

obrigatoriedade de realizar exames de alcoolemia ou substâncias psicotrópicas no 
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pelos mesmos motivos acima referidos, destacando que tal inconstitucionalidade já havia sido 
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Saraiva, “O direito ao silêncio: a verdade por trás do mito”, in Prova criminal e direito de defesa – 

Estudos sobre teoria da prova e garantias de defesa em processo penal, BELEZA, Teresa Pizarro e 
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Constitucional. 
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domínio rodoviário (artigos 152º e 153º do Código de Estrada); cooperação perante a 

administração tributária imposta pelo Regime Geral de Infracções Tributárias; 

cooperação perante a Autoridade da Concorrência prevista na Lei nº 18/2003, de 11 de 

Junho; e cooperação perante a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, prevista 

no CdVM
719

. 

Relativamente ao dever de sujeição ao exame de alcoolemia, sob pena de crime 

de desobediência no caso de recusa, imposto aos condutores, peões que intervenham em 

acidente de trânsito e pessoas que se propuserem a iniciar a condução, pelos artigos 

152º e 153º do Decreto-lei nº 114/94, de 03 de maio (Código de Estrada português) 
720

, 

por exemplo, o Tribunal Constitucional já teve oportunidade de se manifestar, tendo 

declarado a constitucionalidade do referido teste, não obstante tenha reconhecido que 

este configure uma restrição (considerada constitucional, eis que proporcional aos bens 

jurídicos que pretende proteger – vida e integridade física) ao direito fundamental da 
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possa ser efectuado. 5 - Se o examinando preferir a realização de uma análise de sangue, deve ser 

conduzido, o mais rapidamente possível, a estabelecimento oficial de saúde, a fim de ser colhida a 

quantidade de sangue necessária para o efeito. 6 - O resultado da contraprova prevalece sobre o resultado 

do exame inicial. 7 - Quando se suspeite da utilização de meios susceptíveis de alterar momentaneamente 

o resultado do exame, pode a autoridade ou o agente de autoridade mandar submeter o suspeito a exame 

médico. 8 - Se não for possível a realização de prova por pesquisa de álcool no ar expirado, o examinando 

deve ser submetido a colheita de sangue para análise ou, se esta não for possível por razões médicas, deve 

ser realizado exame médico, em estabelecimento oficial de saúde, para diagnosticar o estado de 

influenciado pelo álcool.” 
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reserva da intimidade da vida privada, conforme se verifica do Acórdão nº 319/95
721

, 

rejeitando a alegação de que tal teste restringiria outros direitos fundamentais, como a 

dignidade humana, igualdade, bom nome, reputação e imagem. 

Em outras oportunidades, o mesmo Tribunal Constitucional ratificou seu 

entendimento quanto à constitucionalidade da imposição de submissão ao teste de 

alcoolemia, sob pena de crime de desobediência, conforme acórdãos 423/95, 628/06 e 

recentemente no acórdão 34/2012, no qual o Tribunal decidiu que tal imposição não 

viola o direito de resistência assegurado pela Constituição da República Portuguesa, em 

seu artigo 21º
722

. 

Ainda analisando a jurisprudência constitucional portuguesa, consoante se extrai 

do Acórdão nº 155/07
723

, o Tribunal Constitucional consagrou o entendimento que 

 “o direito à não autoincriminação se refere ao respeito pela vontade do arguido 

em não prestar declarações, não abrangendo, como igualmente se concluiu na 

sentença do TEDH supra citada, o uso, em processo penal, de elementos que se 

tenham obtido do arguido por meio de poderes coercivos, mas que existam 

independentemente da vontade do sujeito, como é o caso, por exemplo e para o 

que agora nos importa considerar, da colheita de saliva para efeitos de realização 

de análises de A.D.N.. Na verdade, essa colheita não constitui nenhuma 

declaração, pelo que não viola o direito a não declarar contra si mesmo e a não 

se confessar culpado. Constitui, ao invés, a base para uma mera perícia de 

resultado incerto, que, independentemente de não requerer apenas um 

comportamento passivo, não se pode catalogar como obrigação de 

autoincriminação. Assim sendo, não se pode sustentar, ao contrário do que 

pretende o recorrente, que as normas questionadas contendam com o privilégio 

contra a autoincriminação” 

No direito brasileiro, não obstante a afirmação de parte da doutrina de que 

inexistam leis que estabeleçam o dever de colaboração do acusado na produção de 
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provas
724

, entendemos que a legislação processual penal impõe deveres de colaboração, 

como por exemplo o dever de comparecimento do acusado, sob pena de condução, a 

atos processuais que não poderão ser realizados sem sua presença, tais como 

interrogatório e reconhecimento, de acordo com o disposto no art. 260 do CPP
725

 
726

 
727

. 

Impõe, ainda, o Código de Processo Penal, em seu artigo 174, inciso IV
728

 a 

obrigatoriedade de fornecimento de padrões gráficos por parte do sujeito passivo para 

realização de exame para reconhecimento de escritos. 

Relativamente a este dever de colaboração no fornecimento de padrões gráficos, 

o Supremo Tribunal Federal decidiu no Habeas Corpus nº 77.135-8/SP, de 1998
729

, que 

diante do princípio do nemo tenetur, não pode o indivíduo ser compelido a fornecer 

padrões gráficos de próprio punho para exame, mas apenas ser intimado para fazê-lo, ao 

seu alvedrio, já que trata-se de ato probatório, não se podendo obrigar alguém a 

contribuir para formação de sua própria culpa. 
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 “Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer 

outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá conduzi-lo à sua presença” 
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admitem a constitucionalidade da condução coercitiva para reconhecimento ou qualquer outro ato no qual 

seja necessária a presença do acusado, como na colheita da prova testemunhal por exemplo (OLIVEIRA, 

Eugênio Pacelli de e FISCHER, Douglas, “Comentários ao código de processo penal”, 3ª edição, Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2011, págs. 356/358 e 476/477)
 

727
 Em sentido diverso, Fernando Capez reconhece a possibilidade de condução coercitiva do acusado, 

com base no art. 260 do CPP, ressaltando, ainda, que não é lícita a decretação da prisão cautelar em 

virtude da ausência do acusado, mas deve ser determinada sua condução coercitiva sempre que o juiz 

entender necessária sua presença (CAPEZ, Fernando, “Curso de Processo Penal”, 17ª edição, São 

Paulo: Saraiva, 2010, pág. 225) 
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 “Art. 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o 

seguinte: …; IV – quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a 

autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar 

certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a 

pessoa será intimada a escrever” 
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 Acórdão disponível na página oficial do STF na rede mundial de computadores, www.stf.jus.br, 

consultado em 16 de novembro de 2011 
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Nesse mesmo sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 

83.096-0/RJ, de 2003
730

, relativamente ao fornecimento de padrão vocal para perícia 

técnica, reconhecendo ao paciente que o direito a não autoincriminação o protegia 

contra a obrigatoriedade de fornecer padrão vocal para perícia, não obstante estivesse 

obrigado a comparecer à diligência, quando deveria ser advertido de seu direito de 

permanecer em silêncio
731

. 

Ressalte-se que em ambas as decisões supra mencionadas, a realização da prova 

pericial foi mantida, todavia, restou assegurado ao acusado o direito a não produzir a 

prova contra si mesmo, escrevendo (HC nº 77.135-8/SP, de 1998) ou falando (HC nº 

83.096-0/RJ, de 2003).  

Em ambos os casos, o dever de comparecimento para realização do ato foi 

reconhecido, conforme trechos que se seguem, extraídos das decisões proferidas. 

Habeas Corpus nº 77.135-8/SP, de 1998: 

“...Diante do princípio nemo tenetur se detegere, que informa nosso direito de 

punir, é fora de dúvida que o dispositivo do inciso IV do art. 174 do Código de 

Processo Penal há de ser interpretado no sentido de não poder ser o indiciado 

compelido a fornecer padrões gráficos do próprio punho, para os exames 

periciais, cabendo apenas ser intimado para fazê-lo ao seu alvedrio... Assim, 

pode a autoridade... proceder à colheita do material, para o que intimará a 

pessoa, a quem se atribui ou pode ser atribuído o escrito, a escrever o que lhe for 

ditado, não lhe cabendo, entretanto, ordenar que o faça, sob pena de 

desobediência, como deixa transparecer, a um apressado exame, o CPP, no 

inciso IV do art. 174. Habeas Corpus deferido” (grifos nossos) 

 E também no Habeas Corpus nº 83.096-0/RJ, de 2003, quando da decisão 

monocrática da Ministra Ellen Gracie na apreciação da liminar: 
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 Acórdão disponível na página oficial do STF na rede mundial de computadores, www.stf.jus.br, 

consultado em 16 de novembro de 2011 
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 Ambas as decisões mencionadas são citadas por Thiago do Amaral como integrantes da jurisprudência 

do STF reveladoras do alcance que aquela Corte confere ao direito ao silêncio. Especificamente em 

relação a essas decisões, segundo o autor, conferiu o STF aos pacientes, sujeitos da ação persecutória do 

Estado, o direito de recusar colaboração com os atos investigatórios e instrutórios nos procedimentos 

instaurados contra si (AMARAL, Thiago Bottino do, “O direito ao silêncio na jurisprudência do 

STF”, Rio de Janeiro: Eslevier, 2009, págs. 129/137 e 200/201) 

http://www.stf.jus.br/


 

203 
 

“...O STF já decidiu que "o privilégio contra a auto-incriminação - nemo tenetur 

se detegere -, erigido em garantia fundamental pela Constituição - além da 

inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. – 

importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o 

interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência – e da sua 

documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o 

indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em 'conversa 

informal' gravada, clandestinamente ou não" (HC 80.949, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 14.12.2001). Observo que a Terceira 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro registrou 

posição consentânea com o entendimento referido no precedente. Com efeito, ao 

denegar a ordem, assim se expressou o relator: "(...) a determinação da 

realização da perícia não importa, necessariamente, que o acusado/paciente 

'esteja obrigado e possa ser fisicamente forçado a fornecer padrões de sua voz 

para o exame de confronto, caso em que o incidente, equivalente ao exercício do 

direito de silêncio, será devidamente relatado pela autoridade designada para a 

colheita da prova', decidindo então o juiz a respeito na oportunidade própria" (fl. 

29) Por essa razão, sendo assegurada ao paciente a garantia do exercício do 

direito de silêncio, do qual deverá ser formalmente advertido e documentado, 

não há se falar em ofensa aos princípios constitucionais apontados no writ. 3 – 

Pelo exposto, defiro medida liminar tão somente para assegurar ao paciente o 

exercício do direito de silêncio, do qual deverá ser formalmente advertido e 

documentado pela autoridade designada para a realização da perícia.” (grifos 

nossos) 

 Como se verifica dos trechos das decisões supra, o Supremo Tribunal Federal 

manteve a realização das provas que dependiam da presença do acusado, reconhecendo 

o dever de comparecimento para realização das mesmas, todavia, como é óbvio, 

assegurou o direito do mesmo a não ser compelido a fornecer os padrões gráficos ou 

vocais para realização da perícia em material que demandam manifestação da vontade 

da pessoa para ter existência, como palavras escritas e emissão de voz. 
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Analisando diversas decisões da Corte constitucional brasileira, Thiago do 

Amaral afirma que a mesma conferiu um caráter absoluto ao direito ao silêncio
732

 

previsto textualmente na Constituição Federal, mas equiparado pelo Supremo Tribunal 

Federal ao direito a não autoincriminação, conforme já salientado anteriormente
733

. 

Afirma, ainda, o autor que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o 

“indivíduo não possui nenhum dever de colaboração com a autoridade policial no curso 

de uma investigação”, de acordo com o que restou decidido no HC nº 79.781-4/SP, e 

ainda no HC nº 89.503-4/RS
734

. 

Nas decisões acima mencionadas, o Supremo Tribunal Federal entendeu 

inexistir dever de colaboração do sujeito passivo da atividade persecutória estatal, 

assegurando no HC nº 79.781-4/SP, julgado em 18/04/2000, que o acusado pode mentir, 

dando versão flagrantemente falsa dos fatos, e no HC nº 89.503-4/RS, julgado em 

03/04/2007, que este não tem o dever sequer de atender à convocação do Delegado de 

Polícia para prestar esclarecimentos sobre o crime
735

. 

Como se infere das decisões analisadas, esta última (HC nº 89.503-4/RS, julgado 

em 03/04/2007) traz um argumento diferente e contraditório, a nosso ver, daquele 

constante do HC nº 77.135-8/SP, de 1998 e do HC nº 83.096-0/RJ, de 2003. O primeiro 

deles decidiu no sentido de que o indiciado (foram analisados os fundamentos da prisão 

temporária, ainda na fase de inquérito policial) não tinha o dever de comparecer à 

Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos: 

Habeas Corpus nº 89.503-4/RS: 

“Réu que não compareceu à delegacia de polícia para depoimento. Fato que lhe 

não autoriza a custódia cautelar decretada. Ofensa à garantia constitucional de 

não auto-incriminação. Exercício do direito ao silêncio. Constrangimento ilegal 

caracterizado. HC concedido. Precedentes. Inteligência do art. 5º, XVIII, da CF, 

e art. 312 do CPP. O só fato de o réu, quando indiciado ou investigado, não ter 
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comparecido à delegacia de polícia para prestar depoimento, não lhe autoriza 

decreto de prisão preventiva...” 

Como já analisado acima, os demais (HC nº 77.135-8/SP, de 1998 e do HC nº 

83.096-0/RJ, de 2003) decidiram justamente pelo dever de comparecimento do acusado 

(em ambos os casos, o processo penal já estava na fase judicial) aos atos designados 

para realização de prova pericial, todavia, asseguraram ao acusado o direito de não 

colaborar ativamente na produção de material para perícia, escrevendo ou falando. 

Curiosamente, a nosso ver, ao analisar a decisão monocrática do Ministro Cezar 

Peluso, que deferiu a liminar no HC nº 89.503-4/RS, de 30/10/2006, verifica-se que o 

relator sintezou em três os fundamentos da prisão cautelar: 

“... Assim, da leitura conjunta do decreto de prisão preventiva, da decisão que 

indeferiu a sua revogação e da decisão que decretou a prisão temporária, tem-se 

que a custódia do paciente se apoia em três supostas causas concorrentes: (i) o 

não-comparecimento injustificado à delegacia de polícia, para ser ouvido, e a 

consequente necessidade de encarcerá-lo, a fim de que permaneça à disposição 

para investigações e não venha a ocultar provas nem intimidar testemunhas, (ii) 

a hediondez do delito e a conseqüente perigosidade do paciente e, por fim, (iii) a 

repercussão do fato na comarca e em toda a região. Nenhuma procede...” 

 Posteriormente, o relator analisa cada um desses fundamentos, e quanto à 

primeira parte do primeiro deles, o não comparecimento à delegacia policial para prestar 

depoimento, decide: 

“... 4.  Ao decretar a prisão temporária, o magistrado sustentou que o paciente 

não teria comparecido à delegacia de polícia para prestar depoimento, e o seu 

encarceramento facilitaria, então, a colheita de provas. Ademais, preso, ficaria 

"sem condições de ocultar provas ou influenciar no ânimo das testemunhas com 

as quais se relacionava" (fls. 73). O fato de o ora paciente não ter atendido ao 

chamamento do delegado de polícia, para prestar depoimento, não basta à 

justificação da prisão processual, em razão da garantia constitucional da não 

auto-incriminação, que assiste também ao suspeito: "[...] ao contrário do que se 

verifica com a vítima e as testemunhas, que têm o dever de comparecer, sob 

pena, inclusive, do cometimento do crime de desobediência, se o acusado não 
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exerce o seu direito de estar pessoalmente presente aos atos da instrução, o seu 

não-comparecimento, mesmo para aqueles que sustentam que o juiz teria a 

prerrogativa de exigir a sua presença, encontra justificativa no já tratado direito 

ao silêncio e de não se auto-incriminar e, aduzimos, por imperativo lógico, de 

não colaborar com o juízo" (ROBERTO DELMANTO JÚNIOR, "Inatividade no 

Processo Penal Brasileiro", São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 162)...” 

 Como se verifica, o relator utilizou uma única referência à doutrina para 

fundamentar sua decisão neste aspecto, sem qualquer referência à eventual precedente 

do Supremo Tribunal Federal. Certo é que não há qualquer exigência legal para que 

conste referências a precedentes jurisprudenciais, mas o que nos causou estranheza foi o 

fato de que, em relação aos demais argumentos da prisão cautelar, refutados pelo 

relator, tal referência foi feita, inclusive a inúmeros julgados, conforme se verifica: 

“... 5. Não se sustenta, outrossim, a prisão provisória, sob argumento de que o 

crime imputado ao paciente é hediondo, o que revelaria perigosidade. A 

gravidade dos fatos é consideração que importa à política criminal, à elaboração 

legislativa no momento do estabelecimento dos critérios de sanção, bem como à 

etapa de imposição desta ao condenado, conforme determina o art. 59 do Código 

Penal. Assim, como forma de justificar decreto de prisão preventiva, a gravidade 

dos fatos, hediondos ou não, sempre repugnou a esta Corte, que se cansa de o 

proclamar (cf.HC nº 85.641, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 

03.06.2005; HC nº 85.268, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 15.04.2005; 

RHC nº 68.631, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 23.08.1991; HC n° 

85.036, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 25.02.2005; HC nº 84.680, Rel. Min. 

CARLOS BRITTO, DJ de 15.04.2005). 6.  Por fim, a repercussão do fato na 

comarca ou na região onde ocorreu o delito não legitima a prisão processual. 

Aceitar a comoção como justificativa à decretação da prisão preventiva significa 

conferir a esta funções que são próprias e exclusivas da pena de prisão, que 

somente pode ser imposta por decisão condenatória com trânsito em julgado, o 

que não é o caso. "A ACUSAÇÃO PENAL POR CRIME HEDIONDO NÃO 

JUSTIFICA A PRIVAÇÃO ARBITRÁRIA DA LIBERDADE DO RÉU. - A 

prerrogativa jurídica da liberdade - que possui extração constitucional (CF,art. 

5º, LXI e LXV) - não pode ser ofendida por atos arbitrários do Poder Público, 

mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, eis 
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que, até que sobrevenha sentença condenatória irrecorrível (CF, art. 5º, LVII), 

não se revela possível presumir a culpabilidade do réu, qualquer que seja a 

natureza da infração penal que lhe tenha sido imputada. O CLAMOR PÚBLICO 

NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO 

CAUTELAR DA LIBERDADE. - O estado de comoção social e de eventual 

indignação popular, motivado pela repercussão da prática da infração penal, não 

pode justificar, só por si, a decretação da prisão cautelar do suposto autor do 

comportamento delituoso, sob pena de completa e grave aniquilação do 

postulado fundamental da liberdade. O clamor público - precisamente por não 

constituir causa legal de justificação da prisão processual (CPP, art. 312) - não se 

qualifica como fator de legitimação da privação cautelar da liberdade do 

indiciado ou do réu, não sendo lícito  pretender-se, nessa matéria, por incabível, 

a aplicação analógica do que se contém no art. 323, V, do CPP, que concerne, 

exclusivamente, ao tema da fiança criminal. Precedentes. 

EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR - A prisão cautelar – que 

tem função exclusivamente instrumental - não pode converter-se em forma 

antecipada de punição penal. A privação cautelar da liberdade - que constitui 

providência qualificada pela nota da excepcionalidade - somente se justifica em 

hipóteses estritas, não podendo efetivar-se, legitimamente, quando ausente 

qualquer dos fundamentos legais necessários à sua decretação pelo Poder 

Judiciário". (HC nº 80.379, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 25.05.2001). 

Cf., ainda, HC nº 79.781, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 

09.06.2000; RHC nº 79.200, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 

13.08.1999; HC nº 84.662, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 22.10.2004; HC nº 

83.828, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 20.20.2004)...” 

Analisadas essas decisões da corte constitucional brasileira, retornamos às 

alegações feitas anteriormente pela doutrina, com base na jurisprudência constitucional 

brasileira, quais sejam: (i) de que o direito a não autoincriminação tenha um caráter 

absoluto, (ii) e de que o indivíduo não possui nenhum dever de colaboração. Como mais 

adiante será mais bem desenvolvido, discordamos de ambas as afirmações. 

Embora discordemos do caráter absoluto do direito a não autoincriminação, 

reconhecemos que este abrange todo e qualquer tipo de prova que implique na 

autoincriminação, todavia, como já salientado, esta é uma proteção prima facie, 



 

208 
 

decorrente do âmbito de proteção amplo da norma principiológica que o consagra, e não 

uma proteção definitiva. 

Analisando a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

(TEDH)
736

, especialmente o caso Saunders vs United Kingdom de 1996, fartamente 

citado pela doutrina portuguesa
737

 e também pela  jurisprudência do Tribunal 

Constitucional português
738

, verifica-se o restrito alcance que aquele tribunal confere ao 

direito a não autoincriminação, afirmando que o mesmo se restringe ao respeito pela 

vontade do indivíduo em não prestar declarações, mas não ao uso de elementos 

extraídos coercitivamente do mesmo, mas que tenham existência independentemente de 

sua vontade, como amostras de sangue, urina, respiração e tecidos corporais para serem 

usados em testes de DNA
739

. 

Passaremos a analisar de forma mais detida tal questão. 
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IV.4.1 – Da Perícia em Material Corporal Existente Independentemente da 

Vontade Pessoal 

 Na visão de Luiz Flávio Gomes, o núcleo do direito a não autoincriminação 

reside na inatividade do sujeito passivo, garantindo  a este o direito de não falar, não 

confessar, não apresentar provas contra si, não participar de forma ativa da produção de 

uma prova, dentre outros. Todavia, ultrapassada a inatividade, o direito a não 

autoincriminação não o protege mais, podendo ser o sujeito punido se adotar uma 

postura ativa, perturbadora da produção da prova, como por exemplo, alterar o local do 

delito removendo sangue ou modificando a posição do veículo. Exceção à inatividade 

da atuação do sujeito estaria no direito de mentir, desde que não prejudique terceiros. 

 Afirma o autor que há corrente doutrinária e jurisprudencial, especialmente 

norte-americana, que adota uma interpretação menos abrangente do direito a não 

autoincriminação, restringindo-o às declarações comunicativas do sujeito, orais ou 

escritas, com o que o autor não concorda
740

. 

 Como já citado acima, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem segue tendência semelhante, no que diz ao restrito alcance da proteção 

conferida pelo direito a não autoincriminação, especialmente revelada no caso Saunders 

vs United Kingdom (Application nº 19187/91), e também nos casos O´Halloran and 

Francis vs United Kingdom (Applications nº 15809/02 e 25624/02, julgados em 

conjunto), todos já anteriormente referenciados. 

 Como ressalta Grandinetti Castanho de Carvalho, a maioria da doutrina e 

jurisprudência brasileiras têm atribuído ao direito a não autoincriminação uma 

compreensão ampla, abarcando a proibição de extração coercitiva de sangue ou partes 

do corpo (como cabelo), ar expelido dos pulmões, cirurgias para apreensão de objetos 

para prova do crime, coleta coercitiva de padrões grafotécnicos e vocais, participação 

em reconhecimento de pessoas e reconstituição de crimes. Todas essas modalidades de 
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prova somente poderiam ser feitas com a anuência do sujeito passivo, sob pena de violar 

o direito ao silêncio e/ou a não autoincriminação
741

. 

 Mas adverte o autor supra citado, que a proteção do ser humano deve ser 

concebida em atenção a sua dignidade, não existindo um direito absoluto e ilimitado de 

proteção que impeça qualquer intervenção à entidade corporal do acusado para fins 

probatórios, “a não ser quando isso viole a dignidade humana”. 

 Prossegue afirmando que há determinadas atividades que colocam em risco a 

incolumidade pública e tais atividades sujeitam aqueles que a exercem à fiscalização do 

Estado, admitindo-se uma restrição ao direito a não autoincriminação, como é o caso da 

condução de veículos automotores, por exemplo.  

Em casos tais, que se justificam uma restrição ao direito a não autoincriminação, 

há que atentar para o fato de que a proteção assegurada por tal direito se impõe em 

respeito à incolumidade do sujeito, e esta é atingida de forma inaceitável sempre que 

para consecução de uma prova seja necessária a voluntariedade do mesmo (exigindo 

atos como falar, gesticular, escrever), mas não naquelas provas que são realizáveis em 

partes natural ou socialmente destacáveis do corpo (como sangue, urina, cabelos), já que 

por não envolverem uma atividade voluntária do sujeito não representam uma violação 

à sua dignidade humana
742

.  

Lembramos a lição de Jorge de Figueiredo Dias, que afirma que embora seja 

inegável a posição de sujeito processual do arguido, este pode também ser “meio” 

processual, seja como objeto de medida de coação ou meio de prova, exigindo-se 

sempre o respeito às garantias jurídico-constitucionais asseguradas ao mesmo. Assim, 

somente são aplicáveis medidas de coação “comunitariamente suportáveis face à 

possibilidade de estarem a ser aplicadas a um inocente” e que a “utilização do arguido 
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como meio de prova seja sempre limitada pelo integral respeito pela sua decisão de 

vontade”, em respeito a sua presunção de inocência e dignidade humana 
743

. 

 Analisando o que os autores Grandinetti Castanho de Carvalho e Figueiredo 

Dias afirmaram, de que a utilização do arguido (ou de partes de seu corpo) como meio 

de prova deve respeitar sua decisão de vontade, entendemos necessário aclarar que esta 

decisão de vontade incide sempre que for necessária uma manifestação volitiva para 

produção do material objeto da prova, e não uma decisão de vontade que implique na 

possibilidade ou não de participar.  

Como melhor vai ser procurar explicar, uma participação passiva, que não exija 

qualquer ato de vontade para produção do material que será objeto de prova, não está 

acobertado por esta “decisão de vontade”, senão chegaríamos ao absurdo de depender 

da vontade do acusado para cumprimento de medidas de coação ou meio de prova no 

curso do processo, não subsistindo qualquer imposição coercitiva ao sujeito passivo da 

persecução criminal, o que, a nosso ver, é impensável. 

 Assim, parte da doutrina divide a produção da prova incidente sobre a pessoa 

passiva da investigação ou instrução criminal em provas que dependam da vontade do 

sujeito, e portanto que não podem ser extraídas contra sua vontade (já que a vontade 

incide justamente na produção da prova, como por exemplo nos depoimentos, no ato de 

escrever, gesticular, falar, dentre outros) daquelas que existem independentemente da 

vontade do sujeito (como destacado por Grandinetti Castanho de Carvalho, em partes 

natural ou socialmente destacáveis do corpo, tais como sangue, urina e cabelos, por 

exemplo), independentemente de se configurarem ou não como intervenção corporal
744

. 
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 Na doutrina alemã, ensina Gössel que o respeito à dignidade humana impede a 

imposição ao arguido de colaboração ativa na sua própria condenação, todavia, é 

admitida a intromissão nos direitos do arguido contra sua vontade, desde que a 

participação do sujeito na realização do meio de prova seja passiva, tais como se 

deixando fotografar ou que se recolham suas impressões digitais, mas não que o 

obriguem a participar de reconstituição de fatos, perícias grafotécnicas ou linguística
745

. 

O autor alemão faz tais afirmações com base na jurisprudência dos Tribunais 

alemães, inclusive o BVerGE, o que, neste aspecto, está em perfeita consonância com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que já decidiu da 

inconstitucionalidade de compelir o acusado a participar de reconstituição dos fatos 

(Habeas Corpus 69.026-2/DF, julgado em 10 de dezembro de 1991), fornecer material 

para perícia grafotécnica (Habeas Corpus 77.135-8/SP, julgado em 08 de setembro de 

1998) ou vocal (Habeas Corpus 83.096-0/RJ, julgado em 18 de novembro de 2003), 

decisões antes já referidas e fartamente citadas pela doutrina brasileira
746

. 

Todavia, como já mencionado anteriormente, a jurisprudência constitucional 

brasileira vai muito além de assegurar a não participação do acusado em provas que 

dependam de sua colaboração ativa, chegando ao ponto de decidir que o indiciado não 

tem sequer o dever de comparecer à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, 

quando intimado pela autoridade policial para tanto, conforme Acórdão proferido no 

HC nº 89.503-4/RS, julgado em 03/04/2007, já referenciado. 

É certo que em outras decisões, a corte constitucional brasileira decidiu em 

sentido diverso, assegurando que o acusado não participe de provas que dependam de 

colaboração ativa, mas reconhecendo o dever do acusado em comparecer ao ato no qual 

se realizará a prova, sempre que intimado
747

. 
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 Em outro sentido, Aury Lopes Júnior confere total amplitude ao direito a não 

autoincriminação, afirmando que em decorrência de tal direito, não pode o sujeito 

passivo ser compelido a “participar de qualquer atividade que possa incriminá-lo ou 

prejudicar sua defesa”, acrescentando que sua recusa não pode servir de presunção ou 

indício de culpa.  

Segundo o autor brasileiro, nessa proteção está incluído o direito ao não 

fornecimento de material para realização de perícias de sangue, DNA, escrita, etc, não 

diferenciando o autor se, para produção deste material, seria ou não necessária a 

participação ativa do sujeito. Ao contrário, ressalta o autor, em relação às intervenções 

corporais, que estas somente são admitidas no processo penal com a anuência do sujeito 

passivo, sem exceções
748

 
749

. 

Prossegue afirmando textualmente que “submeter o sujeito passivo a uma 

intervenção corporal sem seu consentimento é o mesmo que autorizar a tortura para 

obter a confissão no interrogatório quando o imputado cala, ou seja, um inequívoco 

retrocesso”
750

. 

Vislumbramos grande exagero na afirmação de que a submissão do sujeito 

passivo a uma intervenção corporal, quando não necessário um ato de vontade para 

produção do material a ser periciado, configuraria uma espécie de tortura. Aliás, o 

Tribunal Constitucional português, no Acórdão 628/2006
751

, expressamente rejeitou tal 

tese ao apreciar a constitucionalidade do nº 3, do artigo 158º do Código da Estrada 

português à época do julgamento (correspondente ao nº 3, do artigo 152º do Código da 

Estrada atual, já anteriormente citado e transcrito), que tipifica como crime de 

desobediência a recusa do condutor, peão envolvido em acidente de trânsito ou pessoa 

que se propõe a iniciar a condução de veículo a submeter-se ao teste para detecção de 

álcool no sangue. 
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No caso do material existir independentemente da vontade do sujeito, como é o 

caso do ar expelido dos pulmões, sangue, urina ou saliva, entendemos não se justificar a 

proibição de utilização destes materiais sem anuência do sujeito passivo. Tais materiais 

existem independentemente de sua vontade, ao contrário do que ocorre com 

manifestações verbais ou escritas, que dependem da vontade do sujeito para que tenham 

existência. 

A equiparação feita por Aury Lopes Júnior entre a extração de material (que 

exista independentemente da vontade) do sujeito passivo e a tortura para obter confissão 

é, a nosso ver, absolutamente incabível, eis que desconsidera a diferença evidente entre 

o material existente independentemente da vontade do sujeito (como sangue, ar expelido 

dos pulmões, urina, tecidos corpóreos) daquele que somente é produzido através da 

manifestação volitiva (como os depoimentos, escritos e até gestos). 

Como sustentou Grandinetti Castanho de Carvalho, e estamos de pleno acordo, 

provas que são realizáveis em partes natural ou socialmente destacáveis do corpo (como 

sangue, urina, cabelos), por não envolverem uma atividade voluntária do sujeito na sua 

produção, não representam uma violação à sua dignidade humana
752

. 

Se o material existe sem a manifestação voluntária do sujeito, qual seria a 

restrição inadmissível de sua utilização como meio de prova? O que justificaria sua não 

utilização quando se mostra imprescindível à produção de prova perecível, como no 

caso dos testes de alcoolemia no sangue em condutores de veículos em via pública? 

Acreditamos que a alegação de que tal utilização transformaria o sujeito passivo 

em mero objeto do agir estatal, somente se justifica pela sacralização do direito a não 

autoincriminação, considerado absoluto e, consequentemente, nunca passível de 

qualquer restrição. 

Segundo adverte Maria Helena Queijo, “havendo prevalência absoluta do 

interesse individual, a persecução penal estaria fadada ao fracasso. Não se admitiria, 
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nessa ótica, nenhuma limitação aos direitos fundamentais, inclusive, ao nemo tenetur se 

detegere”
753

, o que, a nosso ver, é impensável. 

 Tanto Aury Lopes Júnior
754

 como Marcellus Polastri Lima
755

 afirmam inexistir 

no ordenamento jurídico brasileiro normas que estabeleçam o dever de colaboração do 

acusado na produção de provas, pelo que a recusa na participação não pode ser 

criminalizada como desobediência ou considerada em prejuízo da defesa. 

 Concordamos que para que a não submissão do sujeito passivo a determinada 

prova, tal como os testes no ar expelido dos pulmões ou sangue para dosagem de álcool 

em motoristas, se configure crime de desobediência ou seja interpretado em prejuízo da 

defesa, tem que haver previsão legal específica, em respeito aos limites aos limites dos 

direitos fundamentais, tal como já defendido no capítulo II deste estudo, para o qual nos 

reportamos, e que mais adiante será especificamente abordado em relação a este tema. 

 Todavia, por tudo que foi exposto, verificamos que grande parte da doutrina 

brasileira, bem como da jurisprudência constitucional, caminham no sentido de 

considerar inconstitucional qualquer norma legal que venha a ser aprovada no sistema 

jurídico brasileiro nesse sentido
756

. 

 Exemplo desta afirmação, verificamos no artigo doutrinário publicado sobre a 

Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012, que passará a vigorar em 28 de novembro de 

2012
757

, que dá nova redação a dois outros diplomas legais, e que dispõe sobre a coleta 

coercitiva de material genético como forma de identificação criminal com a finalidade 

de formação de banco de dados, que poderá ser usado em investigações criminais. 
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 A referida lei prevê a obrigatoriedade de identificação criminal por perfil 

genético, mediante extração de DNA – por técnica adequada e indolor, no caso de 

condenados por crimes dolosos praticados com violência grave contra pessoa ou por 

crimes classificados como hediondos na Lei nº 8.072/90. 

 Como a lei ainda não entrou em vigor, nem tampouco foi regulamentada pelo 

Poder Executivo, não se sabe como a jurisprudência irá se pronunciar, todavia, a Aury 

Lopes Júnior já afirma que a referida lei “prevê a coleta de material genético como 

forma de identificação criminal, tendo mudado radicalmente a situação jurídica do 

sujeito passivo no processo penal, acabando com o direito de não produzir prova contra 

si mesmo”
758

. 

 Como se nota, o autor não menciona a restrição ao direito de não produzir prova 

contra si mesmo, mas o “fim” de tal direito. 

 Segundo Maria Helena Queijo, ao analisar a incidência do princípio da não 

autoincriminação, há uma aparente contraposição entre o interesse público na 

persecução penal e o interesse do indivíduo em assegurar a observância dos seus 

direitos e garantias fundamentais. Todavia, não se pode olvidar que nesse último 

interesse, a princípio particular, há também subjacente um interesse público “na 

construção de um processo ético, no qual se respeitem os direitos e garantias 

fundamentais do indivíduo”, pelo que se deve buscar a harmonia entre esses interesses, 

que são ambos públicos
759

 
760

.  

 Analisando, por exemplo, o direito à privacidade de todo cidadão, Gössel pontua 

inúmeras decisões da jurisprudência de seu país que admitem a restrições a tal direito 

fundamental, desde que fora da área nuclear de proteção, sempre que preponderarem 
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interesses superiores da comunidade presentes na perseguição penal
761

, demonstrando a 

possibilidade de ponderação entre direitos fundamentais e interesse público na 

perseguição penal. 

 Conforme já sustentamos, vislumbra-se no interesse público na perseguição 

penal também a vertente objetiva dos direitos fundamentais, que impõe ao Estado 

deveres não só de respeito, mas também de proteção e promoção desses direitos. 

 Dentre as provas que envolvem a utilização de material que é produzido pelo 

organismo humano independentemente da vontade do sujeito, nos desperta especial 

interesse a questão dos testes de alcoolemia necessários à comprovação do crime de 

condução de veículos automotores sob a influência de álcool ou substância psicoativa, 

que passamos a analisar. 

 

 IV.4.1.1 – Da condução de veículos automotores, em via pública, sob 

influência de álcool ou substância que determine dependência no Brasil 

Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503, de 23/09/97, com 

as alterações dadas pela Lei nº 11.275, de 2006 e  Lei nº 11.705, de 2008, esta última 

conhecida como “Lei Seca”, por ter proibido qualquer concentração de álcool no sangue 

para condutores de veículos): 

         “Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência:  

         Infração - gravíssima;  

Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 

(doze) meses;  

        Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de 

condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.  

         Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada na forma do 

art. 277. 

      ... 
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     Art. 276.  Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o 

condutor às penalidades previstas no art. 165 deste Código.  

          Parágrafo único.  Órgão do Poder Executivo federal disciplinará as 

margens de tolerância para casos específicos. 

        Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de 

trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a 

influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, 

perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos 

homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.  

         § 1
o
 Medida correspondente aplica-se no caso de suspeita de uso de 

substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos. 

        § 2
o
  A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser 

caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em 

direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor 

apresentados pelo condutor.  

         § 3
o
  Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas 

estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter 

a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. 

 ... 

Art. 306.  Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com 

concentração de  álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 

decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que 

determine dependência:   

        Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

        Parágrafo único.  O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre 

distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado 

neste artigo.”
762
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 Para regulamentar os dispositivos legais supra transcritos, a Presidência da 

República, através do Decreto nº 6.488, de 19/06/08, determinou: 

“Art. 1
o
  Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o 

condutor às penalidades administrativas do art. 165 da Lei n
o
 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, por dirigir sob a influência de 

álcool. 

§ 1
o
  As margens de tolerância de álcool no sangue para casos específicos 

serão definidas em resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 

nos termos de proposta formulada pelo Ministro de Estado da Saúde. 

§ 2
o
  Enquanto não editado o ato de que trata o § 1

o
, a margem de 

tolerância será de dois decigramas por litro de sangue para todos os casos. 

§ 3
o
  Na hipótese do § 2

o
, caso a aferição da quantidade de álcool no 

sangue seja feito por meio de teste em aparelho de ar alveolar pulmonar 

(etilômetro), a  margem de tolerância será de um décimo de miligrama por litro 

de ar expelido dos pulmões. 

Art. 2
o
  Para os fins criminais de que trata o art. 306 da Lei n

o
 9.503, de 

1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a equivalência entre os distintos testes de 

alcoolemia é a seguinte: 

I - exame de sangue: concentração igual ou superior a seis decigramas de 

álcool por litro de sangue; ou 

II - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro): concentração 

de álcool igual ou superior a três décimos de miligrama por litro de ar expelido 

dos pulmões.” 

 Como se verifica da legislação brasileira respeitante à proibição de condução de 

veículos sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine 

dependência, a caracterização da infração administrativa, que gera multa, proibição de 

dirigir, retenção de veículo e recolhimento do documento de habilitação para condução 

(no Brasil, a CNH – carteira nacional de habilitação) pode ser feita através de testes de 

alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou 

científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado 

(art. 277, caput do CTB) ou outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios 

sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor (§ 2º, do art. 277, 

do CTB).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art165.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art165.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art306
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art306
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Àqueles que se recusarem a submeter-se a quaisquer dos procedimentos 

previstos em lei para aferição do estado de embriaguez ou influência de substância 

psicoativa que determine dependência, serão aplicadas as penalidades e medidas 

administrativas estabelecidas no art. 165 do CTB (§ 3º, do art. 277, do CTB), 

presumindo-se que o condutor está conduzindo em infração às regras impostas pela 

legislação. 

Como se vê, administrativamente, a situação do condutor que se recusa à 

submeter-se aos testes para aferição do estado e embriaguez ou influência de substância 

psicoativa que determine dependência é resolvida pela presunção de culpa em virtude da 

negativa, aplicando-se as penalidades administrativas cabíveis. 

Todavia, em relação ao crime tipificado no art. 306 do CTB, de condução de 

veículo automotor, na via pública, estando com concentração de  álcool por litro de 

sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência, incabível a presunção de culpa pela 

recusa, em função do princípio da presunção de inocência, direito fundamental 

assegurado na Constituição Federal (art. 5º, inciso LVII
763

). 

Não se pode olvidar que a concentração de  álcool por litro de sangue igual ou 

superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância 

psicoativa que determine dependência é elementar do tipo penal de condução de veículo 

automotor em via pública em estado de embriaguez, sendo imprescindível o exame 

pericial para aferição desta elementar. 

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 

110905/RS, relator Ministro Joaquim Barbosa, julgado aos 05/06/2012
764

: 

“Ementa: Habeas Corpus. Condução de veículo automotor sob efeito de álcool. 

Art. 306 da Lei nº 9.503/97. Advento da Lei nº 11.705/2008. Inclusão de 

parâmetro objetivo à elementar do tipo penal. Necessidade de realização de teste 

de alcoolemia previsto no Decreto nº 6.488/2008 para a adequação típica. 

Ocorrência. Ordem denegada. A taxatividade objetiva determinada pela nova 

                                                           
763

 “Art. 5º..., LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória;” 
764

 Acórdão disponível no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal na rede mundial de 

computadores, www.stf.jus.br, consultado aos 07/07/2012 

http://www.stf.jus.br/
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redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que fixou como 

indesejável a dosagem igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de 

sangue, deve ser atendida mediante a realização de um dos testes de alcoolemia 

previstos no Decreto nº 6.488/08, que são: exame de sangue ou teste em 

aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro). Constatada a realização do 

chamado “teste do bafômetro”, não há que se falar em falta de justa causa para a 

ação penal. Ordem denegada” 

O Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional competente para processar 

em última instância as causas nas quais se alegar violação de lei federal, conforme 

artigo 105, III da Constituição Federal, já decidiu em sentido contrário, entendendo ser 

desnecessária a perícia para aferição da dosagem no sangue de taxa de álcool ou 

substância que determine dependência para caracterização do crime do art. 306 do 

CTB
765

. Todavia, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mudou 

recentemente, no julgamento ocorrido em 28/03/2012, na 3ª Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, no Recurso Especial nº 1111566
766

, no qual restou decidido que até que a 

legislação seja alterada, somente o exame de sangue ou de ar dos pulmões pode 

comprovar a embriaguez do motorista acusado de dirigir alcoolizado
767

. 

                                                           
765

 “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.705/2008). CRIME DE PERIGO 

ABSTRATO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. INICIAL 

ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. MATERIALIDADE. TESTE DO 

BAFÔMETRO. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.  

... 

4. No caso, não há falar em deficiência da prova da materialidade apresentada pela acusação (teste de 

alcoolemia - "bafômetro") para justificar a inépcia da denúncia, uma vez que a jurisprudência desta Corte 

é firme em que "A prova da embriaguez ao volante deve ser feita, preferencialmente, por meio de perícia 

(teste de alcoolemia ou de sangue), mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento 

ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemunhal, esta, em casos 

excepcionais, por exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo 

demonstra o perigo potencial a incolumidade pública, como ocorreu no caso concreto." (RHC 

26.432/MT, Quinta Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 22/2/10). 

5. Ordem denegada” (Habeas Corpus 178882/RS, julgado aos 18/08/2011, sendo relator Ministro Jorge 

Mussi. Acórdão disponível no sítio eletrônico do STJ na internet, www.stj.jus.br, consultado aos 

07/07/2012) 
766

 Acórdão publicado aos 04/09/12, disponível no sítio eletrônico do STJ na rede mundial de 

computadores, www.stj.jus.br, consultado aos 16/09/12 
767

 Assim dispõe o início da ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL PENAL. PROVAS. 

AVERIGUAÇÃO DO ÍNDICE DE ALCOOLEMIA EM CONDUTORES DE VEÍCULOS. VEDAÇÃO 

À AUTOINCRIMINAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO PENAL. 

EXAME PERICIAL. PROVA QUE SÓ PODE SER REALIZADA POR MEIOS TÉCNICOS 

ADEQUADOS. DECRETO REGULAMENTADOR QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A 

METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE” 

http://www.stj.jus.br/
http://www.stj.jus.br/
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Considerando a dissidência verificada no Superior Tribunal de Justiça em 

relação ao tema, este recurso foi admitido como representativo de controvérsia, 

seguindo o rito estipulado no Código de Processo Civil, art. 543-C, § 2º e Resolução nº 

08/2008, do Superior Tribunal de Justiça, relativa aos recursos repetitivos, consolidando 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido decidido neste caso. Assim, 

após tal julgamento, inúmeros processos foram julgados nesse sentido, tais como 

Habeas Corpus 230643/SP, julgado aos 21/06/2012; Agravo Regimental em Recurso 

Especial 1207720/RS, julgado aos 12/06/2012, Habeas Corpus 226768/SP, julgado aos 

17/05/2012, dentre outros
768

. 

Desta forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal, órgãos competentes para decidir, em última instância, quanto à 

adequação das decisões judiciais às normas federais e constitucionas, respectivamente, 

se encontra em perfeita harmonia nessa questão. 

Entendemos que, em sendo a quantidade no sangue de álcool ou substância que 

determine dependência elementar do tipo penal, não há como se prescindir da prova 

pericial e admitir a comprovação desta elementar por outros sinais característicos, já que 

não há sinais característicos de determinada quantidade de qualquer substância no 

sangue, e, mesmo que assim não fosse a lei expressamente incluiu a exigência de 

comprovação de determinada concentração de álcool no sangue, além de determinar 

expressamente que “o Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos 

testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo” 

(parágrafo único do art. 306, CTB). 

O poder executivo federal solucionou a questão com a edição do Decreto nº 

6.488, de 19/06/08, já acima transcrito, que dispõe quanto à equivalência entre os 

distintos testes de alcoolemia: exame de sangue (concentração igual ou superior a seis 

decigramas de álcool por litro de sangue) ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar 

– etilômetro (concentração de álcool igual ou superior a três décimos de miligrama por 

litro de ar expelido dos pulmões). 

Ressalte-se que em relação à infração administrativa inexiste tal elementar, 

penalizando-se a conduta de dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra 

                                                           
768

 Acórdãos disponíveis para consulta no sítio eletrônico do STJ na internet, www.stj.jus.br, consultado 

aos 07/07/2012 

http://www.stj.jus.br/
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substância psicoativa que determine dependência (art. 165, do CTB). Ademais, o 

próprio Código de Trânsito do Brasil autoriza que tal estado psíquico seja comprovado 

por diversos meios de prova (art. 277, § 2º), e penaliza administrativamente a recusa do 

condutor à submissão aos testes de sangue ou de ar dos pulmões, com a mesma pena 

administrativa imposta para condução sob influência de álcool ou de qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência (art. 277, § 3º), o que inocorre nos 

casos do crime capitulado no art. 306 do CTB. 

A observância ao princípio da separação de poderes, um dos pilares do Estado 

de Direito, ao lado da preservação dos direitos fundamentais, como já ressaltado no 

capítulo II.1 deste estudo, exige o respeito pela legislação em vigor, que somente 

poderia deixar de ser aplicada pelos poderes em caso de considerá-la inconstitucional ou 

por não ser aplicável ao caso em julgamento, o que não serviu de fundamento das 

decisões do Superior Tribunal de Justiça que consideraram prescindível um dos testes 

estabelecidos pela legislação federal, conforme restou decidido, por exemplo, no RHC 

26.432/MT, já anteriormente referenciado. 

Todavia, na decisão do Recurso Especial nº 1111566, também já anteriormente 

referido, que padronizou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da 

exigência do teste de sangue ou de ar dos pulmões, o respeito à legislação, como forma 

de assegurar o respeito ao princípio da separação de poderes, foi um dos fundamentos 

invocados para a observância a tal exigência. 

No voto, são destacadas duas questões centrais a serem decididas: 

“A matéria posta em discussão pode ser concentrada, basicamente, em dois 

pontos principais da controvérsia, dos quais derivam todas as demais questões, 

quais sejam:  

1 - A constitucionalidade da recusa do condutor de veículo em se submeter ao 

teste de alcoolemia, seja na forma expirada ou pelo exame de sangue, diante do 

princípio da vedação à autoincriminação (nemo tenetur se detegere). 

  

2 - A possibilidade de utilização de outros meios lícitos de provas para a 

determinação do estado de embriaguez para a proposição de ação penal pelo 

delito previsto no art. 306, do Código Trânsito Brasileiro, ante a recusa do 

examinado.”  
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Relativamente ao respeito à legislação, em virtude do princípio da separação de 

poderes, transcrevemos trechos do voto do Ministro Adílson Macabu, designado para 

relator do voto vencedor: 

“Ao interpretar-se a norma jurídica de natureza penal, não se pode inovar no 

alcance de sua aplicação, substituindo o legislador, mesmo porque, à evidência, 

essa não é a tarefa do judiciário.  

Agir de modo diverso é posicionar-se fora da realidade, numa questionável 

distorção do papel do juiz, porquanto não lhe cabe usurpar as funções de outro 

poder, segundo os preceitos que vigoram no Estado Democrático de Direito.  

Registre-se, ademais, que a lei não contém palavras inúteis e, muito menos, a 

Constituição, ao preceituar no seu art. 2°: "São poderes da União, independentes 

e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário", na conhecida e 

histórica formulação de Montesquieu.  

... 

Se o legislador desejar autorizar a persecução criminal em desfavor de uma 

pessoa, que o faça, modificando a lei, porquanto não compete ao juiz legislar.  

Com efeito, cumpre assinalar que o Congresso é livre para estabelecer as regras 

que estimar necessárias, observado o processo legislativo, e desde que 

respeitados os princípios proclamados na Constituição Federal.  

... 

O consagrado professor constitucionalista J. J. Gomes Canotilho ensina que "a 

tarefa de interpretar e aplicar princípios jurídicos encontra insuperável obstáculo 

no sentido comum das palavras", e segue, "não é válida a interpretação ou 

aplicação da norma que construa sentido contra o texto expresso do dispositivo, 

ou seja, do artigo da lei".  

... 

Ademais, repita-se, não é papel do intérprete-magistrado substituir a função do 

legislador, buscando, por meio da jurisdição, dar validade à norma que se mostra 

de pouca aplicação em razão da construção legislativa deficiente.  

... 

Os tribunais devem preocupar-se em exercer o controle da legalidade e da 

constitucionalidade das leis, deixando ao legislativo a tarefa de legislar e de 
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adequar as normas jurídicas às exigências da sociedade. Interpretações elásticas 

do preceito legal, efetivadas pelos juízes, ampliando-lhes o alcance, 

induvidosamente, violam o princípio da reserva legal, inscrito no art. 5º, inciso 

II, da Constituição de 1988: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei".” 

 

Há quem conteste até a possibilidade jurídica de imposição de penalidade 

administrativa pela recusa à submissão ao teste de alcoolemia, recorrendo ao Poder 

Judiciário para requerer ordem judicial preventiva, que assegure o direito de não sofrer 

qualquer penalidade administrativa imposta no § 3º, do art. 277 do CTB. Todavia, tal 

pleito não encontrou acolhimento no Superior Tribunal de Justiça, seja pela via do 

mandado de segurança
769

, seja pela via do Habeas Corpus
770

.  

Contudo, cumpre destacar que em nenhuma das decisões acima mencionadas se 

negou o pedido por se considerar que o interessado deve se submeter ao referido teste, 

já que não há imposição legal nesse sentido, mas em função de não caber mandado de 

segurança contra lei em tese, nem caber Habeas Corpus quando não houver ameaça 

contra o direito de ir e vir. 

Certo é que no Brasil, diferentemente do que ocorre em Portugal, não há 

dispositivo legal que imponha ao condutor suspeito de dirigir alcoolizado o dever de 

submissão ao teste de alcoolemia, sob pena de desobediência, seja de ar expelido dos 

pulmões, seja de sangue, únicos meios legais, atualmente, para se aferir elementar do 

tipo penal em questão, qual seja, “concentração de  álcool por litro de sangue igual ou 

superior a 6 (seis) decigramas”, não se podendo penalizá-lo em função da recusa, por 

ausência de legislação específica. 

                                                           
769

 “Não é cabível mandado de segurança preventivo para ver reconhecido o direito de não se submeter ao 

teste do bafômetro e demais sanções aplicáveis diante da negativa de sua realização, uma vez que a 

questão relativa à obrigatoriedade dos exames e das sanções penais aplicáveis é disciplinada de modo 

abstrato e genérico, não havendo, portanto, violação a direito líquido e certo de sujeito especificamente 

individualizado, incidindo o disposto na Súmula 266 do STF” (RMS 31656/SP, julgado aos 20/09/2011, 

disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, www.stj.jus.br, consultado aos 07/07/2012) 
770

 “O habeas corpus não constitui meio idôneo para pleitear a expedição de salvo-conduto em favor de 

motorista que não deseja se submeter ao teste do bafômetro ou a outro exame de dosagem alcoólica, uma 

vez que ausente qualquer violação ou ameaça ao direito à liberdade de locomoção. Precedentes” (RHC 

25655/MG, julgado aos 04/08/2011, disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, 

www.stj.jus.br,, consultado aos 07/07/12) 

 

http://www.stj.jus.br/
http://www.stj.jus.br/
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O voto acima mencionado é exemplar, em nosso juízo, no sentido de que 

somente com legislação específica se poderia prescindir dos exames de sangue ou ar dos 

pulmões. Exigindo a lei a medição da concentração de álcool no sangue, elementar do 

tipo penal, através de exame de sangue ou de ar dos pulmões, somente com esses 

exames é possível levar a julgamento qualquer cidadão pela prática do tipo penal do art. 

306 do CTB. 

A má qualidade desta legislação não autoriza seu descumprimento, como 

também restou salientado no voto vencedor do REsp 1111566: 

“O que há, na prática, e isso não se constitui, apenas, num fenômeno brasileiro, 

pois trata-se de uma constatação, é uma queda significativa na qualidade das 

leis. Contudo, tal circunstância não dá ao juiz o poder de legislar nem de 

substituir o legislador na tarefa que lhe é peculiar e constitucionalmente 

prevista.” 

Na tentativa de solucionar esse impasse causado pela má qualidade da 

legislação, que tem levado à impunidade maciça de condutores de veículos automotores 

suspeitos de conduzir embriagado ou sob influência de substância psicoativa, inclusive 

envolvidos em acidentes com mortes e/ou feridos graves, o Congresso Nacional 

brasileiro trabalha no Projeto de Lei da Câmara nº 27/2012
771

, com o fim de alterar o 

artigo 306 do CTB, propondo para o mesmo a seguinte redação: 

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 

dependência. 

...................................................................................................................... 

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: 

I - concentração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue 

ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou  

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da 

capacidade psicomotora. 

                                                           
771

 Disponível para consulta no sítio eletrônico do Senado Federal, www.senado.gov.br, consultado aos 

08/07/2012. Tal projeto de lei encontra-se desde 09/05/2012 na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania para apreciação 

http://www.senado.gov.br/
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§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de 

alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de 

prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 

§ 3º O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de 

alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.” 

Entendemos que tal alteração da legislação, se se efetivar, gera mais insegurança 

para o cidadão, pois elimina elemento objetivo do tipo penal (determinada quantidade 

de álcool no sangue), e ao mesmo tempo autoriza qualquer meio de prova para 

constatação do estado de influência de álcool ou substância psicoativa. Todavia, cabe ao 

Poder Legislativo avaliar a conveniência da adoção desta alteração. 

Retornando à análise do voto, quanto ao que restou até aqui abordado, estamos 

de pleno acordo. 

Todavia, e nesse sentido nos afastando da fundamentação do voto acima 

referido, entendemos que é possível juridicamente, e está em perfeita consonância com 

o sistema constitucional brasileiro, a penalização, a título criminal, da recusa do 

condutor à submissão a exame pericial para comprovação da condução de veículo 

automotor com concentração de  álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 

decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência. 

Assim é a atual legislação portuguesa, conforme já anteriormente mencionado, 

que tipifica no nº 3, do art. 152º do Código de Estrada, como crime de desobediência, a 

recusa à submissão às provas estabelecidas para detecção do estado de influenciado pelo 

álcool ou por substância psicotrópica. 

Assinale-se, por oportuno, que o Tribunal Constitucional português, em diversas 

ocasiões foi provocado a aferir a constitucionalidade de tal imposição legal, como nos 

inúmeros acórdãos citados ao longo deste estudo, e sempre decidiu no sentido de sua 

constitucionalidade.   

Contudo, por tudo que já foi exposto anteriormente, especialmente nos capítulos 

IV.4 e IV.4.1, qualquer alteração legislativa nesse sentido, no Brasil, estaria fadada à 

declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e pela maioria da 

doutrina nacional, pela extensão que se concede ao direito a não autoincriminação. 



 

228 
 

Nesse sentido foram os inúmeros acórdãos citados ao longo deste estudo, e 

também no Habeas Corpus nº 93.916—3/PA, julgado aos 10/06/2008
772

, que refere-se 

ao tema ora em análise: 

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE 

EXTRAIR QUALQUER CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL AO SUSPEITO 

OU ACUSADO DE PRATICAR CRIME QUE NÃO SE SUBMETE A 

EXAME DE DOSAGEM ALCOÓLICA. DIREITO DE NÃO PRODUZIR 

PROVA CONTRA SI MESMO: NEMO TENETUR SE DETEGERE. 

INDICAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS JURIDICAMENTE VÁLIDOS, NO 

SENTIDO DE QUE O PACIENTE ESTARIA EMBRIAGADO: 

POSSSIBILIDADE. LESÕES CORPORAIS E HOMICÍDIO CULPOSO NO 

TRÂNSITO. DESCRIÇÃO DE FATOS QUE, EM TESE, CONFIGURAM 

CRIME. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

1. Não se pode presumir a embriaguez de quem não se submete a exame de 

dosagem alcoólica: a Constituição da República impede que se extraia qualquer 

conclusão desfavorável àquele que, suspeito ou acusado de praticar alguma 

infração penal, exerce o direito de não produzir prova contra si mesmo: 

Precedentes. 

2. Descrevendo a denúncia que o acusado estava “na condução de veículo 

automotor, dirigindo em alta velocidade” e “veio a colidir na trasiera do veículo” 

das vítimas, sendo que quatro pessoas ficaram feridas e outra “faleceu em 

decorrência do acidente automobilístico”, e havendo, ainda, a indicação da data, 

do horário e do local dos fatos, há, indubitavelmente, a descrição de fatos que 

configuram, em tese, crimes.” 

Neste caso, o paciente do Habeas Corpus foi acusado da prática de três crimes 

(lesão corporal, homicídio e dirigir embriagado), sendo que, o STF considerou que 

havia elementos suficientes para amparar a denúncia, ressaltando ao fim do voto da 

relatora, Ministra Carmem Lúcia, que “não se questiona, no presente habeas corpus, a 

suficiência, em concreto, daqueles elementos, o que, aliás, não seria possível analisar, 

seja porque a instrução do pedido não permitiria, seja porque, de qualquer sorte, a 

                                                           
772

 Acórdão disponível no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal na internet, www.stf.jus.br, 

consultado aos 07/07/2012, sem grifos no original 

http://www.stf.jus.br/


 

229 
 

questão ultrapassaria os estreitos limites do procedimento sumário e documental do 

habeas corpus”. 

Destaque-se que o fundamento da decisão supra não foi a ausência de legislação 

que penalize a recusa da submissão aos exames de sangue ou ar dos pulmões, mas a 

proibição fornecida pela Constituição Federal de que se extraia qualquer conclusão 

desfavorável àquele que exercer o direito de não produzir prova contra si mesmo. 

Como já ressaltado anteriormente, sempre que a jurisprudência constitucional 

analisa o princípio da não autoincriminação, não faz qualquer ressalva para a 

possibilidade de restrição, mesmo para aqueles casos que destacamos no capítulo 

IV.4.1, quando o material a ser periciado exista independentemente da vontade do 

sujeito, como é o caso do sangue e do ar expelido dos pulmões. 

Quanto à segunda questão central do voto, já analisamos acima, com transcrição 

da fundamentação utilizada para rechaçar qualquer interpretação que prescinda de 

quaisquer dos testes admitidos pela legislação em vigor para aferição de elementar do 

tipo penal de conduzir veículo automotor com determinada concentração de álcool no 

sangue. Frisamos, uma vez mais, estamos de pleno acordo com tal posição e 

consideramos que a mesma está em consonância com tudo que defendemos ao longo 

deste estudo. 

Todavia, quanto à primeira questão, e propositalmente deixamos para analisá-la 

ao final, verificamos, mais uma vez, a confirmação de tudo que afirmamos ao longo 

deste estudo, especialmente no capítulo IV.4, quanto ao alcance que a jurisprudência e 

doutrina brasileira conferem ao princípio da não autoincriminação, conforme trechos 

que passamos a transcrever: 

“Acerca do primeiro ponto, não há divergência, quer no âmbito desta Corte 

Superior, ou no seio do Guardião da Constituição.  

Assim, o tema relativo ao item 1 não merece, neste momento, ampla digressão a 

respeito de sua recepção no sistema penal brasileiro ou consagração como norma 

constitucional de garantia dos direitos individuais do cidadão, vez que tratado 

como cláusula pétrea pela Carta Política.  

... 
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Portanto, é inaceitável a tentativa de restringir a liberdade do cidadão, mediante 

violação de direitos inerentes à personalidade, que constitui um bem 

constitucionalmente tutelado. Daí a inadmissibilidade de produção de prova em 

desfavor do paciente, em desacordo com sua vontade, sob pena de violação de 

um direito que lhe é fundamental.  

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeras 

oportunidades, que o acusado não pode ser compelido a fazer prova contra si 

mesmo, isto porque não há como se obrigar o suposto autor do delito a fornecer 

prova que possa, de algum modo, conduzir à caracterização de sua culpa.  

Em conclusão, a discussão acerca da impossibilidade de obrigar-se o condutor 

do veículo a realizar os exames elencados no decreto regulamentador do Código 

de Trânsito Brasileiro, em razão da incidência do nemo tenetur se detegere, está 

cabalmente rechaçada, quer pela doutrina pátria, quer pelo pacífico 

entendimento jurisprudencial.” (sem grifos no original) 

 

 Não obstante tal posicionamento doutrinário e jurisprudencial, entendemos ser 

viável constitucionalmente a imposição de restrição ao direito de não produzir prova 

contra si mesmo, desde que respeitados os requisitos exigidos para tanto. 

 

  IV.4.1.2 – Dos Requisitos Exigidos para Lei Restritiva do Direito a 

Não Autoincriminação que Obrigue à Submissão à Perícia em Material Corporal 

Existente Independentemente da Vontade Pessoal nos Casos de Condução de 

Veículos Automotores sob Influência de Álcool ou Substância que Determine 

Dependência, sob Pena de Crime de Desobediência no Brasil 

 Conforme já exposto no capítulo II.3.1, existem pressupostos legitimadores das 

leis restritivas de direitos fundamentais em geral, que decorrem do próprio Estado de 

Direito, independentemente de dispositivo constitucional expresso. 

 Conforme também já defendemos ao longo deste estudo, especialmente no item 

anterior ao presente, entendemos ser possível e conforme a ordem constitucional 

brasileira, a imposição excepcional de dever de colaboração ao sujeito passivo da 
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relação processual penal ou investigação criminal, através da restrição ao direito a não 

produzir prova contra si mesmo. 

 Todavia, para que tal restrição seja considerada constitucionalmente viável, 

necessário a observância dos requisitos formais e materiais mencionados no capítulo 

II.3.1, que passamos a analisar em separado, tendo como fundamento teórico tudo que 

naquele tópico restou defendido, e que não será novamente repetido, pelo que nos 

limitaremos a analisar cada requisito especificamente em relação ao direito a não 

autoincriminação para os fins acima expostos. 

 Ao consagrar o direito de não produzir prova contra si mesmo, nem o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos nem a Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos o fizeram com ressalvas que autorizem expressamente sua restrição. 

Da mesma forma, a Constituição Federal não autoriza expressamente a restrição ao 

direito ao silêncio.  

 Todavia, com base na doutrina de Jorge Miranda, Gomes Canotilho, Reis Novais 

e David Duarte, antes por nós referenciados nesse tema, entendemos desnecessária 

autorização expressa para admissão constitucional da restrição, eis que tal autorização 

tem que resultar da unidade da Constituição, sendo “admitidas as restrições 

implicitamente autorizadas, que derivam da necessidade de salvaguarda de outros 

interesses constitucionalmente protegidos, que não se fundam em preceitos 

constitucionais avulsos, mas nos princípios constitucionais que alicerçam as restrições 

expressas”
773

. 

 No caso da imposição de restrição ao direito a não produzir prova contra si 

mesmo relativamente às perícias em material corporal existente independentemente da 

vontade pessoal nos casos de condução de veículos automotores sob influência de 

álcool ou substância que determine dependência no Brasil, não há dúvidas de que se 

visa à proteção de direitos constitucionalmente protegidos, como a vida e a integridade 

física, própria e de terceiros, que ficam expostos ao perigo, por parte de condutores que 

dirigem fora das condições exigidas pela segurança viária. 

 Conforme o anuário estatístico do Departamento Nacional de Infraestrutura dos 

Transportes (DNIT), realizado com base nas informações fornecidas pelo Departamento 
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de Polícia Rodoviária Federal no ano de 2010, somente nas estradas federais do Brasil, 

foram contabilizadas 721.298 pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, sendo que 

8.616 morreram, 27.852 tiveram lesões graves e 75.044 tiveram lesões leves. Ainda 

segundo os mesmos dados estatísticos, em 10.211 desses motoristas envolvidos nos 

acidentes havia vestígios de ingestão de álcool, sendo que 66.498 casos não consta tal 

informação
774

, já que não é obrigatória a realização do teste de alcoolemia. 

 Desta forma, para nós, não resta dúvida que a segurança viária visa à proteção de 

direitos fundamentais como a vida e a integridade física, cuja estatura constitucional é 

indiscutível e, portanto, justificam a restrição ao direito de não produzir prova contra si 

mesmo. 

 Deve a legislação restritiva respeitar a norma da proporcionalidade, sendo a 

medida adequada para o fim a que se destina, menos gravosa dentre as possibilidades 

disponíveis e seu benefício deve ser proporcional ao gravame imposto ao direito 

restringido. 

 Analisando os testes disponibilizados pela legislação brasileira, nos termos do 

Decreto nº 6.488, de 19/06/08
775

, quais sejam, exame de sangue ou teste em aparelho de 

ar alveolar pulmonar (etilômetro), verifica-se que os mesmos são adequados, eis que 

ambos são aptos a produzir o resultado para aferição da concentração de álcool ou 

substância que determine dependência no sangue da pessoa submetida ao teste. 

 Os referidos testes também são necessários, sendo certo que o etilômetro é 

menos gravoso, e por tal motivo, mais usado nas operações policiais realizadas 

normalmente nas ruas, sendo certo que deve ser sempre disponibilizado antes do exame 

de sangue, medida mais drástica, portanto, secundária em relação ao etilômetro, em 

relação ao consumo de álcool. 

 Embora exista o aparelho para medição da concentração de álcool que não exige 

que o sujeito sopre o ar dos pulmões, para medição da concentração de álcool no 

organismo, o mais usual é aquele que exige uma colaboração ativa do sujeito, soprando 

no aparelho. 
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 Entendemos que mesmo a obrigatoriedade de soprar o aparelho, não obstante 

exija uma colaboração ativa do sujeito, respeita a máxima da necessidade, diante da 

ínfima colaboração exigida. 

 Determinadas substâncias que determinam dependência e influenciam o estado 

psíquico dos condutos de veículos não podem ser detectadas pelo exame do ar expelido 

dos pulmões, e nesse caso, o exame de sangue se mostra necessário, atendendo a esta 

máxima parcial da proporcionalidade. 

Caso seja possível, tecnicamente, a realização de perícia com utilização da urina 

ou saliva, deve a mesma preceder ao exame de sangue, por ser menos gravosa a coleta 

de urina ou saliva do que a extração de sangue, que impõe uma intervenção corporal 

invasiva. 

 É certo, como adverte Grandinetti Castanho de Carvalho, que a perícia feita em 

partes naturais ou socialmente destacáveis do corpo humano, como ar expelido dos 

pulmões, sangue, urina e cabelo não representam uma violação à dignidade humana, e 

por tal motivo, podem ser impostas independentemente da vontade do sujeito passivo
776

. 

 Como também leciona Figueiredo Dias, as medidas impostas ao sujeito da 

relação processual penal ou da investigação criminal devem ser comunitariamente 

suportáveis, face à possibilidade de estarem a ser aplicadas a um inocente, e devem 

respeitar sua decisão de vontade
777

, o que a nosso ver está em perfeita consonância com 

a imposição desses testes, ressaltando que entendemos que a manifestação de vontade 

neste caso, refere-se à produção do material a ser periciado, e não à manifestação de 

vontade em participar ou não do exame. 

 Como defendido no item 4.1, do presente capítulo, no caso do material a ser 

periciado existir independentemente da vontade do sujeito, como é o caso do ar expelido 

dos pulmões, sangue, urina ou saliva, entendemos não se justificar a proibição de 

utilização desses materiais em face da recusa do sujeito passivo. 
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 Superadas as etapas da adequação e necessidade, que decorrem da natureza dos 

princípios em face das possibilidades fáticas
778

, passamos aos requisitos de 

proporcionalidade em sentido estrito, determinabilidade e razoabilidade, seguindo os 

fundamentos teóricos do capítulo II. 

 Considerando a lei da ponderação de Robert Alexy, segundo a qual “the more 

intensive interference in one principle, the more importante the realization of the other 

principle”
 779

, entendemos que o grau de intervenção no direito de não produzir prova 

contra si mesmo pela imposição de testes que atestem o consumo de substâncias que 

influenciam a capacidade de condução de veículos automotores, é totalmente 

proporcional ao benefício obtido pela inibição da prática da conduta proibida, que tem 

reflexos na segurança viária diretamente, que por sua vez, é exigida por razões de 

proteção à vida e integridade física própria e de terceiros, direitos fundamentais de todo 

ser humano. 

 A legislação impositiva de restrição de que tratamos deverá ser precisa o 

suficiente para que seu conteúdo e efeitos sejam claramente conhecidos e previsíveis, 

possibilitando ao cidadão um preciso e atempado conhecimento dos critérios legais
780

 

781
. 

 Importante a determinabilidade de medida legislativa, para que não se transfira 

ao aplicador da mesma a discricionariedade em sua aplicação, assegurando a proteção 

da confiança do cidadão, que deverá submeter-se à medida restritiva. 

 Prevendo a legislação o grau de concentração das substâncias controladas 

permitidas no organismo quando da condução de veículos automotores, bem como as 

modalidades de testes periciais que poderão ser utilizados para aferição desta 

concentração, entendemos que o requisito da determinabilidade está suficientemente 

atendido. 
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 Quanto à razoabilidade da medida restritiva, este requisito deve ser considerado 

quando da aplicação da mesma ao caso concreto, sendo possível a não aplicação a 

determinado caso, considerando as particularidades do sujeito passivo da medida 

restritiva
782

 
783

. 

 Exemplo da incidência do princípio da razoabilidade ter-se-ia no caso de 

condutor envolvido em acidente de trânsito, com graves lesões e necessitando de pronto 

atendimento. Mesmo diante de legislação impositiva da obrigatoriedade de testes para 

detecção de substâncias no sangue, estes não seriam aplicados naquele caso concreto, 

pelo fato da vida e integridade física do condutor estar em risco, devendo ter prioridade 

sobre eventual punição de fato tipificado como crime. 

 O núcleo essencial do direito a não autoincriminação estará sempre preservado 

quando se atender à máxima da proporcionalidade, adotando-se uma concepção relativa 

do núcleo essencial
784

 
785

. 

 Por outro lado, mesmo considerando-se os que defendem uma concepção 

absoluta do núcleo essencial, cristalizada na garantia de um “sentido útil” do direito 

fundamental restringido, impedindo que com a restrição o cidadão se torne mero objeto 

da atividade estatal
786

, a legislação restritiva que impõe a realização dos testes de 

alcoolemia ou detecção de outras substâncias que causem dependência, nos termos que 

defendemos, respeita o núcleo essencial do direito a não autoincriminação, já que tais 

exames incidem em partes natural ou socialmente destacáveis do corpo humano, são 

medidas comunitariamente aceitas mesmo para aplicação a inocentes e não impõem ao 

sujeito passivo do agir estatal o desrespeito pela sua decisão de vontade, na medida em 

que incidem sobre material corporal que existe independentemente da vontade deste. 
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  A medida restritiva que ora defendemos somente poderá ser imposta mediante 

lei, aprovada pelo Congresso Nacional, passível de regulamentação pelo Poder 

Executivo, como ocorre com o atual Código de Trânsito Brasileiro e seu regulamento, 

anteriormente citados. 

 A exigência de reserva de lei encontra amparo na expressa disposição do inciso 

II do art. 5º da Constituição Federal e deve ser rigorosamente observada pelos motivos 

já explanados no item 3.1.2.1, do capítulo II. 

 Ressaltamos que no caso de imposição desta restrição, necessário se faz 

reconhecer que a reserva de lei é exigida por questões garantísticas, relacionadas ao 

Estado de Direito, assim como por questões democráticas, já que tal decisão deve ser 

reflexo das aspirações populares, devidamente representadas no Poder Legislativo, pelo 

que se exige tanto a reserva de lei formal como a reserva do Parlamento
787

. 

 Nesse aspecto, remetemos também à leitura do voto do Ministro Adílson 

Macabu, proferido no Recurso Especial nº 1111566, julgado aos 28/03/12
788

, no qual o 

julgador chama a atenção para o respeito à reserva de lei, expressamente afirmando que 

“os tribunais devem preocupar-se em exercer o controle da legalidade e da 

constitucionalidade das leis, deixando ao legislativo a tarefa de legislar e de adequar as 

normas jurídicas às exigências da sociedade”. 

 Como anteriormente já explicitado, tal decisão foi proferida em recurso que 

discutia a necessidade da realização de perícia técnica de ar dos pulmões ou sangue para 

aferição da dosagem de álcool no sangue de motorista acusado de dirigir embriagado. 

 Como no Brasil não há, atualmente, legislação que imponha a realização do teste 

sob pena de desobediência, ao contrário do que ocorre em Portugal, as ações penais 

deflagradas sem o necessário exame conduzem à absolvição, e não há como ser 

diferente, pois determinada concentração de álcool no sangue é elementar que consta do 

tipo penal, e somente com alteração legislativa se pode prescindir de tal prova, ou impor 

sua realização.   
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 Tal legislação é muito criticada, todavia, como ressalta o Ministro Adílson 

Macabu, “não é papel do intérprete-magistrado substituir a função do legislador, 

buscando, por meio da jurisdição, dar validade à norma que se mostra de pouca 

aplicação em razão da construção legislativa deficiente”. 

 Assim, necessária a mudança legislativa para que a realização de exames 

periciais seja imposta coercitivamente, sob pena de desobediência. 

 Em respeito ao princípio da igualdade, separação de poderes e segurança 

jurídica, deve a lei restritiva nestes casos ser geral e abstrata, bem como irretroativa, 

respeitando-se o princípio da proteção da confiança
789

. 

 Especificamente em relação à necessária irretroatividade da lei, além de respeitar 

o princípio da proteção da confiança em geral, obedece ao direito fundamental que 

assegura a irretroatividade da lei penal em prejuízo do réu, já que a promulgação de lei 

restritiva do direito a não autoincriminação, que imponha a realização de exame pericial 

sob pena de crime de desobediência, para prova em investigação criminal ou processo 

penal, tem caráter maléfico para o cidadão, além de criar novo tipo penal, não podendo 

retroagir, nos termos expressamente previstos no art. 5º, incisos XXXIX e XL da 

Constituição Federal
790

. 

 

V – CONCLUSÃO 

 Feitas as considerações ao longo do presente estudo, e não obstante o muito que 

poderia ser abordado, mas cientes das limitações do mesmo, podemos afirmar que: 

1. A relação entre Estado de Direito e direitos fundamentais é constante e 

necessária, já que os direitos fundamentais são elementos essenciais para 

caracterização de todas as manifestações de Estado de Direito, ao lado da 

separação de poderes; 

2. Tal relação necessária baseia-se na afirmação de que o princípio do Estado 

de Direito congrega inúmeras outras normas jurídicas que garantem a 
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proteção contra o arbítrio estatal, incluindo aquele realizado sob o manto da 

lei, assegurando que toda limitação aos direitos fundamentais seja justificada 

adequadamente, já que o exercício dos direitos fundamentais pelo indivíduo 

não precisa de justificação; 

3. Tendo os direitos fundamentais triunfado com as revoluções liberais, as 

ideias de autossuficiência e autonomia individual, garantidoras da liberdade 

face ao Estado caíram em descrédito com a sociedade do pós-guerra, que 

compreendeu que a liberdade individual está condicionada à atividade 

estatal, fazendo surgir o modelo de Estado Social de Direito, que preservou 

os princípios de respeito aos direitos fundamentais e separação de poderes; 

4. Não obstante o necessário respeito, proteção e promoção dos direitos 

fundamentais por parte do Estado, certo que é que os mesmos não são 

absolutos, admitindo restrições impostas pelo Estado para assegurar o 

exercício dos direitos fundamentais por todos e por cada um, além da 

preservação de outros bens materialmente jusfundamentais que exigem igual 

proteção; 

5. Considerando não ser inequívoco o conceito de restrição, há que se 

diferenciar a atividade de interpretação, delimitação de conteúdo e restrição; 

6. Conceitos como conformação, regulação e condicionamento são próximos à 

atividade restritiva e, portanto, devem obedecer aos requisitos próprios do 

Estado de Direito para as restrições, a despeito de eventuais distinções desses 

conceitos; 

7. Por interpretação legal entendemos a atividade de definição do significado 

do enunciado normativo que inclui a sua compreensão, adotando um 

conceito restrito de interpretação; 

8.  À interpretação se segue a fase de aplicação do direito, na qual são 

solucionados os conflitos de normas, muitas vezes confundidos com a fase 

da interpretação; 

9. Assim, necessário se faz destacar a diferença por nós adotada entre 

enunciado normativo – entidade linguística de formulação da norma – e 

norma – sentido expresso pelo enunciado normativo; 

10. A interpretação e aplicação da Constituição devem ser realizadas da mesma 

forma que a interpretação jurídica em geral, atentando para determinadas 

peculiaridades, como a indeterminação da maioria das normas 
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constitucionais, provenientes de sua natureza principiológica e a necessidade 

de recorrer ao método da ponderação para aplicação das normas 

constitucionais; 

11. As normas jurídicas dividem-se em princípios e regras. Princípios possuem 

dimensão de peso ou importância, e no conflito entre eles, a força expansiva 

de cada um tem que respeitar a do outro, funcionando cada um como 

mandamento de otimização, aplicando-se por ponderação. Regras possuem 

dimensão de validade e o conflito entre elas é resolvido pelo afastamento de 

uma para prevalência de outra, de uma maneira tudo-ou-nada, aplicando-se a 

regra por subsunção; 

12. Além dessas diferenças, os princípios indicam o sentido da regulação prima 

facie, aplicando-se a todas as situações de qualquer gênero que possam fazer 

acionar seu mecanismo normativo, enquanto as regras indicam o sentido 

definitivo da regulação; 

13. Outras características sublinham a diferença entre regras e princípios, 

ressalvando-se que nem sempre a ponderação é o método para solução de 

conflitos normativos que envolvem somente princípios, aplicando-se sempre 

que o conflito normativo for concreto e não houver norma de solução de 

conflito a ser aplicada, independentemente na natureza da norma em 

conflito;  

14. Na estrutura da norma-princípio, sua previsão é aberta, fazendo-se necessário 

delimitá-la para definirmos seu âmbito de proteção normativa, sendo 

possível nessa delimitação adotar-se uma concepção de suporte fático 

restrito, mitigadamente restrito ou amplo; 

15. A tarefa de delimitação do âmbito de proteção através do suporte fático é 

uma tarefa interpretativa, prévia à restritiva. Tal afirmação é feita com base 

na adoção tanto da concepção ampla de suporte fático da norma 

principiológica (que inclui todas as modalidades de exercício do direito 

fundamental e todas as intervenções que afastam a proteção definitiva) como 

da teoria dos direitos fundamentais como princípios, caracterizados como 

mandamentos de otimização e possuidores de uma reserva geral imanente de 

ponderação, que autoriza a imposição de restrições, independentemente da 

consagração de reservas expressamente autorizadas; 
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16. Tais opções afastam por completo a adoção da teoria interna das restrições, 

por não concebermos que as normas de direitos fundamentais possuam 

limites imanentes que não se caracterizem como restritivos; 

17.   A Constituição não tem como prever expressamente todas as possibilidades 

de restrições aos direitos fundamentais, todavia, estas têm que estar 

implicitamente autorizadas na Constituição para assegurar proteção jurídica a 

outros bens que assim o exijam, resultando tais restrições da reserva geral 

imanente de ponderação presente nas normas de direitos fundamentais, assim 

como da natureza principiológica dessas normas, que exige a ponderação 

com as normas colidentes como método de aplicação; 

18.  Diante da inevitabilidade das restrições aos direitos fundamentais, em 

Estado de Direito, impõe-se limitações ao poder de restrição do Estado para 

assegurar o respeito necessário à preservação dos direitos fundamentais 

restringidos, independentemente de enunciado normativo expresso no texto 

constitucional; 

19. Ao contrário da Constituição da República Portuguesa, a Constituição 

Federal do Brasil não contem dispositivo expresso disciplinando os 

requisitos das leis restritivas; 

20. Quanto aos requisitos de ordem material, deve a norma que impõe restrição 

ao direito fundamental visar à salvaguarda de outro direito ou interesse 

constitucionalmente protegido, respeitar a norma da proporcionalidade, 

possuir alto grau de determinabilidade e atender aos princípios da 

razoabilidade, igualdade e proteção da confiança; 

21. Formalmente, devem tais normas obedecer à reserva de lei, por questões 

garantísticas, sendo lei parlamentar, quando se justificarem questões de 

natureza democrática; 

22. O processo penal pode ser do tipo acusatório, inquisitivo ou misto. Cada tipo 

desses formam sistemas respectivos, que agrupam características próprias 

que os identifica; 

23. Basicamente, no sistema inquisitivo o processo possui três funções (acusar, 

defender e julgar) concentradas em uma só pessoa (há um único sujeito), é 

sigiloso, não há contraditório nem ampla defesa, e o sistema de provas 

privilegia a confissão (tida como a rainha das provas) diretamente ligada à 

verdade real; 
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24. No sistema acusatório, as funções de acusar, julgar e defender são exercidas 

por pessoas diferentes (três sujeitos), há contraditório e ampla defesa, não há 

hierarquia entre as provas que devem servir de base para motivar a sentença, 

o julgador é imparcial; 

25. No sistema acusatório formal ou misto, prevalece na primeira fase algumas 

características do processo inquisitivo e na fase judicial, prevalece as 

características do sistema acusatório, todavia reservado ao julgador a 

possibilidade de iniciativa probatória para a busca da verdade real 

processualmente válida; 

26. Em Portugal e no Brasil, o sistema processual penal é do tipo acusatório, 

figurando o sujeito passivo da relação como verdadeiro sujeito, titular de 

direitos fundamentais inafastáveis, temperado pelo princípio da investigação, 

autorizando a busca da verdade para além da contribuição das partes; 

27. O tipo de processo penal adotado está diretamente ligado ao tipo de Estado, 

sendo certo que em Estado de Direito, que tem na preservação dos direitos 

fundamentais uma de suas características básicas, não se admite a adoção do 

processo penal inquisitivo, que possui um só sujeito, sendo o indivíduo que 

sofre a investigação/acusação mero objeto do agir estatal, privado do 

exercício de seus direitos fundamentais; 

28. O reconhecimento do estatuto de sujeito no processo penal é fundamental 

para caracterização do processo do tipo acusatório, a implicar sua 

participação na solução do caso concreto, bem como no respeito a sua 

decisão de vontade, mesmo na imposição de medidas coativas e na sua 

utilização como meio de prova, não se podendo extrair do mesmo elementos 

que dependam de atividade voluntária para sua produção, sem o seu 

consentimento; 

29. No processo penal, a regra é a inexistência do dever de colaboração do 

sujeito passivo com as autoridades para descoberta da verdade, podendo tal 

dever ser imposto excepcionalmente, desde que respeitados os requisitos de 

Estado de Direito para imposição de restrições aos direitos fundamentais; 

30. O princípio da investigação, que impõe a busca da verdade real no processo 

penal, possibilitando a iniciativa probatória pelo órgão julgador, está 

presente no sistema processual penal português e brasileiro, a temperar a 

estrutura acusatória do mesmo, sem descaracterizá-lo como tal; 
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31. Essa verdade real é a verdade processualmente válida, extraída das provas 

dos autos com respeito à doutrina de proibição de provas, que visa 

resguardar o respeito aos direitos fundamentais dos sujeitos passivos da 

relação processual; 

32. A realização de exames periciais que impliquem no uso de material corporal 

do sujeito passivo caracteriza restrição ao direito de não produzir prova 

contra si mesmo, e como tal, tem que obedecer aos requisitos próprios de 

Estado de Direito para imposição de restrições aos direitos fundamentais. 

33. É necessária a concordância do sujeito passivo para produção de provas 

sempre que for imprescindível sua manifestação de vontade para produção 

do material a ser periciado; 

34. Em processo penal, as exigências comunitárias e a liberdade individual do 

sujeito passivo devem ser ponderados em sede constitucional, posteriormente 

na legislação infraconstitucional, respeitados os limites impostos pela 

Constituição, e por fim, pelos aplicadores do direito, obedecendo o princípio 

da separação de poderes; 

35. A tensão entre direitos fundamentais e exigências comunitárias restou 

decidida em sede constitucional, no Brasil e em Portugal, pela prevalência 

dos direitos fundamentais, tendo as respectivas Constituições consagrado a 

proibição de provas que sejam produzidas com violação aos direitos 

fundamentais; 

36. Tal prevalência não é absoluta, admitindo-se restrições aos direitos 

fundamentais em determinados casos, para prevalência do interesse público 

na perseguição criminal, já que não existem direitos absolutos; 

37. O dever de proteção dos direitos fundamentais de todos pelo Estado impõe a 

realização eficiente da administração e realização da justiça penal, 

justificando a imposição de restrição aos direitos fundamentais do sujeito 

passivo da relação processual penal para tanto; 

38. O princípio da não autoincriminação é considerado o “divisor de águas” 

entre o processo penal do tipo inquisitório para o acusatório, originando-se 

com a Magna Charta e firmando-se com o Iluminismo, que combateu a 

tortura e o compromisso do acusado dizer a verdade; 

39. No âmbito universal, o direito a não autoincriminação foi consagrado 

expressamente no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e no âmbito regional, 
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na Convenção Interamericana dos Direitos do Homem. A Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem não consagrou expressamente tal direito, 

tendo consagrado os direitos à presunção de inocência e a um processo 

equitativo, incluindo nesses o direito a não autoincriminação, como 

corolário. Tal direito está presente, ainda, no direito interno dos sistemas 

jurídicos dos modernos Estados de Direito; 

40. O direito a não autoincriminação está consagrado como direito fundamental 

nos ordenamentos jurídicos português e brasileiro, através da cláusula aberta 

presente em ambas as Constituições. No Brasil, o direito ao silêncio, núcleo 

do direito a não autoincriminação, está expressamente consagrado na 

Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Em Portugal, o direito 

ao silêncio está consagrado no Código de Processo Penal; 

41. O direito a não autoincriminação é amplo e abarca todas as situações de 

qualquer gênero que implique na cooperação do sujeito passivo com a 

produção probatória, e inclui o direito ao silêncio, que é mais limitado e diz 

respeito à liberdade de declaração; 

42. A proteção prima facie relativa a todas as situações de qualquer gênero que 

implique na cooperação do sujeito passivo com a produção probatória pelo 

direito a não autoincriminação não implica em proteção definitiva de não 

participação na produção probatória, podendo o direito a não 

autoincriminação sofrer restrições que delimitem o conteúdo protegido, 

respeitando-se o estatuto de sujeito processual, bem como todos os requisitos 

para restrições aos direitos fundamentais; 

43. Nesse sentido, a regra é o exercício ao direito a não autoincriminação, que 

poderá ser afastado, excepcionalmente, pela imposição de dever de 

colaboração, que caracteriza uma restrição a tal direito; 

44. A imposição de dever de colaboração na produção probatória ao sujeito 

passivo tem que respeitar sua decisão de vontade, não se restringir o direito a 

não autoincriminação sempre que for necessária a manifestação de vontade 

do sujeito passivo para produção do material a ser periciado; 

45. A imposição de testes para detecção dos estados de influenciado pelo álcool 

ou substâncias psicotrópicas aos condutores, peões que intervenham em 

acidentes de trânsito e pessoas que se propuserem a iniciar a condução é 
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caracterizada como restrição constitucionalmente adequada ao direito a não 

autoincriminação e de outros direitos fundamentais; 

46. A jurisprudência do Tribunal Constitucional português é pacífica no 

reconhecimento de constitucionalidade de provas que impliquem na 

colaboração do sujeito passivo desde que não seja necessária a manifestação 

de vontade do sujeito passivo para produção do material a ser periciado. No 

mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem; 

47. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro reconhece, em sua 

maioria, como constitucional a imposição de comparecimento do acusado 

para realização de provas e atos processuais que dependam de sua 

participação, assegurando-lhe a inatividade quando for necessária qualquer 

manifestação de vontade; 

48. A maioria da doutrina e jurisprudência brasileira reconhece total amplitude à 

proteção definitiva conferida pelo direito a não autoincriminação, incluindo 

qualquer tipo de prova que implique na participação do sujeito passivo, até 

mesmo perícia em material corporal que exista independentemente da 

vontade do mesmo, salvo com a anuência deste; 

49. A imposição de participação do sujeito passivo em prova pericial realizada 

em material corporal que exista independentemente da vontade do mesmo 

constitui restrição ao direito a não autoincriminação, sendo admitida desde 

que se realize em partes natural ou socialmente destacáveis do corpo, 

independentemente de se configurar como intervenção corporal; 

50. No Brasil, a concentração de álcool no sangue é elementar do crime de 

condução de veículo automotor sob estado de influenciado pelo álcool, 

somente podendo ser comprovado tal crime mediante a realização de perícia 

realizada no ar expelido dos pulmões ou sangue, de acordo com art. 306 do 

Código de Trânsito c/c art. 2º do Decreto nº 6.488/08, de 19 de junho, sendo 

atualmente pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça nesse sentido; 

51. Pela legislação supra referida, não é punível criminalmente a recusa do 

condutor de veículos à submissão dos testes previstos no Decreto nº 

6.488/08, de 19 de junho, já que não previsão legal para tanto; 
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52. Somente através de lei se poderá impor a realização de perícia técnica para 

comprovação de condução de veículo automotor em estado de influenciado 

pelo álcool ou substância psicoativa, utilizando-se material corpóreo que 

exista independentemente da vontade do sujeito passivo, sob pena de crime 

de desobediência, em respeito à reserva legal, que se fundamenta no 

princípio da separação de poderes; 

53. O atual alcance que a maioria da doutrina e jurisprudência brasileira confere 

ao direito a não autoincriminação levará certamente à declaração de 

inconstitucionalidade de qualquer legislação no sentido acima, com o que 

não concordamos; 

54. Eventual legislação no sentido da imposição de perícia técnica para 

comprovação de condução de veículo automotor em estado de influenciado 

pelo álcool ou substância psicoativa, utilizando-se material corpóreo que 

exista independentemente da vontade do sujeito passivo, sob pena de crime 

de desobediência, visa à proteção de direitos constitucionalmente protegidos, 

como a vida e integridade física própria e de terceiros; 

55. Deve eventual legislação restritiva nesse sentido respeitar a norma da 

proporcionalidade, devendo ser a medida adequada para o fim a que se 

destina, menos gravosa dentre as possibilidades disponíveis e seu benefício 

deve ser proporcional ao gravame imposto ao direito restringido, sendo que o 

teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) ou, subsidiariamente, 

exame de sangue, atendem à referida norma; 

56. Caso seja possível, tecnicamente, a realização de perícia com utilização da 

urina ou saliva deve preceder ao exame de sangue, por ser menos gravosa a 

coleta de urina ou saliva do que a extração de sangue, que impõe uma 

intervenção corporal invasiva, embora comunitariamente suportável; 

57. O grau de intervenção no direito a não produzir prova contra si mesmo pela 

imposição dessa perícia aos condutores de veículos automotores, é 

totalmente proporcional ao benefício obtido pela inibição da prática da 

conduta proibida, que tem reflexos na segurança viária diretamente, que por 

sua vez, é exigida por razões de proteção à vida e integridade física própria e 

de terceiros, direitos fundamentais de todo ser humano; 
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58. Tal legislação deverá ser precisa o suficiente para que seu conteúdo e efeitos 

sejam claramente conhecidos e previsíveis, possibilitando ao cidadão um 

preciso e atempado conhecimento dos critérios legais; 

59. Ao obedecer aos requisitos acima, resta respeitado o núcleo essencial do 

direito a não autoincriminação, já que tais exames incidem em partes natural 

ou socialmente destacáveis do corpo humano, são medidas comunitariamente 

aceitas mesmo para aplicação a inocentes e não impõem ao sujeito passivo 

do agir estatal o desrespeito pela sua decisão de vontade, na medida em que 

incidem sobre material corporal que existe independentemente da vontade do 

sujeito; 

60. Exige-se reserva de lei formal do Parlamento para tal legislação, por 

questões de garantia dos direitos fundamentais, bem como por questões 

democráticas; 

61. Em respeito ao princípio da igualdade, separação de poderes e segurança 

jurídica, deve a lei restritiva nestes casos ser geral e abstrata, bem como 

irretroativa, respeitando-se o princípio da proteção da confiança; 
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