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Resumo: a racionalidade jurídica dos ministros do Supremo Tribunal Federal 

– lógico-formal, hermenêutica, tópico-retórica e problemático-dialética – releva uma 
especial vocação para encontrar soluções no âmbito dos limites formais e materiais 
das garantias de processo penal, pugnando assim por garantias axiológico-normativas 
(«garantias viventes») decorrentes de um pensamento judicativo-decisório mediado 
pelo sentido do caso-problema e pelo contexto histórico-cultural brasileiro (inserido 
numa «sociedade mundial policêntrica»). 

 
Abstract: the legal rationality of the Federal Supreme Court Ministers – formal-

logical, hermeneutic, rhetoric- topical and problematic-dialectical – highlights a special 
propensity towards solutions within the formal and material limits of the guarantees in 
criminal procedure, and therefore aiming towards axiological-normative guarantees 
(«living guarantees») which derive from a judicial decision-making thought process set 
into the problem-case and into the brazilian cultural historical context (inserted in a 
«polycentric world society»). 
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1 – Nota introdutória 

 Muito recentemente tivemos oportunidade de estudar uma coletânea 

temática de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Não tínhamos 

noção de que, em matéria jurídico-penal, particularmente no âmbito das «garantias 

de processo penal»1, a ratio decidendi pudesse ser tão confluente com os objetivos 

político-criminais que resultam do próprio modelo constitucional e processual 

português. Poderiam ser decisões proferidas em território nacional – pensámos nós.   

De forma a reforçar esta ideia, colhemos algumas dessas decisões 

relacionadas com as garantias de processo penal e procurámos realçar a racionalidade 

jurídica das mesmas. A racionalidade jurídica não é somente uma racionalidade 

lógica, no campo da lógica jurídica, mas também uma racionalidade prática, no 

campo da hermenêutica e da retórica jurídica2. 

 

2 – As garantias processuais penais 

As garantias processuais penais estão condensadas em estruturas lógico-

formais do direito, num distante postulado do dever-ser, mas sujeitas a um impulso 

jurisprudencial de vivificação: ser através do poder de expressão decisório3. A 

manifestação judicativo-decisória converte-as em garantias processuais viventes, a 

partir das quais se concretizam as aspirações que se formam na ordem jurídica e na 

sociedade brasileira, convergindo, ou procurando convergir, dever e ser4. Por 

inspiração do sistema de normas, da tradição jurídica ou do direito internacional, 

emergem assim, entre outras, «o devido processo legal», «a ampla defesa», «a não 

                                                      
1 «Garantias» no sentido dado por CANOTILHO, J.J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, 7.ª edição, Coimbra: Edições Almedina, 2003, p. 274, englobando princípios e normas, 
cuja preferência terminológica decorre da própria jurisprudência brasileira.  
2 Essencial, TEIXEIRA, António Braz, Breve Tratado da Razão Jurídica, Sintra: Zéfiro, 2012, pp. 18 e ss.  
3 V. dualismo metodológico de RADBRUCH, Gustav, Filosofia do Direito, 6.ª edição revista e acrescida dos 
últimos pensamentos do autor (reimpressão), Coimbra: Arménio Amado, 1997, pp. 48 e ss. 
4 Cfr. KAUFMANN, Arthur, Filosofia do Direito, 4.ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010, 
p. 219; e «direito vivente» segundo BOBBIO, Norberto, 1993, Teoria della norma giuridica, Giappichelli 
Editore, Torino, 1993. 
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autoincriminação», «a presunção de inocência», «o contraditório», «a motivação», «a 

razoável duração do processo», «non bis in idem» ou a «non reformatio in pejus». 

Por outro lado, os «ministros» do STF, para além da mera aplicação formal 

dos preceitos da lei e da Constituição, aplicam também garantias universais prático-

normativamente vinculantes, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade ou a 

proporcionalidade, assumindo um importante compromisso axiológico-normativo 

com a solução justa do caso concreto. Não significa isto que se arroguem competentes 

ou com o poder de criar, em última instância, novas garantias processuais penais, 

substituindo-se ao legislador e tomando desse modo opções político-criminais; antes 

significa a importância dos juízos de ser na concretização do quadro das garantias 

processuais penais aplicadas ao caso concreto.  

Na verdade, o texto da lei será sempre a primeira tentativa de conformar, com 

segurança, as garantias processuais penais com um Estado de Direito material5 – e 

não apenas com um Estado Democrático de leis6.  

As finalidades das garantias processuais penais, mais ou menos universais, 

são as mesmas do processo penal: realização da justiça, descoberta da verdade 

material, proteção dos direitos fundamentais e restabelecimento da paz jurídica7. 

Portanto, não são necessariamente normas ou princípios de imediata aplicabilidade, 

são sim intenções constitutivas ou elementos enformadores do espírito do processo 

penal num Estado de Direito. A sua concretização compete, de facto, ao poder 

judiciário brasileiro.   

E não deverá ser uma atividade jurisprudencial reconduzida a uma 

«jurisprudência das garantias», a um (pan-)garantismo impeditivo da persecução 

                                                      
5 Inclusivo de «considerações axiológicas de justiça na promoção e realização de todas as condições 
(sociais, culturais e económicas) de livre desenvolvimento da personalidade de cada homem», de 
acordo com a noção de DIAS, Jorge de Figueiredo, “Os novos rumos da política criminal e o direito 
penal português do futuro”, Revista da Ordem dos Advogados, ano 43, 1983.   
6 Veja-se, PINTO, Eduardo Vera-Cruz, O Futuro da Justiça, Lisboa: Nova Veja e Autor, 2015, pp. 92-93 
7 As finalidades do processo penal em ANTUNES, Maria João, Direito Processual Penal, Coimbra: Edições 
Almedina, Coimbra, 2016, p. 14. 
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daquelas mesmas finalidades ou, no limite, a um «ativismo judiciário»8. Repita-se: 

está afastado o ativismo suscetível de derrogar a competência do legislador e o 

respetivo princípio da separação de poderes, mesmo que seja com o intuito de 

(des)favorecer o indivíduo visado.  

Veja-se, pois, a ratio da decisão no RE 345.580, rel. min. Sepúlveda PERTENCE, 

j. 17-8-2004, 1. T, DJ de 10-9-2004: «A garantia constitucional da ampla defesa tem, 

por força direta da Constituição, um conteúdo mínimo, que independe da 

interpretação da lei ordinária que a discipline (...) Não há afronta à garantia da ampla 

defesa no indeferimento de prova desnecessária ou irrelevante.».  

Assim como está afastado aquele legislador com pretensões de se fazer 

substituir ao poder judiciário na auctoritas do caso concreto. Por exemplo, nas 

palavras do ministro relator Celso de MELLO, «o legislador não pode substituir-se ao 

juiz na aferição da existência de situação de real necessidade capaz de viabilizar a 

utilização, em cada situação ocorrente, do instrumento de tutela cautelar penal. Cabe, 

unicamente, ao Poder Judiciário aferir a existência, ou não, em cada caso, da 

necessidade concreta de se decretar a prisão cautelar.» (HC 94.404, j. 18-11-2008, 2. T, 

DJE de 18-6-2010).  

Centremo-nos, então, no modo judicativo-decisório oriundo da atitude 

prática e da dimensão específica do pensamento dos jurisprudentes do STF, 

considerando a lógica jurídica – o que implica conhecimento das normas e dos 

conceitos jurídicos –, a hermenêutica e a tópico-retórica – individualização e 

concretização, raciocínio jurídico, retórica e argumentos jurídicos9 –, como forma de 

materializar as garantias processuais penais e a justa solução do caso concreto. 

Advertindo desde já, juntamente com ROBERT ALEXY, para a não equiparação da 

racionalidade com a certeza, ou seja, «não é a geração de certeza que constitui o 

                                                      
8 Com o sentido da crítica ao «constitucionalismo principialista e argumentativo» do italiano 
FERRAJOLI, Luigi, “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista”, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, 34, Doxa, 2011. 
9 Cfr. TEIXEIRA (nota 2). 
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carácter racional da jurisprudência, porém muito mais sua conformidade a essas 

condições, critérios e regras que constituem o carácter racional da argumentação 

jurídica.»10. 

 

3 – O caso concreto como prius problemático 

No aspeto formal da racionalidade jurídica residem as normas processuais 

penais e os conceitos jurídicos. A dimensão das normas e dos conceitos, distantes, 

como uma proposição ou disposição do dever-ser, estruturam uma ordem legislada 

por atualizar e concretizar no caso concreto. Pode-se dizer assim que um importante 

efeito da atividade jurisprudencial do STF, em última instância, é precisamente 

recortar o sentido atual e objetivo dessa ordem legislada, num processo de 

concretização das garantias processuais penais no momento histórico-cultural 

concreto. Mais: instruindo e transmitindo conhecimento (docere).  

É o que sucede, por exemplo, quando se afirma que vigora no sistema 

brasileiro o «princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional» e 

não o «sistema das provas tarifadas», no sentido de que a confissão do arguido, 

quando em desarmonia com as demais provas do processo, deve ser valorada com 

reservas – não obstante a aplicação do princípio do favor rei (cfr. RHC 91.691, rel. min. 

Menezes DIREITO, j. 19-2-2008, 1. T, DJE de 25-4-2008).  

Ou quando, em defesa do princípio ne bis in idem, se densifica o conceito de 

«pressuposto processual» fazendo aí incluir o conceito de «litispendência», 

instruindo no sentido de que esta pode e deve ser decretada oficiosamente (HC 

83.795, rel. min. Joaquim BARBOSA, j. 25-5-2004, 1. T, DJ de 6-8-2004).  

Ou, ainda, quando se assevera que a exclusão de candidato público que 

responde a acção penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória viola o 

princípio constitucional da presunção da inocência (Cfr. RE 559.135 AgR, rel. min. 

Ricardo LEWANDOWSKI, j. 20-5-2008, 1. T, DJE de 13-6-2008).  

                                                      
10 Vide, ALEXY, Robert, Teoria da Argumentação Jurídica, São Paulo: Landy Editora, 2001, p. 272. 
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É tudo mais do que um mero juízo jurídico-normativo: estamos já no campo 

problemático-dialético-retórico. Tudo implica, aliás, uma racionalidade prática. 

A função prático-normativa que vivifica as garantias processuais penais 

começa por se concretizar na atividade hermenêutica dos ministros do STF. A 

instância hermenêutica envolve o sentido objetivante da normatividade das garantias 

processuais penais: no fundo, as garantias são autonomizadas e afastadas não só da 

sua dimensão literal, geral e abstrata, como também de uma eventual vontade 

histórica do legislador, em defesa da intenção axiológico-normativa afirmada no 

problema-caso concreto (cfr., p. ex., AP 470 AgR- segundo, rel. min. Joaquim BARBOSA, 

j. 23-10-2008, P, DJE de 30-4-2009.).  

Sendo assim, umas vezes o caso concreto reclama um pensamento 

axiológico-normativo em sentido favorável ao arguido, como forma de projectar, por 

exemplo, a amplitude das garantias de defesa ou do contraditório (cfr. HC 96.905, rel. 

min. Celso de MELLO, j. 25-8-2009, 2. T, DJE de 22-8-2011; e HC 99.330, rel. p/ o ac. 

min. Eros GRAU, j. 16-3-2010, 2. T, DJE de 23-4-2010); outras vezes reclama uma decisão 

desfavorável, por exemplo, motivando a «prisão processual» – deixando incólume, 

ainda assim, o princípio da presunção de inocência (Cfr. HC 98.428 , rel. min. Eros 

GRAU , j. 18-8-2009, 2. T, DJE  de 23-10-2009).  

Presente está o carácter dialético entre a normatividade das garantias e a 

singularidade do caso decidendo.   

Com efeito, o carácter dialético dos interesses em tensão – resultante da 

própria relação entre o Estado e o indivíduo suspeito da prática de um crime – permite 

depreender que a atividade de interpretação e aplicação do direito levada a cabo pelos 

ministros do STF é também um processo de hierarquização e de ponderação 

axiológica. É paradigmático quando se decide se há ou não excesso de prazo na 

«prisão processual», confrontando o exercício do poder-dever de julgar com o direito 

subjetivo à razoável duração do processo e dos meios que garantam a sua tramitação, 

considerando que a garantia da razoável duração do processo poderá não depender 

de um prazo previsto na lei, mas antes das condições objectivas da causa – v.g. «o 
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número de réus e de testemunhas arroladas, a complexidade do processo e o 

comportamento dos patronos dos acusados...» (Cfr. HC 107.088 AgR , rel. min. Ayres 

BRITTO , j. 31-5-2011, 2. T, DJE  de 18-11-2011).  

Ou seja, o caso concreto é o prius problemático11. 

 

4 – Instância hermenêutica 

A instância hermenêutica está inserida num contexto histórico-cultural 

concreto e, por essa razão, as conceções axiológico-culturais dominantes vão variar e 

revelar sentidos diversos ao longo do seu período de vigência12. Tal observação implica 

também que os ministros tenham uma «pré-compreensão» (K. LARENZ) e um 

conhecimento das fontes do direito e da própria realidade brasileira. O que está 

presente, a título de exemplo, na seguinte douta decisão acerca da garantia de 

imparcialidade:  

 

«Entendo não se tratar de causa de impedimento o fato de um juiz com 

jurisdição ampla julgar, sucessivamente, o feito criminal e o de natureza cível 

decorrentes do mesmo fato (…) Quando esta Corte Suprema assenta que não se pode 

estender, pela via da interpretação, o rol do art. 252 do CPP, quer ela dizer que não é 

possível ao Judiciário legislar para incluir causa não prevista pelo legislador. Essa 

inclusão pode se dar por analogia pura e simples, como também pela dita 

interpretação extensiva, que nada mais é do que a inclusão, a partir de um referencial 

legal, de um item não previsto em um rol taxativo (...) Interpretar-se por extensão 

essa redação, para inserir-se a manifestação em processo cível na mesma jurisdição e 

instância, em nada difere da inclusão, pela via da interpretação, de novo dispositivo 

legal impediente de exercício de jurisdição não contemplado pelo legislador. É clara 

a intenção da norma ao fixar como critério de impedimento o exercício da função 

                                                      
11 De acordo com a teoria de NEVES, A. Castanheira, Metodologia Jurídica: problemas fundamentais, 1.ª 
edição reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 2013, pp. 142 e ss. 
12 Cfr. TEIXEIRA (nota 2), p. 141. 
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«em outra instância», o que certamente não é o caso de varas únicas onde o 

magistrado exerce, ao mesmo tempo, jurisdição cível e jurisdição penal. A teleologia 

da norma é a de impedir que o duplo grau de jurisdição seja mitigado em razão da 

participação, em ambos os julgamentos, de magistrado que já possui convicção 

formada sobre os fatos e sobre suas repercussões criminais. A norma não visa atingir 

o tratamento do mesmo fato, em suas diversas conotações e consequências, pelo 

mesmo juiz. Nem poderia ser diferente, haja vista o fato de as pequenas Comarcas do 

Brasil possuírem apenas uma vara e um juiz. Entender que o mesmo fato — com 

repercussões administrativas, cíveis ou penais — deve ser julgado por juízes 

diferentes, exigiria a presença de no mínimo dois magistrados em cada localidade do 

País» (HC 97.544, voto do rel. p/ o ac. min. Gilmar MENDES, j. 21-9-2010, 2. T, DJE de 

3-12-2010). 

O desenvolvimento de uma atividade judicial independente implica 

efetivamente um poder ativo para renovar e atualizar as garantias de processo penal. 

Cada decisão, aliás, tem esse mesmo objetivo: relembrar à sociedade brasileira que 

estão a ser aplicadas as garantias processuais penais conhecidas e aceites como justas 

naquele momento histórico-cultural concreto.  

É igualmente o caso da confirmação «federal» de um processo penal de 

estrutura acusatória, segundo o qual a entidade que investiga e acusa não se confunde 

com a que julga, expondo o tipo de relação que existe entre o Estado e o indivíduo 

suspeito da prática de um crime. Os jurisprudentes também reafirmam e vivificam 

essa garantia que enforma o atual Estado de Direito brasileiro: denegam a culpa penal 

por presunção ou a responsabilidade penal por mera suspeita, exigindo a 

indispensável descrição, da forma mais precisa possível, dos elementos constitutivos 

do tipo de crime – «sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu o ónus (que sobre 

ele não incide) de provar que é inocente» (cfr. HC 84.580, rel. min. Celso de MELLO, j. 

25-8-2009, 2. T, DJE de 18-9-2009).  

Eis a importância de uma última instância hermenêutica, cuja expressão 

objetivada das garantias processuais penais, embora possa ter vários sentidos ao longo 
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da sua vigência, é atualizada e concretizada no caso concreto. E com independência: 

a administração da justiça está separada da atividade política.  

Mas, naturalmente, nem sempre em sentido favorável ao indivíduo. Verti 

gratia, para instruir decisões que justifiquem a transferência ou a permanência em 

estabelecimento prisional federal de segurança máxima, não é fundamental garantir 

o contraditório ou a «ampla defesa» do próprio recluso; embora seja essencial 

conhecer o contexto em que se insere o sistema prisional brasileiro, isto é, «verificar 

se o preso tem ou não o perfil apropriado para a transferência ou a permanência nos 

presídios federais, em controle compartilhado entre o juízo de origem solicitante e o 

juízo responsável pelo presídio federal» (HC 112. 650, rel. min. Rosa WEBER, j. 11-3-

2014, 1. T, DJE de 30-10-2014.). 

Parece tudo resultar de importantes elementos de temporalidade e 

historicidade da realidade cultural brasileira, inevitavelmente integrantes no 

processo hermenêutico-jurídico que vivifica as normas e os princípios no caso 

concreto13. Mais. A compreensão do sentido ou do conteúdo da garantia processual 

penal específica encontra-se condicionada pela própria compreensão do todo-

normativo no qual se integra, e vice-versa, num autêntico «círculo hermenêutico» 

(HEIDEGGER). Basta pensar, por exemplo, que uma «prolongada, abusiva e irrazoável» 

prisão processual ofende os postulados republicano, democrático e constitucional do 

Estado de Direito brasileiro, todos eles evocativos do princípio nuclear da dignidade 

da pessoa humana (Cfr. HC 85.237, rel. min. Celso de MELLO, j. 17-3-2005, P, DJ de 29-

4-2005).  

 

5 –  A verdade material como limite  

As notas precedentes trouxeram-nos às fronteiras da análise tópico-retórica. 

A lógica material é decisiva para o efeito: referida a critérios axiológicos que 

dependem do modo como, no caso-problema, os ministros do STF compreendem as 

                                                      
13 V. objetividade, temporalidade e historicidade em TEIXEIRA (nota 2), pp. 140 e ss. 
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garantias processuais penais, a ordem jurídica (mormente a ordem jurídico-

constitucional), o funcionamento da sociedade brasileira e, mais além, o 

funcionamento de uma «sociedade mundial policêntrica» (Marcelo NEVES). Tudo 

como reflexo direto de um raciocínio jurídico alargado aquando da tomada da decisão 

no processo jurisdicional.  

Assim, o raciocínio prático-jurídico, por evidência, carece de motivação 

naquele quadro de valores emanado do todo-jurídico brasileiro. A motivação ou 

fundamentação da atividade jurisprudencial é precisamente a demonstração pública 

dos juízos de ser que se almejam oportunos e justos ou – na mesma orientação 

antipositivista – «equitativos, razoáveis e aceitáveis»14.  

Como é que, de outra forma, por exemplo, seria conciliável o princípio in 

dubio pro reo com a utilização de presunções hominis ou facti à luz de um sistema 

processual penal que admite a prova indiciária (cfr. HC 103.118, rel. min. Luiz FUX, j. 

20-3-2012, 1. T, DJE de 16-4-2012.)? 

Com efeito, é essencial considerar a fundamentação e a respetiva 

racionalidade no plano tópico-retórico, designadamente o modo de argumentar e os 

próprios argumentos forjados. O discurso retórico dos jurisprudentes do STF, como 

já afirmámos, tem uma importante função de instruir (docere), predispondo assim a 

uma maior aceitação das suas teses. Mas o carácter dialético entre a normatividade 

das garantias e a singularidade do caso decidendo também exige uma função 

heurística na procura de soluções15. Não será suficiente declarar que a solução decorre 

da «plenitude de defesa» ou da «proporcionalidade», assim como não será suficiente, 

em princípio, um único argumento puramente lógico ou um único argumento 

puramente retórico. Poderão fazer parte do raciocínio dialético-prático ou do 

esquema de motivação, mas, isoladamente, não permitem fundamentar 

adequadamente a solução do caso-problema concreto.  

                                                      
14 Assim, PERELMAN, Chaim, Lógica Jurídica: Nova Retórica, São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 184. 
15 Vide KAUFMANN (nota 4), p. 427. 
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Mais a mais, sempre teremos de considerar a própria natureza do processo 

penal. Mesmo com regras prescritivas de preferência argumentativa16, o discurso 

argumentativo no processo jurisdicional, como bem lembra Arthur KAUFMANN, nem 

sempre procura o conhecimento verdadeiro17. E isto considerando os próprios limites 

da verdade em processo penal: uma verdade material, processualmente válida, que 

eventualmente possibilita o restabelecimento da paz jurídica à custa de uma decisão 

injusta transitada em julgado.  

Ora, se isto é exato, as próprias garantias processuais penais – no caso, 

normas ou princípios basilares –, podem muito bem impedir um discurso fundado na 

tão ambicionada «verdade ontológica», particularmente em virtude da garantia da 

inadmissibilidade da prova ilícita (HC 93.050, rel. min. Celso de MELLO, j. 10-6-2008, 

2. T, DJE de 1-8-2008) ou, por outras palavras, em virtude do afastamento legal da 

admissibilidade da prova ilícita por imprescindibilidade (justificada na 

ponderabilidade e na proporcionalidade). Poderá estar assim afastada a verdade 

imprescindível para o discurso racional que, de outro modo, enquadrada no processo 

civil brasileiro, «somente pode ser aceita quando se verificar, no caso concreto, que 

não havia outro modo de demonstrar a alegação de fato objeto da prova ilícita, ou 

ainda quando o outro modo existente se mostrar extremamente gravoso/custoso para 

a parte, a ponto de inviabilizar, na prática, o seu direito à prova»18. 

De qualquer forma, em processo penal, é nos limites da verdade material que 

se move o caso concreto e a racionalidade jurídica do poder judicial.  

 

 

 

                                                      
16 Há doutrina defensora da ideia de que os argumentos ancorados nas palavras da lei e na vontade 
histórica do legislador têm precedência sobre os outros, salvo motivos racionais que garantam a 
precedência destes últimos – segundo ALEXY (nota 10), p. 239. 
17 KAUFMANN (nota 4), pp. 134-135. 
18 Citando DIDIER, Fredie / BRAGA, Paula Sarno / OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, 2015, Curso de Direito 
Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada 
e antecipação dos efeitos da tutela, 10.ª edição, Salvador, Ed. Jus Podivm, Salvador, 2015, p. 99. 
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6 – Argumentos lógico-formais 

É particularmente significativo o argumento que valida garantias processuais 

como a não autoincriminação ou a presunção de inocência para qualquer tipo de 

crime, relembrando, a título de exemplo, que as mesmas também valem para o 

processado por indícios da prática de crimes hediondos ou equiparados (v.g., HC 99.289 

MC, rel. min. Celso de MELLO, dec. monocrática, j. 2-6-2009, DJE de 5-6-2009).  

Na verdade, é um argumento que se funda no princípio da igualdade. E isto 

num procedimento discursivo a minori ad maius, ou seja: se determinadas garantias 

valem para o processado por crimes, por exemplo, de furto, valem também para o 

processado por crimes hediondos ou equiparados – já que conclusão contrária poderá 

conduzir a consequências injustas, num género de processo penal do inimigo 

(Günther JAKOBS).  

Não obstante a regra de racionalidade «todos são iguais», nada do que se 

acaba de dizer excluiu eventuais exceções previstas para o âmbito de outras 

determinadas garantias e tipos de crime – como cada vez mais sucede nos casos de 

terrorismo ou de criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada –, 

bem como não exclui a regra do ónus da argumentação segundo a qual quem 

pretenda tratar uma pessoa de maneira diferente de outra tem a obrigação de 

fundamentá-lo19. 

Como forma de afastar interpretações (de facto ou de direito) inaceitáveis, é 

também conhecida a retórica do tipo mais radical-argumentativo, no limite, ad 

absurdum.  

Paradigmático na seguinte douta decisão emanada do STF:  

 

«Nem se diga (...) que a conduta de oferecer dinheiro ao policial configura 

ato de autodefesa do paciente. A despeito de não negar a densidade jurídica do 

princípio da ampla defesa, sobretudo na seara do processo penal, é certo que essa 

                                                      
19 ALEXY (nota 10), pp. 192-193. 
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garantia constitucional não pode servir de manto protetor de práticas escusas, 

mormente condutas criminosas, devidamente tipificadas no CP. Se assim fosse, o 

agente poderia, no intuito de livrar-se dos vestígios do crime, matar o policial que o 

abordou na flagrância ou ocultar o cadáver, no caso de crime de homicídio ou 

latrocínio, tudo isso a título de autodefesa.» (HC 105.478, voto do rel. min. Gilmar 

MENDES, j. 1-3-2011, 2. T, DJE de 23-3-2011).  

 

Esta é também uma argumentação eficaz para limitar o «carácter irradiante 

e a força expansiva» (António CORTÊS) das garantias processuais penais. Verificável 

igualmente nesta outra decisão:  

 

«Oportuno dizer que o devido processo legal, com todas as suas garantias, 

coexiste com a determinação de momentos processuais específicos para a prática de 

atos específicos; aliás, mais do que coexistir, ele os requer. Assim, não têm os direitos 

e garantias processuais o condão de desorganizar o processo, dando às partes direitos 

ilimitados, oportunidades que se protraem no tempo, sem jamais chegarem ao fim.» 

(HC 97.151, rel. min. Eros GRAU, dec. monocrática, j. 3-3-2009, DJE de 10-3-2009).  

 

Daqui resulta, então, que os argumentos jurídicos tanto podem ter um efeito 

expansivo como um efeito compressório para as garantias processuais penais do 

indivíduo. Isto porque, por um lado, não desaparecem, sendo apenas 

justificadamente restringidas em determinados momentos do processo penal, como 

também, por outro, não se dilatam ao ponto de um pangarantismo impeditivo da 

persecução da verdade material ou do restabelecimento da paz jurídica. 

 Feita a observação, diríamos que é difícil argumentar em termos absolutos 

no contexto problemático-dialético do caso decidendo. E é difícil mesmo que 

admitamos essencial o poder demonstrativo daqueles argumentos lógico-formais ad 

absurdum ou a minori ad maius.  
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7 – Argumentos retóricos 

A expressão retórica no âmbito judicativo-decisório complementa a 

expressão lógico-formal referida. De facto, se nos interrogarmos pela racionalidade 

argumentativa fundamental à motivação do objeto decidendo em processo penal, 

sobressaem argumentos retóricos de diversa natureza – v.g., teleológico, sistemático, 

por analogia, de autoridade, pelo exemplo, pelo modelo, de implicação ou do 

precedente. É nestes termos que, além dos raciocínios com base em estruturas lógico-

formais, se introduzem elementos valorativos à dimensão da normatividade jurídica, 

enformando a dimensão prático-axiológica20. Ora, vejamos. 

Se nos voltarmos de novo para o processo penal de estrutura acusatória, 

chegamos desde logo à perspetiva de Gustav RADBRUCH: «Com efeito, ao lado do 

preceito jurídico que exige a punição do criminoso, levanta-se um outro não menos 

importante de só dever ser condenado o criminoso cujo crime foi provado»21.  

Porém, mesmo a decisão penal condenatória transitada em julgado não 

desconsidera o «postulado da liberdade». O que é manifesto, por exemplo, através do 

seguinte argumento sistemático: «A adoção do princípio do ne bis in idem pelo 

ordenamento jurídico penal complementa os direitos e as garantias individuais 

previstos pela Constituição da República, cuja interpretação sistemática leva à 

conclusão de que o direito à liberdade, com apoio em coisa julgada material, prevalece 

sobre o dever estatal de acusar.» (HC 86.606, rel. min. Cármen LÚCIA, j. 22-5-2007, 1. 

T, DJ de 3-8-2007.).  

Mais ainda. O mesmo sistema jurídico brasileiro que restringe o direito à 

liberdade pela prática de um tipo de crime, garante a tutela jurisdicional da imediata 

liberdade de locomoção física – em primeira referência ao habeas corpus.  

                                                      
20 Cfr. TEIXEIRA (nota 2), pp. 214 e ss. 
21 RADBRUCH (nota 3), p. 344. 
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É de referir que, no âmbito do designado direito penal da perigosidade22, 

levantou-se importante questão acerca da duração das medidas de segurança, 

decidida em jurisprudência do STF do seguinte modo: «a interpretação sistemática e 

teleológica dos artigos 75, 97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o último da 

Lei de Execuções Penais, deve fazer-se considerada a garantia constitucional 

abolidora das prisões perpétuas. A medida de segurança fica jungida ao período 

máximo de trinta anos» (HC 84.219, rel. min. Marco AURÉLIO, j. 16-8-2005, 1. T, DJ de 

23-9-2005).  

Quer dizer, em virtude de uma omissão legislativa – tal como na Alemanha, 

mas contrariamente a países como Portugal, onde a própria lei constitucional afasta, 

por via de regra, as medidas de segurança com carácter perpétuo ou de duração 

ilimitada ou indefinida –, no Brasil é o próprio jurisprudente-intérprete, munido dos 

valores inseridos no sistema e na sociedade brasileira, que assegura o espírito ou a 

finalidade da lei no caso concreto. E, ex aequo et bono, favorecendo a ideia de um 

Estado de Direito material. Parece ter razão Eduardo Vera-Cruz PINTO quando 

defende que o futuro da justiça está na jurisprudência e não na legislação.  

Mas há uma segunda leitura a fazer desta decisão – extravasando a análise 

dos argumentos. Temos fundadas dúvidas de que o afastamento da medida de 

segurança com carácter perpétuo seja defensável em todos os casos-problemas de 

inimputabilidade. Não é pelo facto de se limitar a medida de segurança ao período 

máximo de trinta anos à luz daquele caso concreto que todas as medidas de segurança 

aplicadas devam ser limitadas do mesmo modo ou que todos os casos reclamem a 

mesma solução. Até porque, para o direito penal da perigosidade, nem todos os 

inimputáveis se encontram no mesmo estado de perigosidade e com as mesmas 

possibilidades terapêuticas, ou seja, há casos de perigosidade baseada em grave 

anomalia psíquica e associada à prática de factos ilícitos típicos que, dada a 

                                                      
22 Cfr ANTUNES, Maria João, “Perigosidade – Intervenção estatal em expansão?”, Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, ano 24, 2016, pp. 191-206. 
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impossibilidade de terapêutica em meio aberto, podem justificar a sucessiva 

prorrogação das medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade enquanto 

tal estado se mantiver. É, aliás, uma exceção que decorre expressamente da 

Constituição da República Portuguesa (vide art. 30.º, n.º2). O que pode equivaler, 

afinal, à sucessiva prorrogação da medida de segurança por decisão judicial baseada 

em perícias de clínica médico-legal e forense – agora, em prejuízo do visado-

inimputável, num compromisso axiológico-normativo em defesa dos interesses de 

segurança da sociedade, mesmo que tal implique o carácter perpétuo da própria 

medida de segurança.  

É certo que todo este último exemplo está aparentemente mais próximo das 

garantias de direito penal, considerando o princípio da proporcionalidade das sanções 

penais. Contudo, não esqueçamos que naquele caso concreto é através da garantia 

processual-constitucional habeas corpus, destinada a tutelar a liberdade de 

locomoção, que se afasta, através de argumentos teleológicos e sistemáticos, medida 

de segurança com carácter perpétuo do âmbito das consequências jurídicas do crime 

particular. Ou seja, entre o direito processual e o direito penal há uma importante 

«relação mútua de complementariedade funcional» (JORGE DE FIGUEIREDO DIAS) 

susceptível de assegurar os direitos fundamentais do cidadão brasileiro – 

contrariando a ideia clássica de que o direito processual tem por fim «auxiliar» a 

realização do direito substantivo23. 

Talvez melhor exemplo de argumentação jurídica (quase-lógica) 

«puramente» asseguradora de garantias processuais penais seja este outro: «O habeas 

corpus, assim como os recursos da defesa, sujeita-se ao princípio do non reformatio in 

pejus, mostrando-se pertinente a aplicação analógica do art. 617 do CPP, in verbis: “O 

tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 

387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente 

                                                      
23 V.g., RADBRUCH (nota 3), p. 343. 
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o réu houver apelado da sentença”». (HC 101.380, rel. min. Luiz FUX, j. 4-10-2011, 1. T, 

DJE de 9-2-2012.).  

Efetivamente, este argumento por analogia pressupõe duas coisas: um ato de 

equiparação entre o habeas corpus e os recursos da defesa; e uma decisão de poder 

para estabelecer uma igualdade de relações no âmbito da aplicação da garantia non 

reformatio in pejus24. No fundo, os ministros do STF procedem assim à criação de uma 

garantia processual penal. É, portanto, na «ordem pragmática» (CHAIM PERELMAN), 

numa interpretação conforme as garantias, que se procuram as soluções mais justas, 

aceitáveis e razoáveis ao sistema jurídico brasileiro.  

 

8 – Argumentos psicológicos 

Por seu turno, os denominados argumentos psicológicos – em defesa ou não 

das garantias processuais penais do indivíduo – têm a sua mais importante expressão 

no precedente das decisões do STF.  

Referimo-nos a locuções deste género: «Segundo entendimento pacífico 

desta Corte...» (HC 103.660, rel. min. Ricardo LEWANDOWSKI, j. 30-11-2010, 1. T, DJE  de 

7-4-2011); «A sedimentada jurisprudência desta Corte exige…» (HC 92.702, rel. min. 

Joaquim BARBOSA, j. 18-2-2010, P, DJE de 26-3-2010); «…passou-se a entender, nesta 

Corte, indispensável….» (HC 95.969, rel. min. Ricardo LEWANDOWSKI, j. 12-5-2009, 1. 

T, DJE de 12-6-2009); «Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de 

que…» (RHC 108.586, rel. min. Ricardo LEWANDOWSKI, j. 9-8-2011, 1. T, DJE de 8-9-

2011); «...a orientação jurisprudencial desta nossa Casa de Justiça é firme em 

conferir...» (HC 107.731 Extn , rel. min. Ayres BRITTO, j. 13-9-2011, 2. T, DJE  de 2-3-

2012.); «Esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que…» (HC 97.062 , rel. 

min. Ellen GRACIE , j. 31-3-2009, 2. T, DJE  de 24-4-2009).  

Deste modo, para fundamentar a tese defendida e apelar ao carácter 

psicológico-emocional (phatos), os ministros do STF invocam as decisões proferidas 

                                                      
24 V. “igualdade, semelhança, equiparação” em KAUFMANN (nota 4), pp. 230-232. 
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anteriormente em casos iguais ou semelhantes. Caso pretendam divergir ou afastar-

se do precedente, parece certo que passam a assumir o ónus da argumentação25. 

Por outro lado, na fronteira entre o argumento pelo exemplo e o argumento 

pelo modelo, porventura mais próxima do segundo, está a retórica judicial com os 

seguintes contornos «psicológicos»:  

 

«A colaboração premiada, que não é meio de prova, acha-se legalmente 

disciplinada como instrumento de obtenção de dados e subsídios informativos…O 

“Caso Enzo Tortora” na Itália: um clamoroso erro judiciário. A investigação penal 

como dever jurídico e resposta legítima do Estado à notitia criminis: o investigado 

como sujeito de direitos e titular de garantias oponíveis ao Estado. A presunção 

constitucional de inocência não cessa nem deixa de prevalecer em face da instauração 

de investigação penal e/ou de processo criminal.» (Pet 5.700, rel. min. Celso de 

MELLO, dec. monocrática, j. 22-9-2015, DJE de 24-9-2015). 

 

Diríamos, pois, que neste caso há uma especial força figurativa que merece 

ser sublinhada e repetida pelo lugar que ocupa na história do processo penal: o caso 

«Enzo Tortora».  

Em rigor, o argumento pelo exemplo está representado nesta outra retórica, 

no âmbito da garantia da razoável duração do processo: «A aferição de eventual 

demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da 

causa (complexidade do processo, número de acusados e a necessidade de expedição 

de cartas precatórias, por exemplo), sendo inviável, na ausência de dados objetivos 

que evidenciem a desídia do juízo de origem, o acolhimento da tese de excesso de 

prazo» (HC 125.596 AgR, rel. min. Roberto BARROSO, j. 16-12-2014, 1. T, DJE de 23-2-

2015). 

                                                      
25 Assim, ALEXY (nota 10) pp. 261-262. 
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Finalmente, numa outra forma de argumentar, procura-se comprometer 

directamente o discurso de defesa:  

 

«Descabida a alegação de que o não reconhecimento da prática de tortura 

contra o ora paciente significa ofensa ao direito constitucional de defesa, mormente 

quando permitida a produção de provas. A insatisfação com a conclusão do julgador 

não é de ser confundida com violação ao direito à ampla defesa. Não há que se 

reconhecer ofensa ao princípio da ampla defesa pelo indeferimento de pedido de 

diligência à polícia para localizar testemunha. Cabe à defesa obter e fornecer ao juízo 

o endereço correto de suas testemunhas. Afastada também a alegada violação à ampla 

defesa, se a diligência requerida reporta-se à testemunha que nem sequer presenciou 

o fato-crime.» (HC 90.144, rel. min. Ayres BRITTO, j. 20-3-2007, 1. T, DJ de 3-8-2007).  

 

O que evidencia a natureza ou o carácter (ethos) da defesa. 

 

9 – Nota conclusiva 

A racionalidade jurídica dos ministros do STF – lógico-formal, hermenêutica, 

tópico-retórica e problemático-dialética – releva uma especial vocação para encontrar 

soluções no âmbito dos limites formais e materiais das garantias de processo penal, 

pugnando assim por garantias axiológico-normativas («garantias viventes») 

decorrentes de um pensamento judicativo-decisório mediado pelo sentido do caso-

problema e pelo contexto histórico-cultural brasileiro (inserido numa «sociedade 

mundial policêntrica»). 


