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A INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO 
DO LIMITE À INTERPRETAÇÃO 

EM DIREITO PENAL

HELENA SUSANO

Partindo de uma resenha da evolução da jurisprudência do Tribunal Constitucional, o presente 
estudo discute a controvérsia da admissibilidade do recurso relativo à aplicação de uma norma 
obtida por via da aplicação extensiva e/ou analógica, designadamente no âmbito do direito penal.

Contestando os argumentos daqueles que entendem não ser admissível o recurso para o 
Tribunal Constitucional das interpretações das normas feitas na decisão recorrida, a autora delimita 
o acto de interpretação que atinge a dimensão de criação normativa, daquele que se limita à mera 
aplicação normativa, concluindo pela necessidade constitucional de fiscalização (em concreto) das 
normas criadas pelo julgador na decisão.

Descritores: inconstitucionalidade, fiscalização concreta, norma, interpretação extensiva, 
interpretação analógica, Tribunal Constitucional

1.  O presente estudo visa contribuir para a discussão da admissibilidade 
do recurso para o Tribunal Constitucional, cujo objecto é a interpretação de 
uma norma penal efectuada pelo tribunal a quo e aplicada na decisão recor-
rida, que o recorrente considera violadora de comandos constitucionais, 
questão esta que se afigura controvertida.

Tal situação tem vindo a ser objecto de decisões contraditórias e sinte-
tiza-se em casos como aquele que se passa a descrever: o STJ profere uma 
decisão através da qual o arguido é condenado pela prática de factos que, 
no entender da defesa, só são subsumíveis à norma penal por via de uma 
interpretação analógica ou extensiva, ambas proibidas em sede de Direito 
Penal, com violação do art. 29.º da CRP.  É tal decisão susceptível, quanto 
à sua inconstitucionalidade material e por força dos factos descritos, de ser 
sindicada pelo Tribunal Constitucional?  Ou seja, constitui a decisão do STJ 
uma verdadeira questão de inconstitucionalidade normativa, susceptível de 
integrar o recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade?

Estruturámos o nosso trabalho em três partes sequenciais distintas: 
elaboraremos uma resenha da jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre 
a questão enunciada e as posições distintas que foram sendo adoptadas, 
enunciando, em síntese, os argumentos que as sustentaram; analisaremos 
os fundamentos que suportam as posições controvertidas sobre a matéria em 
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estudo; por fim, concluiremos, assumindo a posição que, no nosso entender, 
é conforme e obediente ao sistema português.

2.  A jurisprudência do Tribunal Constitucional 1 sobre a matéria em 
questão não tem sido pacífica e foi objecto de soluções distintas.

Nas primeiras decisões que sobre ela foram proferidas, não foi o recurso 
admitido por se entender que as “hipóteses em que se questionem certas 
interpretações normativas por ofensa do princípio da legalidade penal — ou 
hipóteses idênticas, no âmbito do respeito pelo princípio da legalidade fiscal 
— não traduzem verdadeiras questões de inconstitucionalidade normativa, 
mas reflectem antes questões de inconstitucionalidade da própria decisão 
recorrida ou do acto de julgamento”.

Assim se decidiu no Ac. 26/85, relatado pelo Conselheiro Cardoso da 
Costa, com votos de vencido, quanto à matéria que ora releva, dos Conse-
lheiros Martins da Fonseca e Mário de Brito.  Neste aresto, após uma síntese 
da interpretação do conceito de norma para efeitos de fiscalização, já firmada 
pela anterior Comissão Constitucional 2 e continuada pelo Tribunal Constitu-
cional, e uma vez que não haviam sido os respectivos fundamentos belisca-
dos pela revisão constitucional de 82, se conclui dever ter-se por bom, para 
o efeito no disposto no art. 277.º e segs. da CRP, um conceito funcional de 
norma, ou seja, funcionalmente adequado ao sistema de fiscalização da 
constitucionalidade aí instituído e consonante com a sua justificação e sentido, 
pois o que se tem em vista com esse sistema é o controlo dos actos do poder 
normativo do Estado, no sentido lato, e, em especial, do poder legislativo.  
Desta feita, visa-se o controlo dos actos que contêm uma regra de conduta 
ou um critério de decisão para os particulares, para a Administração ou para 
o Estado.  Escapam-lhe, então, as decisões judiciais e os actos da adminis-
tração sem carácter normativo, por não serem actos normativos mas actos 
de aplicação, execução ou simples utilização de normas.  E nele mais se 
exarou que “Onde, porém, um acto do poder público for mais do que isso, e 
contiver uma regra de conduta para os particulares ou para a administração, 
ou um critério de decisão para esta última ou para o juiz, aí estaremos perante 
um acto «normativo», cujas injunções ficam sujeitas ao controlo da constitu-
cionalidade”.  E o que sucede é que, identicamente, estas normas têm como 
parâmetro de validade a Constituição e, nessa medida, encontram-se sujeitas 
ao controlo do TC.

Também nos Ac. 90/85, relatado pelo Conselheiro Cardoso da Costa, e 
130/86, relatado pelo Conselheiro Messias Bento, se entendeu não se estar 
perante um acto normativo, mas em presença de um acto de aplicação, exe-
cução ou simples utilização de normas e, desta feita, sendo a competência 

1 Todos os Ac. indicados no presente texto encontram-se no sítio www.tribunalconstitucional.pt
2 Vejam-se em particular os Pareceres 3/78, 6/78 e 13/82, in Pareceres da Comissão Consti-

tucional, vol. 4.º, pp. 221 e segs. e 303 e segs, e vol. 19.º, p. 149 e segs.
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do TC restrita a questões de inconstitucionalidade de normas jurídicas, ex vi 
art. 280.º, n.º 6, da CRP, ser inadmissível censurar uma decisão judicial que, 
por eventual erro de julgamento, haja violado directamente uma norma ou 
princípio constitucional.

O Ac. 150/86, relatado pelo Conselheiro Nunes de Almeida, e com decla-
ração de voto de vencido dos Conselheiros Cardoso da Costa, Messias Bento 
e Mário de Brito, citando a jurisprudência anterior, ciente que a mesma versara 
sobre a fiscalização abstracta, efectuou a sua transposição para a fiscalização 
concreta, porquanto entendeu que o conceito funcional de norma tanto é 
adequado a uma como à outra.  Não sendo assim, em muitas situações, como 
a que ali se analisava, não competiria ao TC proferir a última palavra relati-
vamente à conformidade ou desconformidade constitucional, com violação da 
reserva deste Tribunal, em determinados termos e circunstâncias, o que seria 
de repudiar.  E acrescenta não poder deixar de se reconhecer que em deter-
minadas circunstâncias os tribunais partilham efectivamente o exercício do 
poder normativo, como v. g., sempre que lhe competir criar o direito, mais do 
que dizê-lo e aplicá-lo, nos casos de integração de lacunas.

Remetendo para jurisprudência anterior, decidiu também pela inadmissi-
bilidade o Ac. 353/86, relatado pelo Conselheiro Messias Bento, no âmbito do 
qual se veio invocar a violação do art. 29.º, n.º 1, da CRP, porquanto havia 
sido aplicado o art. 66.º do CP por via de aplicação analógica, considerada 
que foi inconstitucional a norma do art. 37.º, n.º 1, do CJM, equiparando-se 
o militar a funcionário público para efeitos de aplicação da pena de demissão.  
Neste aresto, considerou-se que se invocava a inconstitucionalidade do acto 
de julgamento e não a inconstitucionalidade de uma norma jurídica, sendo 
que o sistema de fiscalização da constitucionalidade só pode ter por objecto 
normas jurídicas e não também actos jurídicos de índole diversa, como sejam 
as decisões judiciais.

Na mesma esteira, veio a lume o Ac. 196/91, relatado pelo Conselheiro 
António Vitorino.

Inflectiu, então, o TC a posição assumida, no Ac. 141/92, relatado pelo 
Conselheiro Ribeiro Mendes, com declarações de voto dos Conselheiros Nunes 
de Almeida e Cardoso da Costa.  Estava em causa a admissibilidade do 
recurso em que o recorrente veio alegar a interpretação extensiva ou a apli-
cação analógica de uma norma incriminadora, em contradição com as regras 
gerais de interpretação e aplicação das leis penais e os princípios constitu-
cionais na matéria.  Trazendo à colação o decidido no já referido Ac. 26/85, 
por conter um raciocínio sugestivo, entendeu-se, no entanto, que o mesmo 
não poderia proceder.  Para tanto, aí se afirma que o recorrente suscitou no 
recurso para o STJ a questão da inconstitucionalidade da norma, na interpre-
tação perfilhada pelo tribunal recorrido, por violação dos n.os 1 e 3 do art. 29.º 
da Lei Fundamental.  Ou seja, o tribunal interpretou extensivamente ou aplicou 
analogicamente certa norma penal, fazendo-o através da criação de uma 
norma análoga aplicável a um caso omisso, o que constitui violação do 
comando constitucional.  Conclui-se neste aresto que aquilatar se a interpre-
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tação perfilhada foi ou não inconstitucional faz parte já do conhecimento da 
questão de fundo ou de mérito.  Votou vencido o Conselheiro Nunes de 
Almeida, por entender que se não deveria tomar conhecimento do recurso, 
por não estar em causa a aplicação de norma questionada com a interpreta-
ção que o recorrente acusava de violar a Constituição.

Já de novo os Acs. 318/93 e 412/94, ambos relatados pelo Conselheiro 
Alves Correia, 233/94, relatado pelo Conselheiro António Vitorino e 440/94, 
relatado pelo Conselheiro Monteiro Diniz, voltaram a decidir pela inadmissibi-
lidade do recurso em situações congéneres.

No Ac. 634/94, relatado pelo Conselheiro Nunes de Almeida, fez venci-
mento o não conhecimento do recurso, e o Conselheiro Sousa e Brito exarou 
declaração de voto de vencido, expendendo o argumento de que, o facto de 
a jurisprudência do TC ter vindo reiteradamente a afirmar que o objecto da 
fiscalização concreta da constitucionalidade só pode ser uma norma, e não 
a decisão judicial que a aplica, não obsta a que a questão da constituciona-
lidade se possa reportar a uma certa interpretação da norma, o que encontra 
sustentação legal no n.º 3 do art. 80.º da LOTC.

Decidindo pela inadmissibilidade, registam-se, posteriormente, os Acs. 
221/95, relatado pelo Conselheiro Nunes de Almeida, 178/95, relatado pelo 
Conselheiro Messias Bento, 756/95, relatado pelo Conselheiro Sousa e Brito, 
no qual faz declaração de voto contra o vencimento, e 154/98, relatado pelo 
Conselheiro Tavares da Costa.

Veio, seguidamente, a lume o Ac. 205/99, relatado pela Conselheira 
Fernanda Palma, com voto de vencido do Conselheiro Cardoso da Costa, 
através do qual se voltou a inflectir a posição do TC sobre o não conhecimento 
do recurso.  Aí se argumenta que o recorrente não submete à apreciação do 
Tribunal Constitucional um processo interpretativo utilizado pontualmente na 
decisão recorrida, ou seja, a inserção do caso concreto num âmbito normativo 
pré-determinado pelo julgador, mas antes um certo conteúdo interpretativo 
atribuído à norma, o qual é identificado.  Portanto, é o resultado interpretativo 
pelo qual se atinge a norma que decide o caso, norma que eventualmente 
não tem competência constitucional para o decidir, que é submetido ao con-
trolo de constitucionalidade.  Nestes casos, o conteúdo interpretativo não é 
apenas determinado pelo caso concreto, mas é referido com elevada abstrac-
ção.  Em suma, não se trata apenas da correcção logico-jurídica da inclusão 
do caso na norma.  Trata-se, isso sim, da indicação de critérios jurídicos 
genérica e abstractamente referidos pelo julgador ao texto legal para decidir 
casos semelhantes.  O TC não pode deixar de controlar dimensões normati-
vas referidas pelo julgador a uma norma legal ainda que resultantes de uma 
aplicação analógica, em casos em que estejam constitucionalmente vedados 
certos modos de interpretação ou a analogia.  E quer se entenda que o objecto 
do recurso é a norma existente interpretada pelo julgador em violação de 
comando constitucional ou a norma criada através do processo de integração 
de lacuna por analogia, em ambos os casos se estará confrontado com norma 
cuja constitucionalidade é sindicável pelo TC.
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O TC tirou, então, o Ac. 674/99, relatado pelo Conselheiro Nunes de 
Almeida, o qual foi tido como importante na sedimentação da tese do não 
acolhimento.  Elaborando uma resenha das posições que até então o TC 
assumira sobre a questão, com transcrições extensas do Ac. 205/99, acaba 
por acolher, citando, a tese de Rui Medeiros 3, concluindo que o que vem 
impugnado pelo recorrente não é a norma, em si mesma considerada, mas 
a decisão judicial que a aplicou, por via de um processo constitucionalmente 
proibido.  Votou contra a inadmissibilidade do recurso o Conselheiro Sousa e 
Brito, afirmando que quando se questiona a constitucionalidade da norma 
aplicada no caso em certa interpretação, por esse resultado não caber no 
sentido possível das palavras de uma lei penal, haverá que conhecer do 
recurso, sendo irrelevante se a tal resultado se chegou por via de interpreta-
ção extensiva ou integração de lacuna.  Encontra-se violada a garantia indi-
vidual de não ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior 
que declare expressamente punível a acção ou a omissão consagrada no 
art. 21.º, n.os 1 e 3, da CRP.  Considerou o Conselheiro Sousa e Brito que o 
recorrente impugnou a decisão, mas por ela ter aplicado uma norma, obtida 
por interpretação, e competia ao tribunal aquilatar se essa interpretação ultra-
passou o sentido possível das palavras da lei penal.  Mais diz que a tese de 
que, nos casos em que o próprio legislador pode estabelecer por via legisla-
tiva solução idêntica àquela que resultava de interpretação ou integração 
inconstitucional da lei realizada pelo tribunal a quo, o TC não pode conhecer 
do recurso, recusa a protecção da justiça constitucional à generalidade dos 
casos de violação das garantias dos arts. 29.º, n.os 1 e 3, e 102.º da CRP.  
E não se diga que o Tribunal está a fazer amparo.  O tribunal faz com certeza 
amparo indirecto em matéria de direitos fundamentais, através da resolução 
das questões de inconstitucionalidade normativa suscitadas.

Seguidamente, e na esteira deste voto de vencido, o Tribunal Constitu-
cional tirou os Acs. 285/99, relatado pelo Conselheiro Nunes de Almeida, no 
qual fez constar voto de vencido quanto à admissibilidade do recurso, e 
122/00, relatado pelo Conselheiro Bravo Serra, com voto de vencido do Con-
selheiro Cardoso da Costa.  Destes arestos se extrai que os critérios jurídicos, 
genérica e abstractamente referidos ao texto legal, permitem a sua utilização 
em casos semelhantes, que o Tribunal Constitucional não pode deixar de 
controlar apertadamente, uma vez que, nesta matéria, a Constituição não 
reconhece qualquer amplitude criativa ao julgador.  No Ac. 79/2000, relatado 
pela Conselheira Maria Helena Brito, admite-se que, em casos de integração 
analógica ou operação equivalente, o recurso deve ser admitido e já não 
quando pura e simplesmente é posta em crise a subsunção da factualidade 
apurada a uma determinada norma.

3 MEDEIROS, Rui, A decisão de inconstitucionalidade — os autores, o conteúdo e os efeitos da 
decisão de inconstitucionalidade da lei, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 1999, p. 336 
e segs.
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E, posteriormente, de novo se voltou a decidir pela inadmissibilidade nos 
Acs. 176/03 e 336/03, relatados pelo Conselheiro Gil Galvão, 196/03, relatado 
pelo Conselheiro Benjamim Rodrigues e 331/03, relatado pelo Conselheiro 
Bravo Serra, com voto de vencida da Conselheira Maria dos Prazeres Beleza, 
os quais estipularam que o TC carece de competência para conhecer o recurso 
quando estão em causa actos jurídicos de índole diversa das normas jurídicas, 
como por exemplo, actos administrativos ou decisões judiciais.  Mais susten-
taram que tal conclusão se retira de todo o conjunto de normas e princípios 
constitucionais respeitantes à fiscalização da constitucionalidade e à natureza 
e configuração do TC, que é um órgão jurisdicional basicamente concedido 
para o controlo normativo.  E, a ser apreciado um recurso nos moldes aí 
interpostos, ou seja, admitindo-se que a decisão recorrida havia criado ver-
dadeira norma, isso acarretaria como inelutável consequência que sempre 
que um tribunal fizesse aplicação de uma norma de direito legislado, num 
sentido ou com uma interpretação tida por desconforme à CRP, estar-se-ia 
perante novas normas criadas pelo órgão julgador, feridas por definição, de 
constitucionalidade orgânica.  Não se consideram, consequentemente, ques-
tões de constitucionalidade a apreciação de erros de julgamento ou a errada 
qualificação de matéria de facto.

De igual jaez, também no Ac. 494/03, relatado pelo Conselheiro Gil 
Galvão, se decidiu pela inadmissibilidade e, no voto de vencida que a Con-
selheira Maria dos Prazeres Beleza nele lavrou, remetendo para a declaração 
de voto que fez juntar ao Ac. 383/00, fez constar, citando Gomes Canotilho, 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, 1998, p. 881, que 
o objecto do recurso é a norma interpretativamente mediatizada pela decisão 
recorrida, porque a norma deve ser apreciada no recurso segundo a inter-
pretação que lhe foi dada nessa decisão, para concluir que é a norma apli-
cada, interpretativamente extraída da respectiva fonte legal, e não a fonte 
em si mesma considerada, como acto legislativo ou como disposição legal, 
que constitui objecto do recurso constitucional previsto no n.º 1 do art. 70.º 
da LTC.  A questão, reside, pois, no entender da Conselheira vencida, em 
saber se o TC deve ou não conhecer a constitucionalidade, por violação do 
princípio da legalidade penal, de normas interpretativamente obtidas, isto é, 
de interpretações normativas.  E há que destrinçar entre a inconstitucionali-
dade de uma dada interpretação de certa norma jurídica e a invocação da 
inconstitucionalidade da própria decisão, e só desta, sendo incontroverso que 
o TC não pode sindicar o acto de julgamento, que envolve a ponderação 
decisiva da singularidade do caso concreto, ou a decisão, como resultado 
indissociável do facto e do critério normativo utilizado.  Destarte, não são 
sindicáveis a subsunção da factualidade à norma efectuada pelo juiz nem a 
obtenção, por este, de uma solução decorrente de critérios estritamente 
normativos.

Mais recentemente, os Acs. 315/2011 e 594/2011, relatados pelo Conse-
lheiro José Cunha Barbosa, adiante citados, admitem a possibilidade de, numa 
análise casuística, ser admissível o recurso.
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3.  Acerca da eventual extensão do sistema de controlo da constitucio-
nalidade às normas que se extraem da integração de lacunas, dedica Rui 
Medeiros 4 parte do cap. II da sua dissertação de doutoramento, onde defende 
que não é admissível o recurso para o Tribunal Constitucional em casos como 
o enunciado na introdução do presente estudo, e a sua posição colheu a 
anuência de vários juízes da jurisdição constitucional e esteve na base das 
respectivas decisões 5.  Vejamos os argumentos que sustentaram a sua 
tomada de posição.

O autor centra o cerne da questão no facto de o legislador constitucional 
português ter recusado a introdução de um sistema semelhante ao da acção 
constitucional de defesa de direitos fundamentais, entendendo que tal opção 
legislativa é fundamental para efeito de delimitação do âmbito dos recursos: 
“A competência do Tribunal Constitucional deve, pois, abranger a fiscalização 
da constitucionalidade de uma regra abstractamente enunciada para uma 
aplicação genérica e não simplesmente o controlo da concreta decisão de um 
caso jurídico” 6.

Constatando a dificuldade em diferenciar o vício da inconstitucionalidade 
imputável especificamente a uma norma, e a interpretação e a aplicação que 
dela é feita pelo Tribunal, do vício de uma sentença, ela mesma atentatória dos 
direitos fundamentais, manifesta o entendimento de que o recorrente, na situa-
ção de integração de lacuna com recurso à analogia, não suscita a inconstitu-
cionalidade de uma norma jurídica, mas a do acto de julgamento.  Ou seja, a 
inconstitucionalidade material reporta-se unicamente ao processo de integração 
das lacunas adoptado pelo tribunal a quo, sendo certo que a decisão jurisdicio-
nal constitui um acto normativo não sindicável pelo Tribunal Constitucional.

A ênfase dada por Rui Medeiros à solução da inadmissibilidade reside, 
além do mais, como já se disse, na inexistência no sistema português do 
recurso de amparo ou direito de queixa das decisões jurisdicionais directa-
mente violadoras da Constituição da República Portuguesa.  Com efeito, refere 
este autor, a teleologia do sistema permite a fiscalização da Constituição 
reportada à lei ou às normas resultantes da interpretação em sentido estrito 
adoptada pelos tribunais e estende-se ao controlo das normas que se extraiem 
da integração de lacunas por ele realizadas.  Trata-se, pois, de propiciar a 
expurgação das normas inconstitucionais do sistema jurídico, ou pelo menos 
uma prática uniforme em relação aos respectivos juízos de inconstitucionali-
dade, que tem total cabimento nos casos em que a norma foi obtida através 
do recurso à analogia.  Porém, tal não significa que o Tribunal constitucional 
possa fiscalizar o próprio processo de obtenção da regra aplicável, ou seja, 
pode fiscalizar a norma obtida através do processo de integração de lacunas, 
mas não o processo de obtenção da regra aplicável.

4 MEDEIROS (nota 3).
5 Cfr. por todos o já citado Ac. 674/99.
6 MEDEIROS (nota 3), p. 339.
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Ora, sustenta Rui Medeiros, no caso em análise, o recorrente invoca a 
inconstitucionalidade do acto de julgamento, não a inconstitucionalidade de 
uma norma jurídica.  Explica, então, que nos casos em que o tribunal interpreta 
uma lei em desconformidade com a Constituição, a inconstitucionalidade não 
pode apenas ser imputada ao legislador, pois sendo possível atribuir à lei um 
sentido conforme com a Constituição, a disposição legal em si é válida.  Mas 
no caso em apreciação, a inconstitucionalidade, ainda que se convole para 
uma inconstitucionalidade material, reporta-se unicamente ao processo de 
integração de lacunas adoptado pelo tribunal.

Porém, esta argumentação é passível de ser refutada.  Vejamos em que 
termos.

Desde logo, porque o argumento de que o recorrente invoca a inconsti-
tucionalidade do acto de julgamento e não a inconstitucionalidade de uma 
norma jurídica é, quanto a nós, perdoe-se-nos a expressão, sofista.  É que, 
na realidade, o recorrente invoca, além do mais, a inconstitucionalidade da 
aplicação da norma criada pelo julgador por via de um processo violador de 
normas constitucionais.

Ora, é o art. 20.º da CRP que consagra o direito fundamental ao acesso 
aos tribunais para defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, 
direito este de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias constan-
tes do Título II, ex vi arts. 18.º e 17.º  Significa tal consagração que todos 
têm o direito de submeter um direito ou interesse juridicamente relevante a 
uma decisão judicial, bem como a garantia da via judiciária à “protecção 
contra actos judiciais, o qual, obviamente, só é exercível mediante recurso 
para outros tribunais” 7, sendo certo que inexiste um direito de recurso ilimi-
tado, que abranja todas as matérias.

O nosso sistema português de fiscalização da constitucionalidade situa-se 
na confluência de duas culturas jurídico-constitucionais diferentes: a da judicial 
review of legislation, dos Estados Unidos e da Verfassungsgerichts-barkeit, 
da Áustria 8, o que lhe confere uma nota de particular originalidade.  Com 
efeito, no sistema da judicial review compete a qualquer tribunal apreciar e 
decidir a questão sobre a inconstitucionalidade da norma.  Já no sistema 
austríaco, a questão junto do tribunal constitui um mero incidente a ser julgado 
pelo Tribunal Constitucional, que é sempre o competente para decidir essa 
matéria.  Este, apesar de ser um órgão jurisdicional, é diferente dos demais, 
quer pela forma de recrutamento, quer pela composição, pelo que se reveste 
de caraterísticas do modelo político, bem como do modelo judicialista.  Cons-
titui, por isso, um tertium genus.

7 Ac. 287/90, relatado pelo Conselheiro Sousa e Brito.
8 GOMES CANOTILHO, J. J., Direito Constitucional, Coimbra, Almedina, 1991, pp. 979-980; GOMES 

CANOTILHO, J. J., e VITAL MOREIRA, Fundamentos da Constituição, Coimbra, Coimbra Editora, 
1991, p. 243; MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, VI, Coimbra, Coimbra Editora, 
2001, p. 100 e segs.



 A Inconstitucionalidade da Decisão do Limite à Interpretação em Direito Penal  65

Coimbra Editora ® JULGAR - N.º 21 - 2013

A fiscalização da constitucionalidade significa fundamentalmente que a 
Constituição é a lei básica do país e que toda a ordem jurídica deve ser 
conforme a ela 9.  Para o que releva neste estudo, atentemos no sistema 
português de fiscalização concreta.

Com a revisão constitucional de 1982, criou-se o Tribunal Constitucional, 
que sucedeu à Comissão Constitucional, o qual surge como principal órgão 
da justiça constitucional que detém a competência para decidir definitivamente 
as questões de constitucionalidade ou de legalidade a ela equiparáveis, quer 
pela via do recurso de decisões de outros tribunais, proferidas a título inci-
dental em causas que julgam, seja qual for o sentido dessa decisão, e bem 
assim a título principal e com força obrigatória geral, decidindo as questões 
que lhe foram submetidas a apreciação nos termos da Constituição 10.  Res-
peitou-se, assim, a tradição de fiscalização judicial avulsa que primara no 
sistema constitucional português 11.

Compete-lhe, nos termos do art. 221.º da CRP, administrar a justiça em 
matérias de natureza jurídico-constitucional.  Em sede de fiscalização concreta, 
a competência pertence a todos os tribunais, seja por impulso das partes, do 
Ministério Público, ou ex officio, devendo decidir a questão da inconstitucio-
nalidade da norma aplicada ao caso concreto que julga.  Ademais, e contra-
riamente ao sistema de judicial review, há recurso, possível ou necessário, 
dependendo das situações, designadamente se a norma não for aplicada por 
ser considerada inconstitucional, para o Tribunal Constitucional [arts. 280.º, 
n.º 1, da CRP e 70.º, n.º 1, al. a), da LOTC].  Quer o tribunal a quo, quer o 
Tribunal Constitucional, apenas conhecem a inconstitucionalidade da norma 
na sua aplicação ao caso em apreço, sem curar formular qualquer juízo de 
inconstitucionalidade em abstracto, e sem embargo dos efeitos decorrentes 
de o Tribunal Constitucional julgar por três vezes inconstitucional ou ilegal a 
mesma norma, ser desencadeado, quanto à mesma, o processo de fiscaliza-
ção abstracta tendente à declaração da inconstitucionalidade ou de ilegalidade 
com força obrigatória geral.

Portanto, para o que ora releva, dita o art. 280.º, n.º 1, als. a) e b), da 
CRP e art. 70.º da LOTC que há recurso para o Tribunal Constitucional de 
decisões dos tribunais que: a) recusem a aplicação de certa norma com fun-
damento na inconstitucionalidade; b) de decisões que apliquem norma cuja 
inconstitucionalidade ou ilegalidade haja sido suscitada durante o processo.  
Importa, portanto, que a inconstitucionalidade da norma tenha sido oportuna 
e adequadamente suscitada, que tenha a mesma sido aplicada na decisão 
recorrida e, contestando-se a inconstitucionalidade dessa norma apenas com 
uma determinada interpretação, que ela tenha sido aplicada in casu com a 
interpretação contestada.

9 Cfr. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA (nota 8), p. 237.
10 GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA (nota 8), pp. 238-239.
11 MIRANDA (nota 8), p. 138.
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Gomes Canotilho 12 sintetiza os requisitos processuais objectivos, quanto 
à questão da inconstitucionalidade, da seguinte forma: i) ser suscitada perante 
o juiz a quo uma questão de inconstitucionalidade, ou seja, de desconformi-
dade de uma norma com a Constituição, a qual tem de ser concreta, por-
quanto respeita a acto normativo a aplicar num caso submetido à decisão 
perante o juiz a quo; ii) ser uma questão objectiva, pois a inconstitucionalidade 
deve ser suscitada ex officio e julgada, independentemente dos benefícios 
que o seu acolhimento ou rejeição traga a qualquer das partes; iii) tem de 
ser uma questão de inconstitucionalidade, ou seja, implica um juízo de con-
formidade ou desconformidade do acto normativo com normas ou princípios 
de jaez constitucional, na sua forma e valor, excluindo-se as questões de 
natureza contencioso-administrativa, de mérito da causa e sobre a eventual 
(in)constitucionalidade da decisão judicial.  Exige-se, ademais, que a questão 
da inconstitucionalidade seja relevante para a decisão da causa, não sendo 
a principal, ou seja, é uma questão prévia para a solução da questão prin-
cipal.

Assim, é pacífico que o Tribunal Constitucional é um órgão basicamente 
concebido para o controlo normativo.  E, nesta perspectiva, torna-se absolu-
tamente essencial liquidificar o conceito de norma para efeito de fiscalização 
concreta da constitucionalidade.

Nas palavras de Gomes Canotilho, o objecto de controlo no direito cons-
titucional português vigente é constituído pelas normas, todas as normas, 
independentemente da sua natureza, da sua forma, da sua fonte e hierar-
quia 13.  Para este autor, norma ou acto normativo, para efeitos de controlo 
de constitucionalidade, obedece aos seguintes tópoi: i) não depender de 
qualquer forma específica mas da sua qualidade jurídica, ou seja, da sua 
natureza material; ii) este requisito ou qualidade-material reconduz-se funda-
mentalmente à ideia de norma como (a) padrão de comportamentos e (b) 
acto criador de regras jurídicas para a decisão de conflitos; iii) em virtude da 
caracterização material de normas como padrões e regras, excluem-se do 
conceito de actos normativos os actos concretos de aplicação dos mesmos, 
v. g. actos administrativos, sentenças judiciais; iv) a norma para valer como 
norma juridicamente vinculante, deve ser criada por um poder normativo, 
legitimado para criar padrões de comportamento e regras de decisão de 
conflitos.

Em particular, em sede de fiscalização concreta, o objecto deve ser a 
norma a aplicar na causa, inexistindo, no entanto, qualquer restrição, quanto 
à natureza das normas impugnadas, materiais ou processuais, incidentes 
sobre o mérito da causa ou apenas sobre meios probatórios ou pressupostos 
processuais, lesando ou não direitos fundamentais ou interesses legítimos das 
partes.  O conceito de norma “é fundamentalmente um conceito de controlo 

12 GOMES CANOTILHO (nota 8), p. 1059 e segs.
13 GOMES CANOTILHO (nota 8), pp. 1008-1009.
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ao qual está subjacente uma componente de protecção jurídica típica do 
Estado de direito democrático-constitucional” 14.

E a questão, a nosso ver, centra-se exactamente no conceito de norma 
para efeitos de controlo da constitucionalidade.  Vejamos como a jurisprudên-
cia constitucional o elaborou.

Sobre ele incidiram os Pareceres da Comissão Constitucional 3/78, 6/78 
e 13/82 15 nos quais, em síntese, se entendeu que o referido conceito, embora 
tão-só para efeitos de fiscalização abstracta da constitucionalidade, implica 
que se afaste a característica da generalidade, sustentando-se que um preceito 
legal que rege para um caso concreto, e que nessa medida se apresenta com 
uma eficácia equivalente à de um acto administrativo, nunca é um puro acto 
de aplicação do direito pré-existente, pois que simultaneamente se traduz num 
acto de criação de direito novo: é que nele estabelece-se também a regra 
aplicável ao caso, regra que muitas vezes (se não normalmente) constitui um 
desvio ou uma excepção às que de outro modo seriam aplicadas.  Em tal 
preceito ou disposição legal vai implicitamente contida uma norma individual, 
mas que por esse facto não deverá ser subtraída à possibilidade de controlo 
de fiscalização.  Em suma, para o efeito de fiscalização da constitucionalidade, 
há-de fazer-se apelo a um conceito funcionalmente adequado ao sistema de 
fiscalização instituído na Constituição e consoante com a sua justificação e 
sentido 16.

O que se tem em vista com o sistema de fiscalização é o controlo dos 
actos do poder normativo do Estado em sentido lato e, em particular, do poder 
legislativo, e que se consubstancia nos actos que contêm uma regra de con-
duta ou padrões de valoração de comportamentos, ou um critério de decisão 
para os particulares, para a Administração e para os tribunais.

Nesta perspectiva, encontram-se desabrigadas do controlo de fiscalização 
as decisões judiciais sem carácter normativo que consubstanciem, tão-só, 
puros actos de aplicação de normas.  Onde, porém, um acto de poder público 
for mais do que isso, e contiver uma regra de conduta para os particulares 
ou para a administração, ou um critério de decisão para esta ou para o juiz, 
aí estaremos perante um acto normativo, cujas injunções ficam sujeitas ao 
controlo da constitucionalidade 17.

No voto de vencido que juntou ao Ac. 172/93, relatado pelo Conselheiro 
Nunes de Almeida, o Conselheiro Sousa e Brito elabora uma lição sobre a 
norma como objecto do processo constitucional.  Como bem ensina, o conceito 
funcional de norma substituiu as exigências de generalidade das pessoas e 
abstracção dos factos abrangidos pela previsão da norma pela de normativi-
dade, ou função orientadora do comportamento, relativa à estatuição de norma.  

14 GOMES CANOTILHO, J. J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 
1997, p. 822. 

15 (nota 2).
16 Ac. 26/85.
17 Ac. 80/86, relatado pelo Conselheiro Monteiro Dinis.
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Evocando o já aludido Parecer 13/82 da Comissão Constitucional, sublinha 
que o controlo tem de incidir na actividade dos poderes públicos que se tra-
duz na emissão de regras de conduta ou padrões de valoração de compor-
tamentos, em conformidade com o conceito de normatividade: só actos de 
criação normativa (em sentido amplo, abrangendo manifestamente a modifi-
cação e a revogação total ou parcial de normas), por oposição a actos de 
aplicação normativa são controlados por via da fiscalização da inconstitucio-
nalidade do Tribunal.

Constituem, destarte, para efeitos de definição do conceito funcional 
as seguintes características da norma: a) normatividade, que afasta o con-
ceito tradicional assente na generalidade e abstracção stricto sensu, em 
favor de uma mera pretensão de generalidade.  Assim entendida, a gene-
ralidade não depende do carácter mais ou menos determinado dos casos 
a que se aplica, mas da conformidade com a vontade geral, ou correcção, 
ou racionalidade, do ponto de vista do Estado de Direito, da estatuição 
normativa, isto é, da susceptibilidade da sua generalização, continua o 
ilustre Conselheiro; b) imediação, ou seja, a circunstância de a norma ter 
como parâmetro de validade imediato a Constituição; c) a heteronomia, 
característica esta que implica a subordinação à norma independentemente 
da vontade das partes, e que o Conselheiro Sousa e Brito define como 
sendo a característica de uma orientação de comportamento que se impõe 
independentemente da vontade a quem se dirige, o que impõe a exclusão 
das normas criadas pela autonomia privada; d) o reconhecimento, o que 
significa que a norma deve ser considerada pelo poder estatal como norma, 
podendo, não obstante, não emanar do próprio Estado, uma vez que este 
não detém o monopólio da criação mas tão-só o do reconhecimento das 
normas como jurídicas.

O Conselheiro Cardoso da Costa 18 considera que na Jurisprudência 
do Tribunal “veio a adoptar-se (…) um conceito “funcional” de norma — ou 
seja, um conceito que toma como critério ou ponto de vista determinante 
a natureza e sentido da função que ao Tribunal se quis atribuir, a saber, a 
de controlo da conformidade constitucional do ordenamento jurídico objec-
tivo estabelecido pelo Estado, latu sensu, enquanto quadro em que vai 
desenvolver-se a actua ção jurídica das entidades públicas e dos particula-
res: daí que será de considerar como “norma” toda e qualquer proposição 
“perceptiva”, em alguma dimensão, ou o acto que a contém, produzido no 
exercício de um poder ou de uma competência estadual, latu sensu, de 
conformação, ou condicionante de conformação, daquele ordenamento ou 
sob a correspondente forma (maxime, um acto legislativo ou regulamentar)”.  
Excluem-se, assim, as normas “privadas”, por um lado, e, por outro, os 
actos puramente “aplicativos” de tais proposições (como as decisões judi-

18 CARDOSO DA COSTA, J. M., A jurisdição Constitucional em Portugal, Coimbra, Almedina, 3.ª Ed. 
revista e actualizada, 2007, pp. 34-35.
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ciais e actos administrativos propriamente ditos) bem como os “actos polí-
ticos” 19.

E aqui chegados, recordemos que compete ao Tribunal Constitucional 
especificamente administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-cons-
titucional, nos termos do art. 221.º da CRP.  E bem assim que o objecto dessa 
fiscalização concreta deverá ser uma norma, entendida no sentido funcional 
que acabámos de explanar, ou seja e em síntese, que contenha uma regra 
de conduta ou um critério de decisão, seja para os tribunais, seja para a 
administração, que se caracterize por uma pretensão de generalidade, seja 
independente da vontade dos visados, a sua violação directa reporte à Cons-
tituição e seja reconhecida como tal pelo poder estatal.

Nesta perspectiva, a regra de conduta que o tribunal a quo extrai de uma 
norma penal, por via da interpretação que dela faz, passível de ser aplicada à 
generalidade das pessoas, deve ser susceptível de controlo constitucional.  
E porquê?  Porque uma coisa é o erro de aplicação do direito (v. g., os factos 
seriam subsumíveis à norma A e não à B, a matéria de facto não preenche os 
elementos do tipo, etc.) e outra bem distinta é o processo de subsunção que 
viola os princípios legais da interpretação em direito penal para, a coberto do 
resultado dessa interpretação, subsumir os factos à norma criada.  Por outras 
palavras: através de acto de interpretação violador de princípios constitucionais, 
o julgador cria uma norma, no seu sentido funcional, até então inexistente no 
ordenamento jurídico-penal e susceptível de ser aplicada em outros casos 
concretos no mesmo contexto interpretativo.  E só por força desse acto do 
julgador demiurgo da norma é que ao arguido pode ser imputada a condenação, 
imbricada que se encontra na violação do princípio da legalidade.  Ora, o con-
trolo far-se-á sobre a norma viciada emergente, e não sobre o acto interpreta-
tivo do juiz tout court.  Afigura-se, porém, que, de facto, não é possível disso-
ciar o conteúdo dessa norma do processo da sua obtenção, e a mesma deverá 
ser entendida como uma unidade jurídico-normativa.  E, a ser assim, cremos 
que o controlo da constitucionalidade não está legalmente impedido de actuar 
nestes casos porque: i) compete ao TC fazê-lo, nos termos do art. 221.º da 
CR; ii) o objecto do controlo é uma norma penal, no seu sentido funcional, que 
foi criada num processo interpretativo violador do princípio constitucional da 
legalidade — o conteúdo da norma é violador deste princípio porque, além do 
mais, expressamente inexistente no momento da prática do facto e, ainda que 
de novo seja aplicada em concreto com a interpretação processualmente viciada, 
permanece, em abstracto, inexistente no sistema normativo penal.

Destarte, ainda que se analise a admissibilidade do recurso da fiscaliza-
ção da constitucionalidade nos casos que nos ocupam, não em função do 

19 No mesmo sentido quanto à exclusão, cfr. ARAÚJO, António de, “As relações entre os Tribunais 
Constitucionais e as outras Jurisdições Nacionais, incluindo a interferência, nesta matéria, da 
acção das Jurisdições Europeias”, in Estudos em Homenagem ao Conselheiro José Manuel 
Cardoso da Costa, Coimbra Editora, 2003, p. 208.
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seu objecto — constituído por uma verdadeira norma —, mas em função do 
seu fundamento, ou seja, a circunstância de a norma obtida resultar de deter-
minado processo interpretativo desconforme com o princípio da legalidade 
penal, como Rui Medeiros sustenta, essa tese não colherá.  Trazem-se à 
colação as certeiras palavras da Conselheira Maria dos Prazeres Beleza, no 
voto de vencida que juntou ao Ac. 383/2000 e replicou no Ac. 494/2003: não 
se encontra base constitucional ou legal para excluir da fiscalização da cons-
titucionalidade de normas (posto que se trate de efectivas normas, ainda que 
interpretativamente construídas) a apreciação de um específico fundamento 
dessa inconstitucionalidade, pois que a norma em causa pode ser confrontada 
com a CRP com fundamento na violação de outras normas ou princípios 
constitucionais.

Quanto ao argumento, também aduzido por Rui Medeiros, de que o 
legislador poderia criar directamente a norma com o conteúdo interpretativo 
que lhe foi atribuído pelo tribunal a quo, e ela não violaria a CRP, é o mesmo 
de refutar, na medida em que a norma cuja constitucionalidade se aprecia é 
a que foi aplicada no processo recorrido e não uma norma hipoteticamente 
criada por acto legislativo (cfr. Conselheira Maria dos Prazeres Beleza, nos 
citados votos de vencida).  Sempre padeceria, porém, de inconstitucionalidade, 
resultante do processo de obtenção da norma.

Rui Medeiros estriba-se, ademais, no argumento de que basear o juízo 
de constitucionalidade na natureza do processo de interpretação ou integração 
usado é sindicar o acto de julgamento.  Ora, importa destrinçar o que releva 
de uma decisão do caso concreto submetido a Tribunal, do que é um critério 
normativo que releva da norma aplicada.  E em boa verdade, sempre que o 
tribunal apura, a partir de uma dada norma, um critério aplicável a outros 
casos, a decisão extravasa o caso concreto singular e respalda-se numa 
amplitude normativa que a torna sindicável pelo Tribunal Constitucional.  De 
resto, as normas legais são sempre aplicadas de acordo com o sentido nor-
mativo decisivamente aceite e aplicado pelo Tribunal — “a norma será tal 
como é interpretada” (Ascarelli) 20.

Alega, ainda, contra a admissibilidade que, fazê-lo, seria aceitar que o 
Tribunal Constitucional procedesse ao controlo judicial das decisões judiciais, 
uma vez que a todas as interpretações erróneas seria susceptível de ser 
assacada a violação do princípio da legalidade em matéria penal.  Contra-argu-
menta a Conselheira Maria dos Prazeres Beleza 21 que tal argumento não 
colhe porquanto implicaria entender como violação do princípio da legalidade 
uma interpretação errónea, qualquer que ela fosse, por corresponder à adop-
ção de um sentido normativo divergente do seu sentido natural, ou seja da 
interpretação correcta.  E uma coisa é a bondade de uma dada interpretação 

20 Apud CASTANHEIRA NEVES, A., Digesta — Escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, 
da sua metodologia e outros, vol. II, Coimbra, Coimbra Editora, 1995, p. 338.

21 In votos de vencida nos Acs. 383/2000 e 494/03.
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e outra, bem distinta, é a contrariedade à Constituição dessa mesma inter-
pretação.  Ora, é bem verdade que uma norma penal pode ser objecto de 
distintas interpretações, todas elas conformes com o princípio da legalidade.  
Por onde se não pode enveredar é pelo consentimento de que o juiz obtenha 
uma norma cujo conteúdo ultrapassa o sentido possível das palavras da lei, 
em violação do princípio nullum crimen sine lege.

Esta abordagem conduz-nos à problemática da proibição da interpretação 
extensiva em Direito Penal, sobre a qual, com a revisão do Código Penal 
de 1982, as posições divergem.

Cavaleiro de Ferreira ensina que com a reforma desse diploma legal se 
deixou de exigir, como o fazia o Código Penal de 1886, que os elementos 
essenciais do crime tivessem de estar expressamente previstos 22: “estas 
disposições não têm paralelo no novo Código Penal e por isso não é proibida 
a interpretação extensiva das normas incriminadoras”.

Para o Conselheiro Sousa e Brito 23, deve entender-se que uma inter-
pretação que vá além do sentido possível das palavras é incompatível com 
o fundamento de segurança jurídica do princípio nulum crimen nulla poena 
sine lege, embora não esteja, em rigor, abrangida por ele.  Citando Cardoso 
da Costa 24, refere o ilustre Conselheiro no voto de vencido que fez juntar ao 
Ac. 634/94 que este entendimento encontra explícito apoio no n.º 3 do art. 80.º 
da LTC, que contempla a hipótese de o juízo de constitucionalidade se fundar 
em determinada interpretação da mesma norma.  E acrescenta adiante: “Entre 
o sentido possível das palavras e o mínimo de correspondência verbal a que 
se refere o n.º 2 do art. 9.º do Código Civil, há ainda um espaço a ser per-
corrido pela interpretação.  A interpretação que, embora tendo na lei um 
mínimo de correspondência verbal, excede o sentido possível das palavras 
da lei, é interpretação extensiva e deve considerar-se proibida pelo art. 29.º 
da Constituição”.

Nesta perspectiva, é possível interpretar extensivamente em matéria penal 
em conformidade com o princípio da legalidade plasmado no art. 29.º da CRP, 
cuja função de garantia não fica beliscada.  Para tanto e concomitantemente, 
concorrem os princípios da necessidade, da subsidiariedade e do carácter 
fragmentário do Direito Penal, impondo que não baste para a criminalização 
que a conduta afecte bens jurídicos fundamentais, sendo, outrossim, neces-
sário, que a protecção de tais bens não possa realizar-se senão através de 
penas ou medidas de segurança 25.  Como justamente escreveu o Conselheiro 

22 CAVALEIRO DE FERREIRA, Manuel, Lições de Direito Penal, Parte Geral, vol. I, Coimbra, Almedina, 
Reimp. da 4.ª Ed. de Setembro de 1992, 2010, pp. 63-64.

23 SOUSA BRITO, José de, “A Lei Penal da Constituição”, in Estudos sobre a Constituição, coord. 
MIRANDA, Jorge, 1978, vol. II, pp. 197-254; veja-se, ainda, o voto de vencido junto ao Ac. 
634/94.

24 CARDOSO DA COSTA (nota 18), p. 50, n.º 49, al. b).
25 Sobre a interpretação em matéria penal, veja-se também FARIA COSTA, José de, “Construção 

e interpretação do tipo legal de crime à luz do princípio da legalidade: duas questões ou um 
só problema?”, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 134.º, n.º 3933, pp. 354-366: 
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Sousa e Brito “As sanções penais só se justificam quando indispensáveis, 
isto é, indispensáveis tanto na sua existência como na sua medida à conser-
vação e à paz da sociedade civil” 26.  Acresce-lhe o princípio da não retroac-
tividade, que proíbe a aplicação de pena ou medida de segurança se o facto 
tiver sido praticado antes da entrada em vigor da lei que qualifica o facto 
como crime.

Teresa Beleza 27 sintetiza esta questão da seguinte forma: só são cons-
titucionalmente admissíveis as penas e as medidas de segurança (com a 
definição dos pressupostos que lhe são conexos) que estejam traduzidas 
explicitamente em palavras de uma lei anterior; a interpretação — incluindo 
a extensiva — destas palavras tem como limite extremo o sentido possível 
delas; isto significa que a Constituição admite a interpretação extensiva em 
direito penal até ao limite do “sentido literal possível”.

No que tange ao argumento de que a admissão do recurso proporciona 
assacar a determinada interpretação outras causas de inconstitucionalidade 
como a orgânica, importa referir-se que o TC tem apreciado 28 a constitucio-
nalidade orgânica de interpretações adoptadas pelo tribunal a quo, em hipó-
teses em que há interpretações alternativas não violadoras das regras cons-
titucionais de competência.

Por fim, importa assentir que inexiste no sistema jurídico-constitucional 
português um processo de queixa constitucional de recurso de amparo que 
permita aos cidadãos lesados nos seus direitos apelarem directamente para 
o tribunal constitucional, em condições organizacionais e processuais regula-
das.  Porém, os particulares podem, nas causas submetidas a julgamento em 
que sejam parte, invocar a inconstitucionalidade de qualquer norma violadora, 
despoletando assim o controlo da constitucionalidade numa perspectiva de 
controlo subjectivo 29.

Como justamente o Conselheiro José da Cunha Barbosa exarou nos Ac. 
315/2011 e 594/2011, citando Lopes do Rego 30, há que distinguir, para efei-
tos de definição do objecto do recurso de constitucionalidade, as situações 
em que se controverte a concreta decisão, considerada como resultado de 
um momento de aplicação dos preceitos legais — a isso se reconduzindo as 
situações em que embora sob a capa formal da invocação da inconstitucio-

“A interpretação (…) em direito e muito particularmente em direito penal, não é lugar de 
fantasia, de jogos significantes, nem sequer de simples descentramentos, tanto mais quanto 
é certo, como se sabe, estar a interpretação jurídico-penal, ela própria sujeita, sujeita a regras, 
ao rígido percurso de etapas, a passos que se têm que dar ou percorrer para se atingir, 
precisamente, uma correcta interpretação”.

26 SOUSA E BRITO (nota 23), p. 218.
27 BELEZA, Tereza Pizarro, Direito Penal, vol. I, AAFDL, 2.ª Ed., 1985, p. 489.
28 A Conselheira Maria dos Prazeres Beleza cita, a título exemplificativo, os Acs. 609/95, 41/00 

e 520/99 nos referidos votos de vencida.
29 GOMES CANOTILHO (nota 8), pp. 672-673.
30 LOPES DO REGO, Carlos, “O objecto idóneo dos recursos de fiscalização concreta de consti-

tucionalidade: as interpretações normativas sindicáveis pelo Tribunal Constitucional”, in 
Jurisprudência Constitucional, 3 (Julho/Setembro), 2004, p. 8.
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nalidade de certo preceito legal tal como foi aplicado pela decisão recorrida — 
o que realmente se pretende converter é a concreta e casuística valoração 
pelo julgador das múltiplas e específicas circunstâncias do caso sub judicio 
(…); [designadamente] a adequação e correcção do juízo de valoração das 
provas e fixação da matéria de facto provada na sentença (…) ou a estrita 
qualificação jurídica dos factos relevantes para a aplicação do direito […]” —, 
daquelas em que está essencialmente em causa o momento normativo da 
concreta realização do direito traçado pela determinação do critério jurídico à 
luz do qual deve ser valorado o problema, escapando ao controlo do Tribunal 
a qualificação e a valoração da matéria de facto que com aquele momento 
converge no juízo decisório.

E acrescenta sabiamente: considerar se está em causa a constituciona-
lidade de um critério normativo ou a correcção do juízo decisório na qualifi-
cação fáctico-jurídica que o possibilitou não será, de certo, um problema que 
se resolva pela estrita consideração da semântica que o enuncia, mas, prin-
cipaliter, pelo tipo de controlo que o Tribunal é chamado a realizar, conhecendo 
as questões que contendam, num pleno intensivo-vertical, com a validade do 
critério normativo aplicado e, por falta de legitimidade, não tomando conheci-
mento das que se refiram, num plano extensivo-horizontal, à correcção do 
juízo aplicativo na recondução de uma questão de facto à norma tida por 
aplicável em face da determinada relevância jurídica do caso.

4.  Explanados os argumentos que sustentam a inadmissibilidade e 
confrontados que foram com os contra-argumentos que pugnam pela admis-
sibilidade do recurso relativo à aplicação de uma norma obtida por via de 
aplicação extensiva e ou analogia, cremos ser imperativo perfilhar este último 
entendimento.

Para tanto, sublinhamos em jeito de conclusão:

1.  Trata-se de uma verdadeira questão de constitucionalidade nor-
mativa, cujo objecto é uma norma criada através de um processo de 
interpretação extensiva e ou analógico, violador de norma constitucional, 
norma esta que, com a interpretação efectuada, é susceptível de ser 
aplicada em outros casos, caracterizando-se, desta feita, pela normativi-
dade e heteronomia que a colocam no conceito funcional adoptado pelo 
TC para efeito de fiscalização;

2.  O objecto do recurso é, portanto, a norma aplicada, interpreta-
tivamente extraída da fonte legal e não a fonte em si mesma considerada, 
como acto legislativo ou disposição legal, norma essa até então inexis-
tente no sistema normativo penal e, consequentemente, violadora do 
princípio constitucionalmente consagrado da não retroactividade — nullum 
crimen nulla poena sine lege [art. 29.º, n.os 1 e 3, da CRP];

3.  Compete ao TC controlar as dimensões normativas de índole 
pretensamente generalizante por referência a uma norma penal, 
quando elas emergem de processos constitucionalmente vedados ao 
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julgador, o que é substancialmente distinto do erro na aplicação do 
Direito, qual seja, v. g., a subsunção factual à norma — o TC tutela 
a justiça em matéria de natureza jurídico-constitucional [arts. 221.º e 
223.º da CRP];

4.  Não sendo a decisão a quo de per se que é sindicada pelo TC, 
mas a norma em que a mesma se baseou como ratio decidendi, carece 
de sustentação aduzir, para afastar o controlo do TC, a inexistência de 
recurso de amparo no nosso sistema de fiscalização constitucional.


