
A MODIFICAÇÃO DA LEI  
INCONSTITUCIONAL

Estudo sobrE as dEcisõEs  
dE inconstitucionalidadE parcial





A MODIFICAÇÃO DA LEI 
INCONSTITUCIONAL
Estudo sobrE as dEcisõEs  
dE inconstitucionalidadE parcial

2021

João tornada



A modificAção dA lei inconstitucionAl 
estudo sobre As decisões  
de inconstitucionAlidAde pArciAl
autor
João Tornada

editor
EDIÇÕES ALMEDINA, S.A.
Rua Fernandes Tomás, n.os 76, 78 e 79
3000-167 Coimbra
Tel.: 239 851 904 · Fax: 239 851 901
www.almedina.net · editora@almedina.net

design de capa
EDIÇÕES ALMEDINA, S.A.

pré-impressão
Vítor Miranda

impressão e acabamento

Abril, 2021
depósito legal

ISBN: 978-972-40-9299-7

Os dados e as opiniões inseridos na presente publicação são da exclusiva respon-
sabilidade do(s) seu(s) autor(es).
Toda a reprodução desta obra, por fotocópia ou outro qualquer processo, 
sem prévia autorização escrita do Editor, é ilícita e passível de procedimento 
judicial contra o infractor.

PENTAEDRO, LDA.

481233/21



 À minha família, 
 por todo o amor e apoio incondicional.





7

Prefácio

1. João Francisco Ribeiro Tornada licenciou-se em Direito pela Escola 
de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, com a média final de 
16,4 valores e, durante o curso, obteve o Prémio Professor Antunes 
Varela e o Prémio Professor Manuel Gomes da Silva, pelas classificações  
obtidas respetivamente em Direito Processual Civil e em Direito das 
Obrigações.

Conheço-o desde então e desde que frequentou, de seguida, o mes-
trado forense e o mestrado para a investigação, orientado por mim, 
tendo apresentado uma dissertação que mereceu 18 valores e a que 
quero dedicar algumas palavras.

Frequentou também diversos seminários e cursos de pequena exten-
são, entre os quais um de Direito do Mar e outro sobre a eutanásia.

Tem já alguns estudos publicados nas revistas O Direito e PLMJ-Arbi-
tragem.

Foi um dos fundadores do Programa de Apoio a Pessoas Idosas, em 
colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Tomar.

2. A dissertação agora publicada intitula-se “A modificação da lei 
inconstitucional”, embora, na realidade, o seu objeto venha a ser mais 
a inconstitucionalidade parcial, sob uma dupla perspetiva ou abordagem  
(pág. 12):

–  A abordagem “anatómica”, que visa “saber até que ponto é possí-
vel dissecar uma norma jurídica, retirando-lhe as parcelas tingidas  
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de inconstitucionalidade, sem comprometer o seu disco central, 
de modo a que este se regenere;

–  A abordagem “principiológica”, que visa encontrar os fundamen-
tos, os limites e os autores dessa tarefa normativas e reconstituir 
no quadro da força normativa da Constituição que tolda as normas 
jurídico-públicas desde o seu nascimento até ao seu óbito.

A conexão com a constitucionalidade ressalta logo no 1º capítulo 
(§ 1º), ao procurar distinguir-se inconstitucionalidade parcial e o 
desvalor da invalidade parcial (págs. 19 e segs.), ao considerarem-
-se os tipos e as estruturas das normas jurídicas (pág. 39 e segs.) – 
normas, subnormas e normas de decisão – ao precisar-se o sentido 
da sua interpretação e ao contrapor-se invalidade parcial horizontal 
ou quantitativa e invalidade parcial vertical ou qualitativa (págs. 47  
e segs.).

As decisões modificativas têm efeitos muito diversos (págs. 49 e 
segs.), entre os quais efeitos aditivos: “Quando uma parcela normativa 
inconstitucional não prescreve uma consequência jurídica que, face à 
fattispecie prevista deveria prescrever, sob pena de inconstitucionalidade, 
a sentença que sancione essa invalidade, aumentando a estatuição da norma, 
consubstancia uma decisão aditiva; e vice-versa (pág. 51).

Mais à frente, ao exporem-se as variedades de decisões aditivas  
(pág. 91 e segs.), desde as que adicionam um quid normativo à norma 
sindicada para garantir a sua constitucionalidade, modificando-a,  
às decisões que produzem efeitos repristinatórios, insiste-se em que 
elas são sempre decisões de inconstitucionalidade parcial (pág. 92).

Nos demais capítulos, são referidas figuras afins das decisões 
modificativas (págs. 61 e segs.), a tipologia das decisões modificativas  
(págs. 91 e segs.), o seu fundamento (págs. 102 e segs.), os seus limi-
tes (págs. 114 e segs.), os “alegados” entraves contra elas (págs. 130 
e segs.) e as alternativas que têm sido propostas (págs. 152 e segs.). 
Muito importantes os princípios evocados aquando dos fundamentos 
e dos limites e a chamada de atenção para o postulado da preferência, 
sempre que possível, pelo juízo de inconstitucionalidade parcial em 
vez de juízo de inconstitucionalidade total (págs. 102 e segs.).
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3. Naturalmente, não estou de acordo com tudo quanto João Tornada 
aduz nesta dissertação, até como resulta do que se acaba de ver acerca 
da recondução das sentenças aditivas a decisões de inconstitucionali-
dade parcial. Noutros escritos tenho tomado posição acerca desse ponto 
e acerca de outras matérias aqui tratadas.

Não é isso o que importa. O que importa é a liberdade académica. 
O que importa é a capacidade de investigação e de análise reveladas.  
O que importa é a seriedade do discurso que nos traz.

Estamos ainda diante de uma obra de juventude. Mas uma juventude 
já recheada de conhecimentos de Direito Constitucional e de Teoria 
Geral do Direito, uma juventude disposta a avançar para o estudo de 
mais e mais problemas dentro do largo campo das decisões de incons-
titucionalidade e para além delas, uma juventude que a Universidade 
deveria aproveitar.

 Jorge Miranda 

PREFáCIO
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Nota Prévia

Este livro corresponde, com algumas alterações, à dissertação de mes-
trado orientado para a investigação do Autor, sob o título “A modifica-
ção da lei inconstitucional: Uma análise «anatómica» e «principiológica» 
das decisões de inconstitucionalidade parcial”, submetida à apreciação 
da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Escola 
de Lisboa), em Junho de 2018, sob a orientação do Senhor Professor 
Doutor Jorge Miranda.

As provas públicas foram prestadas em Abril de 2019, perante um 
júri composto pelo Senhores Professores Doutores Jorge Miranda, Rui 
Medeiros (arguente) e Pedro Lomba, tendo lhe sido atribuída a classi-
ficação de 18 valores.
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 AaVv – Autores Vários
 Ac. / Acs. – Acórdão(s)
 Art.º / Arts.º – Artigo(s)
 ADIn – Acção Directa de Inconstitucionalidade (STF)
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iNtrodução1,2

1 O presente texto foi redigido ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
2 Existindo um completo índice bibliográfico anexo, de forma a aligeirar a leitura do texto, optou-se  
por incluir em nota de rodapé apenas os elementos necessários para identificar as fontes nesse 
índice, incluindo na primeira citação.

i – Pese embora o tema das sentenças intermédias do Tribunal Consti-
tucional português ocupe grande parte das discussões académicas no 
seio do Direito Constitucional, são escassos os estudos que se tenham 
debruçado sobre as decisões de inconstitucionalidade parcial como um 
todo, sendo frequente excluir-se as “sentenças redutivas sem efeitos 
aditivos” do estudo da admissibilidade das sentenças aditivas, ficando 
ainda de fora as decisões dos tribunais comuns3. 

Na verdade, e como se tentará demonstrar ao longo deste estudo, 
não existem razões para se encarar com maior apreensão uma decisão 
de inconstitucionalidade parcial que opere um aumento da previsão/
estatuição de uma norma (sentença aditiva) do que uma que opere uma 
diminuição (sentença diminutiva). 

A premissa de que partimos é a de que todas as decisões de incons-
titucionalidade parcial (sejam elas aditivas, diminutivas ou substitutivas), 

3 Entre outros, excluindo as sentenças redutivas do universo das decisões intermédias/mani-
pulativas, v. J. Miranda, Fiscalização…, cit., p. 71; R. Medeiros, A decisão…, cit., pp. 486-488 e C. 
Morais, Justiça…, II, cit., pp. 259-265. Excluindo-as do estudo do efeito aditivo em sede de fiscali-
zação sucessiva abstracta, por estas (alegadamente) não produzirem outro efeito no ordenamento 
jurídico que não o próprio efeito redutivo, v. R. Branco, ob. cit., p. 145.
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ao conhecerem da inconstitucionalidade de uma parcela normativa, 
produzem um efeito jurídico peculiar: alteram o tecido normativo do 
direito fiscalizado. Nessa medida, todas as decisões de inconstitucio-
nalidade parcial são sentenças modificativas.

Justifica-se, por isso, o estudo conjunto dos fundamentos e dos limi-
tes das decisões jurisdicionais de inconstitucionalidade parcial.

ii – Uma investigação sobre a necessidade e a conformidade com 
a Constituição deste tipo de decisões visa responder ao dilema de até 
onde podem ir os tribunais comuns e o Tribunal Constitucional na sua 
relação com o legislador. Se fosse possível sintetizar a nossa dissertação 
numa (dupla) questão, ela seria a seguinte: existe na nossa Lei Fundamental 
– e, se sim, em que medida – uma permissão para que os órgãos fiscalizadores da 
constitucionalidade modifiquem uma norma inconstitucional, substituindo-se  
a um “legislador lento e incerto” 4?

A tensão é sabida: o princípio da separação de poderes, trave-mestra 
do princípio do Estado de Direito, postula que as opções político-legis-
lativas na regulação das relações relevantes da vida sejam exclusivas do 
legislador democratica e constitucionalmente legitimado, deixando o 
sancionamento das normas inconstitucionais para os órgãos fiscaliza-
dores. 

Todavia, a construção de Kelsen, de um Tribunal Constitucional 
enquanto “legislador negativo”, não resistiu ao advento de um novo 
constitucionalismo orientado para a tutela dos direitos fundamentais 
enquanto “princípios estruturais objectivos da Constituição”5. É neste 
contexto que surge o presente estudo.

iii – O fenómeno das normas jurídicas que recompõem o seu tecido nor-
mativo após uma decisão de inconstitucionalidade parcial assemelha-se  
ao que ocorre no reino animal em que as estrelas-do-mar conseguem 
regenerar os seus membros amputados, desde que parte do seu disco 
central fique salvaguardado.

4 V. C. Morais, Justiça…, II, cit., p. 270, e Vega, ob. cit., p. 230.
5 V. R. Branco, ob. cit., p. 402.
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Nessa medida, por facilidade de exposição, procuraremos respon-
der à interrogação supra sob duas perspectivas: a “anatómica” e a “prin-
cipiológica”. 

A abordagem “anatómica” visa saber até que ponto é possível dissecar 
uma norma jurídica, retirando-lhe as parcelas tingidas de inconstitu-
cionalidade, sem comprometer o seu “disco central”, de modo a que 
esta se possa regenerar. 

A abordagem “principiológica” visa encontrar os fundamentos, os limi-
tes e os autores dessa tarefa reconstrutiva no quadro da força norma-
tiva da Constituição, que tolda as normas jurídico-públicas desde o seu 
nascimento até ao seu óbito.

Para tal, dividimos este percurso em sete etapas (ou capítulos). Numa 
primeira etapa, definiremos os traços gerais e metodológicos das decisões 
de inconstitucionalidade parcial; num segundo capítulo, distinguiremos 
as decisões em estudo das demais decisões do universo das sentenças 
intermédias – onde merecerão um destaque especial as decisões inter-
pretativas; num terceiro momento, procederemos à análise da tipologia 
das decisões modificativas; num quarto passo, procuraremos na Cons-
tituição a génese destas decisões para, num quinto capítulo, fechar-
mos o “círculo”, conhecendo dos seus limites à luz da Constituição e à 
luz da “anatomia” das normas jurídicas; num sexto momento, tentare-
mos responder às objecções que a doutrina levanta à admissibilidade 
destas decisões e, enfim, num sétimo e último capítulo, excursaremos 
sobre as eventuais alternativas a estas decisões, com especial foco no 
Direito Comparado, colhendo deste tanto quanto é possível para o nosso  
sistema.


