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Introdução

O primeiro obstáculo com que deparamos quando falamos de limi-
tes dos direitos fundamentais ou limitações aos direitos fundamentais 
reside na problemática compatibilização entre o carácter, em princípio, 
formalmente constitucional da garantia de direitos fundamentais e o 
carácter, em princípio, infraconstitucional do acto que limita ou con-
tém os limites dos direitos fundamentais. De facto, como se pode admi-
tir que um acto infraconstitucional possa suprimir, comprimir ou fazer  
ceder algo que tem um valor constitucional? É certo que a Constituição 
fala em “restrição a direito”, em “lei restritiva de direitos, liberdades e 
garantias”, mas, como pode um direito garantido com força de norma 
constitucional ser legitimamente restringido por acção dos poderes 
constituídos, portanto, através de actos que, em princípio, lhe estariam 
subordinados?

Dir-se-ia, numa resposta imediata, que a limitação só seria possível 
se a própria Constituição a autorizasse. Mas, nessa altura, se fosse assim, 
a figura da restrição seria logicamente supérflua, já que, estando a limi-
tação prevista e autorizada, o direito só existiria constitucionalmente,  
ab initio, com essa limitação ou com essa possibilidade de limitação; 
logo, não teria sido restringido porque, simplesmente, sempre teve essa 
configuração. Por outro lado, se essa previsão de restrição não existisse 
na Constituição, a ulterior restrição que viesse a ocorrer também não o 
seria, já que, em rigor, constituiria uma violação do direito constitucio-
nal e não uma restrição. 
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Onde estará, então, o espaço que permita, com propriedade, falar em 
limitações, restrições ou leis restritivas (eventualmente legítimas) de di-
reitos fundamentais, ou seja, afectações negativas, desvantajosas, de um 
conteúdo protegido por uma norma constitucional produzidas por acto 
jurídico infraconstitucional?

Se relativamente às restantes normas constitucionais se identifica, 
em princípio, qualquer inobservância ou qualquer diminuição infra-
constitucional do conteúdo da sua garantia como inconstitucionalidade, 
por que razão se deve fazer, no caso dos direitos fundamentais, uma dis-
tinção entre restrições legítimas e restrições inconstitucionais do bem pro-
tegido pela norma constitucional de direito fundamental, como, aparen-
temente, faz a nossa Constituição (artigo 18º, nºs 2 e 3)? 

Com efeito, a partir do momento em que os direitos fundamentais 
deixam de estar na disponibilidade do legislador —não apenas por força  
do seu reconhecimento constitucional, mas, também, pela expressa 
consagração da vinculação de todos os poderes do Estado aos direitos 
fundamentais (artigo 18º, nº 1, da Constituição)—, é necessário apresen-
tar um fundamento para a possibilidade que, todavia, se reconhece aos  
poderes constituídos, designadamente ao legislador ordinário, de res-
tringir as garantias constitucionais. 

Aparentemente, em ordem jurídica com Constituição formal, esse 
fundamento teria necessariamente de residir no próprio texto constitu-
cional, ou seja, sob pena de inconstitucionalidade, ter-se-ia de apurar na 
intenção expressa pelo legislador constituinte uma autorização para a 
posterior actividade restritiva dos poderes constituídos. Essa será, como 
veremos, a tentativa de resposta fornecida pela chamada teoria externa, 
mas que será necessariamente posta em causa quando do texto consti-
tucional não é possível inferir qualquer autorização para restringir e, no 
entanto, a restrição surge como inevitável.

Por isso, a dificuldade dogmática de fundamentação das restrições é 
ainda mais complexa no caso dos chamados direitos fundamentais sem 
reservas, ou seja, quando a norma constitucional não faz qualquer refe-
rência a posteriores actividades restritivas dos poderes constituídos.  
É que, para além do mais, aí está, numa clareza aparentemente inques-
tionável, a norma do artigo 18º, nº 2, da nossa Constituição, a proibir 
qualquer hipótese de restrição nesses casos: “a lei só pode restringir os di-
reitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição”.
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Vamos abordar desenvolvidamente, numa primeira Parte, as diferen-
tes tentativas de enquadramento dogmático destas questões comple-
xas do mundo dos direitos fundamentais, partindo de uma análise crí-
tica das várias teorias explicativas que se desenvolveram na Europa no  
pós-II Guerra, particularmente na Alemanha, após o que, na Segunda 
Parte, apresentaremos uma posição própria sobre o tema1.

A resposta a este tipo de questões foi inicialmente estruturada pela 
doutrina germânica —que, directa ou indirectamente, influencia deci-
sivamente, neste domínio, a nossa doutrina e jurisprudência constitu-
cionais, tal como a Lei Fundamental de Bona influenciara a elaboração 
da Constituição de 1976— em torno dos seguintes grandes modelos 
explicativos: o chamado pensamento de intervenção e limites (Eingriffs- und 
Schrankensdenken) ou teoria externa dos limites aos direitos fundamentais 
e a chamada teoria interna dos limites dos direitos fundamentais ou teo-
ria dos limites imanentes. Porém, a dicotomia de modelos, de reconstrução 
possível no plano teórico, na realidade da vida jurídica não existia ver-
dadeiramente, já que, doutrina e jurisprudência recorriam indiferente-
mente a um e a outro modelo explicativo, muitas vezes de forma sim-
plesmente pragmática, ou seja, em função da conclusão de legitimidade 
ou de ilegitimidade a que se chegara ou se pretendia chegar.

Ulteriormente, já no decurso da década de oitenta do século passa-
do, Alexy desenvolveu um terceiro modelo baseado na compreensão 
das normas de direitos fundamentais como princípios. Recebida com dis-
tância e criticismo pela doutrina germânica, esta teoria fez um caminho 
notável fora da Alemanha, especialmente na América do Sul, e, sobre-
tudo a partir da altura em que o seu Autor passou a ser traduzido em 
língua inglesa, alcançou uma influência internacional ímpar. 

Vamos, seguidamente, percorrer cada um destes três modelos de expli-
cação ou de fundamentação da ocorrência de limitações aos direitos fun-
damentais constitucionais actuadas pelos poderes constituídos, dado 
que, como veremos, a escolha de um tipo de fundamentação influencia 
significativamente o resultado que se apura quanto à constitucionali-

1 Não consideramos aqui o panorama particular do estado da arte nos Estados Unidos da 
América que, neste domínio, tal como no constitucionalismo em geral, constitui uma expe
riência com história e características únicas. Tratámos desenvolvidamente desse tema em  
J. Reis Novais, As Restrições aos Direitos Fundamentais não Expressamente Autorizadas pela Consti-
tuição, 3ª ed., Lisboa, 2021, págs. 897 e segs.
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dade/inconstitucionalidade da limitação e quanto à forma de desenvol-
ver o respectivo controlo. Apresentaremos os pontos de apoio principais 
de cada uma das teorias, com a correspondente crítica, concentrando-
-nos especialmente no modelo mais influente, o de Alexy, após o que 
apresentamos, numa segunda parte, uma proposta própria que procura 
descobrir uma possibilidade de fundamentação coerente e uma pro posta 
de metodologia de controlo construídas sobre a recuperação das vanta-
gens e o afastamento dos inconvenientes detectáveis em cada um dos 
modelos referidos.

Cabe chamar, por último, a atenção para o facto de que, entre nós, 
mesmo hoje, ainda não encontramos uma separação estrita e um alinha-
mento indiscutível dos intervenientes e dos operadores jurídicos em 
torno de cada um daqueles modelos. Ao invés, a atitude mais comum, 
incluindo na jurisprudência constitucional, é um alinhamento oscilante, 
muitas das vezes errático, pelos diferentes modelos, recorrendo-se indi-
ferentemente a um ou outro modelo explicativo consoante as circuns-
tâncias e sem verdadeira reflexão sobre tais diferenças. Em geral, um 
eclectismo não suficientemente reflectido, e, por vezes, intrinsecamente 
contraditório, é a nota dominante.


