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Rodrigo Collaço
Presidente 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)

Apresentação

S
eis meses após o lançamento da primeira edição da Revista da Escola 
Nacional da Magistratura, chega a suas mãos o segundo exemplar da 
publicação, repleto de artigos sobre temas relevantes para a magistratura 
nacional, em especial para os que se interessam pelo aprimoramento 

da formação da categoria. Com esta segunda Revista esperamos replicar o 
sucesso da versão inaugural, bastante elogiada pelos leitores.

No entanto, é preciso lembrar que o sucesso seria impossível se não 
fosse pela qualidade dos colaboradores. Nesta segunda edição, a excelência 
se repete. Seria injusto declinar nomes em detrimento daqueles que ainda 
não contribuíram com a revista, mas estou convicto de que estamos apenas 
iniciando uma firme tradição em publicar artigos subscritos por profissionais 
reconhecidos e de renome.

Mantém-se, também, o cuidado com a relevância dos temas expostos 
pelos articulistas. Há discussões sobre o uso da audiência preliminar, sobre a 
complicada relação entre o dano moral e a mídia, sobre os valores do Direito 
Comercial e sobre a autonomia do Judiciário, entre tantos outros.

Em momento algum a revista descuida dos pontos principais defendidos 
pela ENM, tais como o recrutamento, a seleção, a formação e o aperfeiçoamento 
dos juízes. Se isso soa semelhante ao que foi exposto na introdução da primeira 
edição, é porque a meta da Escola Nacional da Magistratura não mudou. 
Antes, fortaleceu-se.

O propósito da revista também segue inalterado: fornecer textos que, com 
profundidade e relevância, mas sempre agradáveis de serem lidos, contribuam 
com o aperfeiçoamento e a atualização dos magistrados.

Boa leitura!
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A FORMAçãO DO JuIZ 
E AS ESCOLAS DE 
MAGISTRATuRA NO BRASIL
Luis Felipe Salomão

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

e Diretor-Presidente da Escola Nacional da Magistratura - ENM

I. Introdução
A obra de Kafka imortalizou-se. Superou o seu tempo e apresenta um 

painel rico em vários temas da vida moderna. Direito, psicanálise e religião 
são assuntos tratados com absoluta transparência e objetividade.

O percurso surrealista de Joseph K, no magnífico texto de “O Processo”, 
homem indefeso e incrédulo dentro de um sistema judicial anacrônico e 
corrupto, hierarquizado e inacessível, cruel e injusto, é o pano de fundo de 
uma ampla reflexão sobre o Judiciário que se iniciou no segundo pós-guerra e 
ainda não terminou.

Há momentos, na história, em que os nós não mais se desamarram, 
cortam-se.

Vejamos o que vem ocorrendo com o poder judiciário no mundo.
Na Alemanha, com uma enorme máquina burocrática, o Judiciário passou 

por grandes transformações para repudiar o Poder que foi dócil ao “reich” e 
não atendia às exigências da sociedade que se pretendia reconstruir.

A Itália, com a ressaca da política de Mussolini, tinha um Judiciário 
hierarquizado, empobrecido, proclamando seu neutro tecnicismo, que tivera 
sido funcional ao fascismo. Recentemente, porém, a Itália mostrou ao mundo a 
força de uma magistratura engajada, promovendo a operação “mãos limpas”. 

“Se tiver que ser agora, não está para vir; 
se não estiver para vir, será agora; 

e se não for agora, mesmo assim virá.
Estar preparado é tudo.” 
Hamlet, W. Shakespeare
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Quando Espanha e Portugal estabeleceram regimes democráticos, situaram-
se diante de idênticos panoramas, com estruturas judiciárias subordinantes e 
que foram subservientes às ditaduras franquista e salazarista. Os dois países 
têm hoje os melhores modelos de seleção de juízes da Europa continental, 
aperfeiçoando o sistema francês. 

O que causou a necessidade das reformas empreendidas nos Judiciários 
europeus não foi seu fracasso técnico, mas o formidável insucesso político da 
formatação hierarquizada do Poder. 

Todavia, foi o grito de insatisfação da sociedade que despertou as cúpulas 
dos Judiciários daqueles países, exigindo mais eficiência e acessibilidade.

A atual situação vivenciada pelo Judiciário Brasileiro é um desses raros 
tempos de mudança. Visíveis, perceptíveis, que desafiam o exame dos cientistas 
sociais e reclamam apoio da sociedade organizada.

Afinal, a corporação se transmuda para atender a exigência do seu povo, 
livre do autoritarismo a partir da Constituição de 1988.

É possível afirmar, sem medo de errar, que o Judiciário brasileiro está se 
reinventando.

Para além da necessária democratização interna, o que certamente tornará o 
Poder mais transparente e sujeito a controles sociais, há também a necessidade 
de se cuidar da preparação e formação dos juízes no Brasil, como corolário 
lógico para o aperfeiçoamento do Judiciário.

II. Perfil de ingresso na magistratura
Extensa e detalhada pesquisa realizada no ano de 2005 (www.amb.com.br) 

pela professora Maria Tereza Sadeck (USP), uma das maiores especialistas em 
estudos sobre o poder judiciário, aponta o perfil dos juízes que ingressaram na 
magistratura brasileira.

Conforme o estudo, 96,5% dos juízes ativos exerceram atividade 
profissional anterior ao ingresso na magistratura, contra apenas 3,5% que não 
a realizaram.

Constatou-se também na pesquisa que 71,1% dos magistrados têm 
parentes em carreiras jurídicas públicas, enquanto 52% têm parentes exercendo 
advocacia privada.

O tempo médio de formatura até o ingresso na magistratura é de 7,2 anos.
Dentre os entrevistados, 37,8% prestaram apenas um concurso. A média 

de concursos é de 2,5.
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Quanto ao exercício de atividades acadêmicas, 4,8% dos magistrados 
lecionam em faculdade pública de Direito , 20,3% em faculdade privada de 
Direito , 17,1% ministram aulas em escolas de magistratura e 10,3% atuam 
em outras instituições.

É importante realçar que o sistema brasileiro de seleção de juízes é realizado 
basicamente por concurso público, com as exceções previstas na Constituição 
(artigo 94, CRFB/88). 

A tendência, portanto, é o recrutamento dos mais jovens, ainda não 
inseridos completamente no mercado de trabalho.

Esse fenômeno da “juvenilização” é comum em toda a Europa ocidental, 
como na França, Itália, Portugal, Espanha e Alemanha. 

Em todos os casos, é a democracia de acesso que induz a juvenilização.
No sistema da commom law, nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, 

o recrutamento é diferente; em regra não há concursos públicos, e a seleção 
é realizada ora por eleição, ora por indicação da Corte ou do Presidente da 
República, apontando os advogados mais antigos e experientes, e, claro, 
profissionais com idade mais avançada.

Com os dados de 2005, será útil para a compreensão do tema a comparação 
com os elementos extraídos da significativa e pioneira pesquisa “O perfil do 
magistrado brasileiro”, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (IUPERJ) em conjunto com a Associação de Magistrados Brasileiros 
(AMB), realizada em 1996 pelos sociólogos Luiz Werneck Vianna, Maria Alice 
Rezende de Carvalho, Manuel Palacios Cunha Melo e Marcelo Baumann 
Burgos. 

O exame comparado dos números permite um olhar generoso quanto à 
evolução da magistratura nos últimos dez anos.

No estudo do IUPERJ indagou-se a opinião dos magistrados acerca da 
forma de ingresso na carreira. Dentre os juízes de primeiro grau em atividade, 
98,2% acreditam que o sistema de concurso público melhor assegura o Estado 
Democrático de Direito, contra 1,8% que pensam ser o processo eletivo um 
meio de aproximar o poder judiciário aos valores da comunidade de maneira 
mais efetiva.

A pesquisa apontou também que, para 62,9% dos juízes de primeiro grau 
e 58% dos magistrados de segundo grau, o concurso público para ingresso 
na magistratura, na forma pela qual vem sendo realizado, tem facultado o 
acesso de todos os profissionais do direito aos seus quadros, possibilitando o 
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recrutamento de pessoas de variadas faixas etárias, de diferentes regiões e com 
formações culturais diversas. 

Dentre os magistrados atuantes em primeiro grau, apenas 25,6% 
concordam que é essencial a verificação anterior da vocação para juiz e que o 
concurso para a Escola da Magistratura e o cumprimento de seus requisitos 
curriculares deve ser a via exclusiva de acesso à carreira. O percentual é elevado 
para 32,1% entre os magistrados de segundo grau.

A assertiva de que as Escolas da Magistratura devem servir como 
instrumento que favoreça uma melhor seleção dos futuros juízes, oferecendo 
ensino especializado àqueles que pretendem concorrer à magistratura e 
prevendo concessão de bolsas de estudo para os seus melhores alunos,  conta 
com a concordância de 59,1% dos juízes de primeiro grau e 63,3% daqueles 
de segundo grau.

Porém, os magistrados de primeiro e segundo grau, na proporção de 45% 
e 54,2%, respectivamente, afirmam ser importante a passagem dos futuros 
juízes pela Escola da Magistratura.

Dentre os magistrados que ingressaram na carreira mediante concurso, 32% 
dos juízes de primeiro grau e 6,6% daqueles de segundo grau freqüentaram a 
Escola da Magistratura.

O percentual de 67,2% dos juízes de primeiro grau e 75,9% dos magistrados 
de segundo grau acreditam na necessidade de idade mínima para a inscrição 
no concurso.

A experiência profissional anterior na área de Direito é vista como condição 
indispensável para ingresso na carreira por 74,4% dos juízes de primeiro grau 
e 71,2% daqueles de segundo grau.

A maioria dos magistrados entrevistados (58,3% dos juízes de primeiro grau 
e 58,9% daqueles de segundo grau) pensam que, nos dias atuais, a capacitação 
do magistrado, além de seu talento, está associada a sua qualificação técnica, 
perícia científica e formação especializada. Concordam que a carreira do juiz, 
para se fazer independente de avaliações subjetivas, deve ser institucionalizada 
pelo poder judiciário, segundo critérios de titulação como ocorre em outras 
profissões, a partir da criação de cursos orientados para qualificação progressiva 
dos magistrados.

No tocante ao processo de promoção de magistrados, 94,2% dos juízes 
de primeiro grau e 93,9% daqueles de segundo grau acreditam que a seleção 
deve ocorrer por decisão exclusiva dos Tribunais, pois ao garantir o critério 
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da excelência jurídica e dos valores éticos da função, constitui melhor 
procedimento para defesa do Estado democrático de direito. Em contrapartida, 
5,8% dos juízes de primeiro grau e 6,1% dos de segundo grau pensam que 
a participação do Executivo Estadual na seleção confere aos Tribunais uma 
melhor comunicação com o seu contexto político social, dificultando a 
formação de identidades corporativas no interior do Judiciário.

Outra parte da pesquisa de 1996 procurou retratar a trajetória estudantil do 
magistrado. Majoritariamente, os juízes concluíram o segundo grau até os 18 
anos (52,9% dos magistrados de primeiro grau e 37,8% dos juízes de segundo 
grau). O ingresso na faculdade de direito ocorreu até os 20 anos de idade para 
50,4% dos juízes de primeiro grau e 42,5% daqueles de segundo grau.

No tocante ao intervalo entre a conclusão do segundo grau e o ingresso 
na faculdade de direito, para a maioria dos juízes não houve lapso temporal 
(56,9% dos juízes de primeiro grau e 62,9% dos juízes de segundo grau).

O curso de Direito foi concluído entre 23 e 25 anos por 40,5% dos juízes 
de primeiro grau e 49,3% dos magistrados de segundo grau.

Dentre os magistrados de primeiro grau entrevistados, a maior parte 
graduou-se em faculdade de direito localizada no estado de São Paulo (20,9%). 
Em segundo lugar, encontra-se o estado do Rio de Janeiro com 12,4% dos 
magistrados. A proporção se mantém com relação aos juízes de segundo grau, 
pois 25,5% formaram-se em faculdades de São Paulo e 17,1% em faculdades 
do Rio de Janeiro.

As atividades profissionais dos magistrados anteriores ao ingresso na 
carreira também foram objeto de questionamentos na pesquisa.

Dentre as diversas atividades, a advocacia corresponde à principal 
ocupação do atual juíz antes do ingresso na magistratura (42,9% dos juízes 
de primeiro grau e 43,1% dos juízes de segundo grau advogaram por até 5 
anos). A parcela dos magistrados que atuou como membro do Ministério 
Público por 5 anos corresponde a 9,4% dos juízes de primeiro grau e 10,5% 
dos magistrados de segundo grau. Exerceram a atividade de defensores 
públicos pelo mesmo lapso de tempo 5,9% dos juízes de primeiro grau e 
3% dos magistrados de segundo grau. Nas procuradorias atuaram 7,2% dos 
juízes de primeiro grau e 5% dos de segundo grau.

A experiência profissional em magistério superior foi realizada por 11,2% 
dos magistrados de primeiro grau e 7,7% dos de segundo grau pelo período 
de 5 anos.
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Atuaram na polícia pelo mesmo espaço de tempo 3,5% dos magistrados de 
primeiro grau e 4,4% dos de segundo grau. 

III.  A Escola Nacional da Magistratura (ENM/AMB)
A Escola Nacional da Magistratura (ENM), órgão vinculado à Associação 

da Magistratura Brasileira (AMB), em conjunto com as demais escolas de 
magistratura, desenvolve o planejamento estratégico para a formação dos 
magistrados, além de oferecer cursos de especialização e aperfeiçoamento 
cultural, jurídico e humanístico, no Brasil e no exterior. 

Revela-se como fórum nacional de debates para as escolas regionais e 
setoriais, buscando o aprimoramento dos sistemas de preparação, seleção e 
formação de magistrados e exerce sua função aliada aos tribunais, escolas, 
associações e outros órgãos e instituições do poder judiciário. 

No curso de sua história ganhou autonomia e legitimidade, valendo 
mencionar, como exemplo de suas ações, a efetiva colaboração para elaboração 
das recentes leis de aperfeiçoamento de toda a legislação processual civil.

Não se pode olvidar a atuação da ENM junto ao Superior Tribunal de Justiça 
e ao Tribunal Superior do Trabalho, a partir da Emenda Constitucional 45/
2004, que consagrou as escolas oficiais. A implantação das escolas no âmbito do 
STJ e TST ensejará certamente uma convivência harmônica com a ENM, cuja 
experiência está consolidada e cristalizada, sendo certo que poderá contribuir 
levando os anseios da base da magistratura a esses dois centros de decisão.

O estabelecimento de currículo mínimo para as escolas, sugestões quanto 
a critérios objetivos de promoção e remoção, qualificação de professores, 
unidade de material didático, uniformização para realização de concursos de 
seleção, são apenas alguns dos temas que as novas escolas oficiais irão tratar.

IV.  As Escolas Regionais e Setoriais da Magistratura
Há grande diversidade em relação às escolas em funcionamento, algumas se 

voltando para a formação de juízes, outras se dedicando à preparação, seleção 
e aperfeiçoamento. 

De acordo com os dados colhidos da pesquisa da juíza Maria Inês 
Correa de Cerqueira César Targa (“Diagnóstico das Escolas de Magistratura 
existentes no Brasil” – www.enm.org.br), realizada no ano de 2005, dentre as 
Escolas do país, 54,54% são vinculadas a tribunais e 27,27%, a associações de 
magistrados; 18,18% não possuem vínculos.



16

Analisando ainda os números, majoritariamente (68,18%) as escolas 
brasileiras exploram dúplice atividade: formação do candidato à magistratura 
e formação inicial e continuada do magistrado já empossado. Dedicam-se 
apenas ao aprimoramento do magistrado 22,72% das escolas e somente à 
formação do candidato 9,09%.

A maior parte das escolas (72,72%) têm cursos regulares para candidatos à 
carreira e 13,63% ministram cursos regulares aos magistrados já empossados. 
Em regra, os juízes que ingressaram na carreira recebem cursos esporádicos 
(68,18%).

A pesquisa também revela que a atividade de formação do candidato à 
magistratura tem sido desenvolvida de forma mais organizada do que aquela 
destinada aos magistrados. A média dos cursos preparatórios é de 703,56 
horas-aula, ao passo que à formação inicial e continuada dos magistrados 
empossados são destinadas, em média, 133,50h e 22h, respectivamente.

Aponta o estudo que o corpo docente das escolas é formado em grande 
parte por juízes (60,75%), advogados (17,89%) e membros do Ministério 
Público (13,01%). Apenas 8,35% dos docentes não integram essas carreiras. 

O grupo de professores inseridos nas escolas é composto por 10,46% de 
doutores, 22,14% de mestres e 29,31% de especialistas. 

Em média, auferem R$96,66 por hora-aula.
Mais da metade das escolas (59,09%) obtêm suas receitas dos cursos 

preparatórios que ministram.

V. Conclusões
Destarte, é urgente e importante pensar na formação do juiz do futuro, 

adequando-a às aspirações da sociedade.
É o que se chama da “busca das vocações”.
A implementação imediata das disposições previstas no artigo 105, 

parágrafo único, inciso I e artigo 101-A, inciso I da CRFB/88, com a criação 
das Escolas Oficiais no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), contando com a participação das escolas 
existentes e com as sugestões, base da magistratura, é ponto relevante no 
atual estágio de evolução quanto à melhor formação dos juízes brasileiros.

Urge também que os concursos públicos para seleção dos magistrados 
sejam realizados pelas escolas de magistratura ou tenham sua participação, de 
modo a que o recrutamento obedeça à mesma diretriz da preparação.
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Parece importante, ademais, a inserção de mecanismos de seleção que 
contemplem a busca dos mais vocacionados para a carreira, elementos que 
devem se somar ao conhecimento técnico indispensável ao exercício da 
profissão.

Além disso, é primordial que haja um peso específico para os aspectos 
humanísticos da formação dos quadros da magistratura.

Igualmente relevante é se conferir autonomia administrativa e financeira 
às escolas de magistratura, pois somente com a possibilidade de planejar seus 
objetivos estratégicos, a magistratura ampliará ao acesso dos cidadãos a uma 
justiça ágil, melhor aparelhada, informatizada e, portanto, mais transparente e 
capaz de cumprir plenamente sua função social.

O texto integral da proposta da escola nacional da magistratura para 
o estatuto da magistratura, na parte relativa às escolas de formação e 
aperfeiçoamento dos magistrados, aprovada no II Encontro de Diretores 
de Escola de Magistratura, ocorrido em 6 e 7 de abril de 2006, poderá ser 
encontrado no sítio www.enm.org.br.
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ESCOLAS DA MAGISTRATuRA

Eliana Calmon Alves

Ministra do Superior Tribunal de Justiça, formada em Direito pela universidade 
Federal da Bahia (uFBA), ex-professora da uFBA.

I.  Introdução
Até a primeira metade do Século XX, no mundo civilizado, os países 

cujo poder judiciário seguiam a tradição romana – conhecidos como países 
da civil law –, aplicavam o direito segundo critérios científicos, entendendo 
a ordem jurídica plena dentro da concepção kelseniana da Teoria Pura do 
Direito. A sentença era um ato de inteligência, visto que o juiz era o intérprete 
do legislador, agindo de forma inteiramente imparcial, sem envolver-se com 
os fatos postos para sua apreciação. Era, no jargão jurídico, “o convidado de 
pedra” da relação processual, aquele a quem competia solucionar os conflitos 
de interesse, pugnando pelo princípio maior da igualdade formal, legado da 
Revolução Francesa: “Todos são iguais perante a lei”.

A Europa, a partir da França e da Alemanha, seguida dos Estados 
Unidos, iniciou, na década de 50, a “revisão crítica do direito”, partindo do 
entendimento de que a igualdade formal não foi capaz de criar a igualdade 
social. Ao contrário, em nome da primeira, eram cometidas as mais absurdas 
injustiças, porque o legislador era, em verdade, representante do poder 
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econômico e, em nome desse poder, exercia a legislatura, deixando o Estado 
comprometido com os interesses da classe dominante.

Passa-se, então, à fase dos direitos de terceira geração, cujo marco foi a 
intervenção do Estado na realização da igualdade substancial – não lhe 
bastava criar direitos e outorgá-los por via legislativa se os cidadãos não 
tinham condições de acesso a esses direitos. Era preciso criar mecanismos 
de intervenção, via políticas públicas direcionadas para as chamadas ações 
afirmativas, cuja característica maior é a criação, pelo Estado, de privilégios 
para grupos minoritários e socialmente fragilizados.

Dentro da nova visão, cai por terra o domínio da interpretação literal, 
substituída pela interpretação sistemática e de princípios. A sentença é ato 
de criação do direito como ato de inteligência e de vontade, envolvendo-se 
o magistrado com os fatos que estão postos para sua apreciação, que devem 
ser interpretados com a valoração possível, tomando-se como parâmetros os 
valores da sociedade nos quais estão postos os fatos.

Nesse novo contexto, assume a magistratura papel fundamental; a lei passa 
a ter um novo direcionamento, sendo formada de tipos abertos, em que o 
legislador faz a previsão normativa da forma mais ampla possível, para que 
possa o magistrado ter maior liberdade na aplicação da lei, no momento da 
incidência, na solução do caso concreto.

Naturalmente que o magistrado, para assumir o papel imposto pela alteração 
estrutural, precisou adequar-se ao novo modelo. E os países civilizados, a partir 
dos Estados europeus, iniciaram o movimento das escolas de magistratura, 
preparando os seus juízes para os novos  tempos.

As primeiras escolas surgem na Europa, na década de 50, e, a partir de 
então, não parou mais o movimento, contando-se com escolas de nome 
internacional, que servem de modelo para o Brasil, como a escola francesa, a 
portuguesa e a espanhola, dentre outras, citando-se aqui os países que, como 
o nosso, adotam o modelo da civil law.

II.  A MAGISTRATURA BRASILEIRA
Uma das primeiras carreiras a exigir para ingresso o concurso público foi a 

magistratura, com previsão constante da Constituição Federal de 1934.
À época, a universidade era elitizada e poucos tinham acesso ao ensino 

superior, de forma que a magistratura era recrutada dentre os melhores, 
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intelectual e socialmente, não sendo necessário preparo específico além do 
esperado de um universitário  bem-nascido. Era o tempo em que se apostava nas 
qualidades pessoais do magistrado, moral e tecnicamente apto a desempenhar 
as funções do cargo.

O Brasil demorou a fazer a revisão crítica do seu direito, por razões  políticas, 
pois, na época das mudanças na Europa e nos Estados Unidos, atravessávamos 
uma fase difícil, à qual seguiu-se o governo militar, que durou mais de uma 
década. Daí o atraso na política de preparação da magistratura, só iniciada no 
final da década de 60.

A situação político-institucional brasileira aconselhava a prudência e a 
manutenção do status quo, ou seja, a magistratura atrelada ao direito positivo, 
intérprete do legislador, formando uma carreira burocratizada e previsível, 
facilmente controlada.

A estrutura estabelecida estagnou a magistratura, mantendo-a à margem 
da evolução do direito. E os juízes brasileiros continuaram por quase três 
décadas com a mesma formação empírica e romântica, distanciados da 
realidade político-social do país, alheios ao fenômeno econômico, inseridos 
no modelo de intérprete do legislador, comprometidos com o direito positivo 
e comodamente mantidos em uma neutralidade axiológica incompatível com 
os tempos de mudança.

Os cursos de direito continuavam estruturados no método discursivo dos 
professores que, em grandes monólogos, esbanjavam conhecimentos  filosóficos 
e teóricos, preocupados com o domínio do vernáculo e da oratória, em que 
o discurso era um fim em si mesmo, sem preocupação com a efetividade 
na aplicação do direito. Afinal, a tarefa de dizer o direito era produto da 
manifestação de soberania do Estado, prestada da forma que o mesmo, leia-se 
“classe dominante”, entendia como certa e conveniente.

A magistratura brasileira, saída da universidade e direcionada para o 
teórico, após aprovação em um concurso de provas e títulos que exigia dos 
candidatos apenas conhecimentos jurídico-teóricos e específicos, parecia 
perfeitamente adaptada ao modelo do Judiciário, que atravessou a primeira 
metade do século XX sem alterações radicais. Impensável, nesse contexto, a 
preocupação do Estado com a formação dos seus juízes – afinal, tinham eles 
saído de uma escola do Estado e sido selecionados entre os melhores, pelo 
concurso público.

O primeiro trabalho direcionado à formação de magistrados de que se 
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tem notícia, no Brasil, foi o do desembargador Edgard Moura Bittencourt, 
intitulado “O Juiz”, editado em 1966, obra precursora na abordagem do 
sistema de recrutamento e preparação profissional, seguindo no particular o 
que já existia na carreira diplomática: a  escola de formação e preparação para 
diplomatas, o Instituto Rio Branco, criado em 1946.

A primeira escola a surgir no Brasil foi a de Minas Gerais, criada em 13 
de agosto de 1977 – a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes –, a 
que passou a ser frequentada pelos magistrados mineiros, após aprovação no 
concurso.

O exemplo frutificou e, nas décadas de 80 e 90, multiplicaram-se as 
escolas de preparação de magistrados. Para vencer a resistência ao movimento 
de preparação dos novos juízes e contornar o problema das despesas com 
os investimentos para a manutenção das escolas, concebeu-se um modelo 
misto: as escolas ficavam juridicamente abrigadas na estrutura das associações 
e fundações, as quais contavam com a segura estrutura do poder judiciário 
em termos de instalações, equipamento, pessoal, nome, etc., ao tempo em 
que captavam recursos particulares, oferecendo cursos de preparação para 
concurso e atualização nas diversas áreas do direito.

O modelo que proliferou tem por escopo ministrar cursos teóricos, 
suprindo as deficiências dos cursos de graduação; e cursos práticos, para a 
elaboração de sentenças, realização de audiências, condução burocrática dos 
cartórios, além de outros, como alguns cursos de atualização.

A concepção das escolas, assim estabelecidas, dispensa os tribunais de 
investir na formação e na preparação dos magistrados, em um primeiro 
momento, para, posteriormente, captar dos próprios tribunais recursos pelo 
investimento dos cursos, quando compartilhados por magistrados, ou a eles 
direcionados, de tal forma que passaram a terceirizar às associações e fundações 
a tarefa de formar e preparar a magistratura.  

Os cursos tornaram-se rentáveis e custeavam programas magníficos 
voltados para a magistratura e para os tribunais, com reciclagens e informações 
importantes, tudo feito dentro de absoluta mobilidade – o que não seria possível 
com dinheiro público, pelas exigências da contabilidade sujeita ao controle 
interno do órgão e ao controle externo do Tribunal de Contas da União.

Atualmente, temos no Brasil, sem contar as escolas eleitorais que 
surgiram nos últimos dois anos, cinqüenta escolas de magistratura, vinte e 
cinco estaduais, cinco federais, dezoito trabalhistas, uma Escola Nacional da 
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Associação dos Magistrados Brasileiros e o Centro de Estudos Judiciários, que 
funciona em Brasília no Conselho da Justiça Federal.  

Poucas escolas estão inseridas na estrutura do poder judiciário, como 
ocorre com as escolas de Minas Gerais e São Paulo, exemplos de que é possível 
enfrentar o modelo oficial sustentando-as com verba pública.

III.  AS ESCOLAS DE MAGISTRATURA NA EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 45

A Emenda Constitucional nº 45/2004, conhecida como a Reforma do 
poder judiciário, deu ênfase à escola de magistratura, inserindo-a no texto 
constitucional pela primeira vez.  Denominou-a de Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que  funcionará  no  Superior  
Tribunal  de  Justiça  (artigo  105, parágrafo único, inciso I).

Poderia o legislador optar por um dos dois modelos existentes no Brasil e 
no estrangeiro: o modelo em que a escola se incumbe de formar os candidatos 
ao concurso para a magistratura, como ocorre na França, na Espanha, em 
Portugal e em outros países, ou o modelo no qual só se preocupa a escola com 
os que ingressam na magistratura após o concurso de provas e títulos.

Fazendo-se uma atenta leitura ao texto constitucional, não se tem dúvida 
de que o modelo eleito pela Constituição foi o segundo, tanto  que prevê a 
atuação da ENFAM a partir da nomeação dos magistrados, como deixa claro 
o disposto nos incisos I, “c” , e IV, do artigo 93.

Para desincumbir-se da sua competência constitucional, em fevereiro de 
2005, constituiu o Presidente do Superior Tribunal de Justiça uma comissão 
para elaborar o primeiro documento que daria vida à ENFAM. Valeu-se 
da experiência bem-sucedida do Ministro Sálvio de Figueiredo, precursor 
de uma Escola Nacional de Magistratura que, abrigada na estrutura da 
Associação dos Magistrados Brasileiros,  milagrosamente funcionou com 
excelência, unindo todas as escolas de magistratura existentes no País. 
Daí a indicação das duas ministras para compor a comissão, as Ministras 
Fátima Nancy Andrighi e Eliana Calmon, partícipes da diretoria da antiga 
escola. 

Buscou o Presidente Edson Vidigal os órgãos que dão unidade à Justiça 
estadual e à Justiça Federal para também compor a comissão e pediu à 
AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros – e à AJUFE – Associação 
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dos Juízes Federais – a indicação de dois desembargadores e dois juízes de 
1º grau, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, respectivamente, cabendo 
a ele próprio a coordenação dos trabalhos. Porém, logo depois, delegou-a 
a mim, magistrada mais antiga do grupo, diante das inúmeras tarefas da 
Presidência.

Cabendo-me a coordenação, procurei, em primeiro lugar, ouvir juristas, 
sociólogos e professores interessados em estudar o Judiciário. Escolhi nomes 
que freqüentam jornais e revistas especializadas com artigos, diagnósticos 
e dados históricos, para saber como concebiam eles uma escola, na 
dimensão dada pela Constituição. As entrevistas foram proveitosas e todos, 
à unanimidade, disseram não haver um modelo pronto de escola. 

É necessário, aos poucos, fazer nascer a idéia de unidade, para daí 
construir-se a entidade, cujo objetivo constitucional será não apenas preparar 
a magistratura brasileira, mas também formá-la para o exercício do poder. 
Afinal, estamos tratando de agentes políticos, integrantes de um poder que 
tem a tarefa de solucionar os conflitos de interesse, inclusive aqueles entre o 
cidadão e o Estado.

Os membros da comissão comunicaram-se entre si e, por correio eletrônico, 
compartilharam dúvidas, amadureceram idéias, assumiram posições, de tal 
forma que bastou uma única reunião para elaborar uma minuta de resolução 
– o primeiro sopro de vida a ser dado pelo pleno do STJ.

Quando da elaboração da minuta, partiu a comissão, de algumas premissas 
já amadurecidas, à unanimidade:

a) a escola deverá ficar eqüidistante dos dois maiores males do Judiciário: a 
verticalização, comandada pelo critério de antigüidade, em todas as escolhas e 
determinações, fazendo prevalecer a vontade da minoria mais antiga sobre as 
idéias e vontades da base; e a politização, diante da incompatibilidade de defesa 
de interesses outros, senão os institucionais, entre os que detêm o poder de 
decidir sobre a liberdade dos cidadãos e sobre o destino dos seus patrimônios. 
O pensamento de todos os integrantes da comissão foi o de que a escola deve 
se constituir em um espaço livre, no qual possa o pensamento fluir sem as 
amarras dos dois pontos negativos destacados.

b) as escolas oficiais deverão integrar-se na estrutura dos tribunais, como 
órgãos do poder judiciário, mantidas com verbas do próprio tribunal, ou  com 
repasse direto de verba pela ENFAM.

c) as escolas oficiais deverão estar cadastradas junto à ENFAM, dela 
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recebendo autorização de funcionamento e diretrizes na condução da execução 
dos cursos e concursos.

d) as escolas existentes continuarão a desenvolver suas atividades, 
independentemente das escolas oficiais, sem sofrerem solução de 
continuidade.

e) a ENFAM não terá função de execução, mas de orientação, condução 
institucional e penetração na esfera da informação técnica do direito nacional, 
internacional e pretoriano, usando, para tanto, a informática e as técnicas do 
ensino à distância e evitando afastar os magistrados de suas comarcas para 
reciclagem e aperfeiçoamento.

f ) a força política do STJ será usada no sentido de propiciar a informatização 
de todos os magistrados, unindo-se todos os juízes em rede de computador, 
interligados entre si e com a ENFAM, junto à qual funcionará uma biblioteca 
virtual de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros.

g) a estrutura da ENFAM deverá direcionar-se para a manutenção de uma 
política duradoura e independente de seu dirigente, a fim de evitar interrupção 
do planejamento traçado para médio e longo prazos, mesmo havendo mudança 
de diretoria.

h) a Enfam será formada por dois órgãos básicos: um político, incumbido 
de cuidar da parte institucional – orçamento, receita, política externa com 
os órgãos públicos, etc. –, e outro técnico, integrado por magistrados com 
experiência acadêmica – direcionado para os planejamentos docentes, 
programações, parcerias, escolha de área de investimento, prioridades. 
Entendeu a comissão ser prudente não estabelecer currículo mínimo, mas 
exigir-se um mínimo de experiência na área do ensino.

i) a escolha dos integrantes dos órgãos da ENFAM, a cargo do STJ, 
deverá contar com a participação de um órgão que esteja mais próximo dos 
magistrados. Como os únicos órgãos que lhes dão unidade são as associações, 
concebeu a comissão fosse a escolha feita pelo STJ a partir de lista tríplice por 
elas formada.

j) a ENFAM terá modelo inteiramente novo, abandonando o modelo 
posto, uma quebra de paradigma que enseje uma política de formação dos 
juízes brasileiros inteiramente nova e adequada aos tempos atuais.

k) A minuta de resolução foi entregue ao presidente do STJ, que nomeou 
uma comissão de ministros para apreciar em preliminar, o trabalho elaborado, 
antes de submetê-lo ao plenário da corte. 
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IV.   CONCLUSõES
a) As dificuldades encontradas para a implantação da Enfam não são 

pequenas, principalmente pela idéia de deixar-se o modelo que hoje existe, 
dito de grande vantagem, especialmente para as maiores escolas que seguem o 
modelo de mistura entre o público e o privado.

 b) Pretende-se com a ENFAM dar unidade ao ensino dos magistrados, 
desde o ingresso por meio de concursos descentralizados, mas dentro de 
critérios uniformes para toda a magistratura, passando pela formação política, 
preparação para o exercício de uma atividade eminentemente política, até os 
programas de mera atualização.

 c) A atuação da Enfam não impedirá a continuidade das escolas abrigadas nas 
fundações e associações, com condições de sobreviver no mercado, oferecendo 
seus cursos. Afasta-se apenas a mistura entre o público e o privado.

d) A escolha dos componentes da ENFAM não pode ter como parâmetro a 
antigüidade, especialmente nos primeiros anos de implantação, por demandar 
dos seus integrantes e condutores conhecimento específico, experiência e 
grande dedicação.

e) A criação do Colégio de Diretores de Escolas de Magistratura é  iniciativa 
importante e merece aplausos porque congrega interesses convergentes, 
apresentando soluções discutidas e depuradas entre os interessados, o que 
facilitará sobremodo o papel e as diretivas a serem traçadas pela ENFAM.

f ) As dificuldades são inúmeras. Não é fácil romper modelos ultrapassados, 
desarrumar grupos habituados a marcharem em uma só direção, sem disposição 
para mudar, inclusive em nível institucional.

Porém, estou certa de que, ao fim, prevalecerão os interesses institucionais, 
quebrando-se o paradigma de origem anterior à Constituição de 1988, para 
podermos dizer, um dia, que não está longe: foi possível fazer parar o moinho 
de vento.
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Introdução

“Chega de ação. Queremos promessas”.
                                  Anônimo

Assim protestava o grafite, ainda em tinta fresca, inscrito no muro de uma 
cidade, no coração do mundo ocidental. A espirituosa inversão da lógica natural 
dá conta de uma das marcas dessa geração: a velocidade da transformação, a 
profusão de idéias, a multiplicação das novidades. Vivemos a perplexidade 
e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para 
doutrinas, mas para mensagens de consumo rápido. Para jingles, e não para 
sinfonias. O direito vive uma grave crise existencial. Não consegue entregar 
os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos séculos. De fato, a 
injustiça passeia pelas ruas com passos firmes3 e a insegurança é a característica 
da nossa era4.

Na aflição dessa hora, imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete 

NEOCONSTITuCIONALISMO 
E CONSTITuCIONALIZAçãO 
DO DIREITO
(O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil)

Luís Roberto Barroso

Professor Titular da universidade do Estado do 
Rio de Janeiro – uERJ. Mestre em Direito pela Yale 
Law School e doutor livre-docente pela uERJ.

2 Este trabalho foi escrito, em sua maior parte, durante minha estada na Universidade de San Francisco 
(USFCA). Sou grato a Jack Garvey pelo convite e por ter tornado a vida mais fácil durante minha estada 
por lá. Sou igualmente grato a Nelson Diz, Ana Paula de Barcellos e Cláudio Pereira de Souza Neto por 
haverem lido os originais e formulado críticas e sugestões valiosas, bem como a Eduardo Mendonça, Teresa 
Melo e Danielle Lins pela ajuda inestimável na pesquisa e na revisão do texto. 

3 Bertold Brecht, Elogio da dialética. In: Antologia poética, 1977.
4 John Kenneth Galbraith, A era da incerteza, 1984.
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beneficiar-se do distanciamento crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe 
analisar. Ao contrário, precisa operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez 
esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo: 
pós-modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. 
Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se 
sabe bem o que é. Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma volta 
ao passado. Pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas de 
360 graus.

 O artigo que se segue procura estudar as causas e os efeitos das transformações 
ocorridas no direito constitucional contemporâneo, lançando sobre elas uma 
visão positiva e construtiva. Procura-se oferecer consolo e esperança. Alguém 
dirá que parece um texto de auto-ajuda. Não adianta: ninguém escapa do seu 
próprio tempo. 

PARTE I
Neoconstitucionalismo e transformações do direito constitucional 

contemporâneo
Nos três tópicos seguintes empreende-se o esforço de reconstituir, de 

maneira objetiva, a trajetória percorrida pelo direito constitucional nas últimas 
décadas, na Europa e no Brasil, levando em conta três marcos fundamentais: o 
histórico, o teórico e o filosófico. Neles estão contidas as idéias e as mudanças 
de paradigma que mobilizaram a doutrina e a jurisprudência nesse período, 
criando uma nova percepção da Constituição e de seu papel na interpretação 
jurídica em geral.

I. MARCO HISTóRICO
 O marco histórico do novo direito constitucional, na Europa continental, 

foi o constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na 
Itália. No Brasil, foi a Constituição de 1988 e o processo de redemocratização 
que ela ajudou a protagonizar. A seguir, breve exposição sobre cada um desses 
processos.

A reconstitucionalização da Europa, imediatamente após a 2a. Grande 
Guerra e ao longo da segunda metade do século XX, redefiniu o lugar da 
Constituição e a influência do direito constitucional sobre as instituições 
contemporâneas. A aproximação das idéias de constitucionalismo e de 
democracia produziu uma nova forma de organização política, que atende 
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por nomes diversos: Estado democrático de direito, Estado constitucional de 
direito, Estado constitucional democrático. Seria mau investimento de tempo 
e energia especular sobre sutilezas semânticas na matéria.

A principal referência no desenvolvimento do novo direito constitucional é 
a Lei Fundamental de Bonn (Constituição alemã5), de 1949, e, especialmente, 
a criação do Tribunal Constitucional Federal, instalado em 1951. A partir daí 
teve início uma fecunda produção teórica e jurisprudencial, responsável pela 
ascensão científica do direito constitucional no âmbito dos países de tradição 
romano-germânica. A segunda referência de destaque é a da Constituição da 
Itália, de 1947, e a subseqüente instalação da Corte Constitucional, em 1956. 
Ao longo da década de 70, a redemocratização e a reconstitucionalização de 
Portugal (1976) e da Espanha (1978) agregaram valor e volume ao debate 
sobre o novo direito constitucional.

No caso brasileiro, o renascimento do direito constitucional se deu, 
igualmente, no ambiente de reconstitucionalização do país, por ocasião da 
discussão prévia, convocação, elaboração e promulgação da Constituição 
de 1988. Sem embargo de vicissitudes de maior ou menor gravidade no seu 
texto, e da compulsão com que tem sido emendada ao longo dos anos, a 
Constituição foi capaz de promover, de maneira bem sucedida, a travessia do 
Estado brasileiro de um regime autoritário, intolerante e, por vezes, violento 
para um Estado democrático de direito.

 Mais que isso: a Carta de 1988 tem propiciado o mais longo período 
de estabilidade institucional da história republicana do país. E não foram 
tempos banais. Ao longo da sua vigência, destituiu-se por impeachment 
um Presidente da República, houve um grave escândalo envolvendo a 
Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, foram afastados 
Senadores importantes no esquema de poder da República, foi eleito um 
Presidente de oposição e do Partido dos Trabalhadores, surgiram denúncias 
estridentes envolvendo esquemas de financiamento eleitoral e de vantagens 
para parlamentares, em meio a outros episódios. Em nenhum desses eventos 

5 A Constituição alemã, promulgada em 1949, tem a designação originária de “Lei Fundamental”, que 
sublinhava seu caráter provisório, concebida que foi para uma fase de transição. A Constituição definitiva 
só deveria ser ratificada depois que o país recuperasse a unidade. Em 31 de agosto de 1990 foi assinado o 
Tratado de Unificação, que regulou a adesão da República Democrática Alemã (RDA) à República Federal 
da Alemanha (RFA). Após a unificação não foi promulgada nova Constituição. Desde o dia 3 de outubro 
de 1990 a Lei Fundamental vigora em toda a Alemanha.
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houve a cogitação de qualquer solução que não fosse o respeito à legalidade 
constitucional. Nessa matéria, percorremos em pouco tempo todos os ciclos 
do atraso6.

Sob a Constituição de 1988, o direito constitucional no Brasil passou da 
desimportância ao apogeu em menos de uma geração. Uma Constituição não 
é só técnica. Tem de haver, por trás dela, a capacidade de simbolizar conquistas 
e de mobilizar o imaginário das pessoas para novos avanços. O surgimento de 
um sentimento constitucional no país é algo que merece ser celebrado. Trata-se 
de um sentimento ainda tímido, mas real e sincero, de mais amplo respeito 
pela Lei Maior, a despeito da volubilidade de seu texto. É um grande progresso. 
Superamos a crônica indiferença que, historicamente, se manteve em relação 
à Constituição. E, para os que sabem, é a indiferença, não o ódio, o contrário 
do amor.

II. MARCO FILOSóFICO
O marco filosófico do novo direito constitucional é o pós-positivismo. O 

debate acerca de sua caracterização situa-se na confluência das duas grandes 
correntes de pensamento que oferecem paradigmas opostos para o direito: 
o jusnaturalismo e o positivismo. Opostos, mas, por vezes, singularmente 
complementares. A quadra atual é assinalada pela superação – ou, talvez, 
sublimação – dos modelos puros por um conjunto difuso e abrangente de 
idéias, agrupadas sob o rótulo genérico de pós-positivismo7.

O jusnaturalismo moderno, desenvolvido a partir do século XVI, 
aproximou a lei da razão e transformou-se na filosofia natural do direito. 
Fundado na crença em princípios de justiça universalmente válidos, foi o 
combustível das revoluções liberais e chegou ao apogeu com as Constituições 
escritas e as codificações. Considerado metafísico e anti-científico, o direito 
natural foi empurrado para a margem da história pela ascensão do positivismo 
jurídico, no final do século XIX. Em busca de objetividade científica, o 

6 V. Luis Roberto Barroso, Doze anos da Constituição brasileira de 1988: uma breve e acidentada 
história de sucesso. In: Temas de direito constitucional, t. I, 2002.

7 Autores pioneiros nesse debate foram: John Rawls, A theory of justice, 1980; Ronald Dworkin, Taking 
rights seriously, 1977; Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, 1993. V. Albert Calsamiglia, 
Postpositivismo, Doxa 21:209, 1998, p. 209: “En un cierto sentido la teoría jurídica actual se puede 
denominar postpositivista precisamente porque muchas de las enseñanzas del positivismo han sido 
aceptadas y hoy todos en un cierto sentido somos positivistas. (...) Denominaré postpositivistas a las teorías 
contemporáneas que ponen el acento en los problemas de la indeterminación del derecho y las relaciones 
entre el derecho, la moral y la política”.
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positivismo equiparou o Direito à lei, afastou-o da filosofia e de discussões 
como legitimidade e justiça e dominou o pensamento jurídico da primeira 
metade do século XX. Sua decadência é emblematicamente associada à derrota 
do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, regimes que promoveram a 
barbárie sob a proteção da legalidade. Ao fim da 2a. Guerra, a ética e os valores 
começam a retornar ao direito8.

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo 
abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões 
acerca do direito, sua função social e sua interpretação. O pós-positivismo 
busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; procura 
empreender uma leitura moral do direito, mas sem recorrer a categorias 
metafísicas. A interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser 
inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos 
ou personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de idéias ricas e 
heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-
se a atribuição de normatividade aos princípios e à definição de suas relações 
com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; 
a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento 
de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da 
dignidade humana. Nesse ambiente, promove-se uma reaproximação entre o 
direito e a filosofia9.

III. MARCO TEóRICO
 No plano teórico, três grandes transformações subverteram o conhecimento 

convencional relativamente à aplicação do direito constitucional: a) o 
reconhecimento de força normativa à Constituição; b) a expansão da jurisdição 
constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 
constitucional. A seguir, a análise sucinta de cada uma delas.

8 Para um estudo mais aprofundado do tema, com referências bibliográficas, v. Luís Roberto 
Barroso, Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro. In: Temas de direito 
constitucional, t. III.

9 V. Ricardo Lobo Torres, Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário: Valores e princípios 
constitucionais tributários, 2005, p. 41: “De uns trinta anos para cá assiste-se ao retorno aos valores 
como caminho para a superação dos positivismos. A partir do que se convencionou chamar de ‘virada 
kantiana’ (kantische Wende), isto é, a volta à influência da filosofia de Kant, deu-se a reaproximação entre 
ética e direito, com a fundamentação moral dos direitos humanos e com a busca da justiça fundada no 
imperativo categórico. O livro A Theory of Justice de John Rawls, publicado em 1971, constitui a certidão 
do renascimento dessas idéias”.
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1.  A força normativa da Constituição
Uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do século XX 

foi a atribuição à norma constitucional do status de norma jurídica. Superou-
se, assim, o modelo que vigorou na Europa até meados do século passado, no 
qual a Constituição era vista como um documento essencialmente político, 
um convite à atuação dos Poderes Públicos. A concretização de suas propostas 
ficava invariavelmente condicionada à liberdade de conformação do legislador 
ou à discricionariedade do administrador. Ao Judiciário não se reconhecia 
qualquer papel relevante na realização do conteúdo da Constituição.

Com a reconstitucionalização que sobreveio à 2a. Guerra Mundial, este 
quadro começou a ser alterado. Inicialmente na Alemanha10 e, com maior 
retardo, na Itália11. E, bem mais à frente, em Portugal12 e na Espanha13. 
Atualmente, passou a ser premissa do estudo da Constituição o reconhecimento 
de sua força normativa, do caráter vinculativo e obrigatório de suas disposições. 
Vale dizer: as normas constitucionais são dotadas de imperatividade, que é 
atributo de todas as normas jurídicas, e sua inobservância há de deflagrar os 
mecanismos próprios de coação, de cumprimento forçado. A propósito, cabe 
registrar que o desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial na matéria 
não eliminou as tensões inevitáveis que se formam entre as pretensões de 
normatividade do constituinte, de um lado, e, de outro, as circunstâncias da 
realidade fática e as eventuais resistências do status quo.

O debate acerca da força normativa da Constituição só chegou ao Brasil, 
de maneira consistente, ao longo da década de 80, tendo enfrentado as 
resistências previsíveis14. Além das complexidades inerentes à concretização 

10 Trabalho seminal nessa matéria é o de Konrad Hesse, La fuerza normativa de la Constitución. In: 
Escritos de derecho constitucional, 1983. O texto, no original alemão, correspondente à sua aula inaugural na 
cátedra da Universidade de Freiburg, é de 1959. Há uma versão em língua portuguesa: A força normativa 
da Constituição, 1991, trad. Gilmar Ferreira Mendes.

11 V. Ricardo Guastini, La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico. In: Miguel Carbonnel, 
Neoconstitucionalismo(s), 2003.
12 V. J.J.Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fundamentos da Constituição, 1991, p. 43 e ss..
13 Sobre a questão em perspectiva geral e sobre o caso específico espanhol, vejam-se, respectivamente, 

dois trabalhos preciosos de Eduardo García de Enterría: La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, 1991; e La constitución española de 1978 como pacto social y como norma jurídica, 2003.

14 Luís Roberto Barroso, A efetividade das normas constitucionais: por que não uma Constituição 
para valer?. In: Anais do Congresso Nacional de Procuradores de Estado, 1986; e tb. A força normativa da 
Constituição: Elementos para a efetividade das normas constitucionais, 1987, tese de livre-docência apresentada 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, publicada sob o título O direito constitucional e a efetividade 
de suas normas, 1990 (data da 1a. edição). Na década de 60, em outro contexto e movido por preocupações 
distintas, José Afonso da Silva escreveu sua célebre tese Aplicabilidade das normas constitucionais, 1968. 
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de qualquer ordem jurídica, padecia o país de patologias crônicas, ligadas 
ao autoritarismo e à insinceridade constitucional. Não é surpresa, portanto, 
que as Constituições tivessem sido, até então, repositórios de promessas 
vagas e de exortações ao legislador infraconstitucional, sem aplicabilidade 
direta e imediata. Coube à Constituição de 1988, bem como à doutrina e 
à jurisprudência que se produziram a partir de sua promulgação, o mérito 
elevado de romper com a posição mais retrógrada.

2.  A expansão da jurisdição constitucional
 Antes de 1945, vigorava na maior parte da Europa um modelo de 

supremacia do Poder Legislativo, na linha da doutrina inglesa de soberania do 
Parlamento e da concepção francesa da lei como expressão da vontade geral. 
A partir do final da década de 40, todavia, a onda constitucional trouxe não 
apenas novas constituições, mas também um novo modelo, inspirado pela 
experiência americana: o da supremacia da Constituição. A fórmula envolvia 
a constitucionalização dos direitos fundamentais, que ficavam imunizados em 
relação ao processo político majoritário: sua proteção passava a caber ao Judiciário. 
Inúmeros países europeus vieram a adotar um modelo próprio de controle de 
constitucionalidade, associado à criação de tribunais constitucionais.

Assim se passou, inicialmente, na Alemanha (1951) e na Itália (1956), como 
assinalado. A partir daí, o modelo de tribunais constitucionais se irradiou por toda a 
Europa continental. A tendência prosseguiu com Chipre (1960) e Turquia (1961). 
No fluxo da democratização ocorrida na década de 70, foram instituídos tribunais 
constitucionais na Grécia (1975), na Espanha (1978) e em Portugal (1982). E 
também na Bélgica (1984). Nos últimos anos do século XX, foram criadas cortes 
constitucionais em países do leste europeu, como Polônia (1986), Hungria (1990), 
Rússia (1991), República Tcheca (1992), Romênia (1992), República Eslovaca 
(1992) e Eslovênia (1993). O mesmo se passou em países africanos, como Argélia 
(1989), África do Sul (1996) e Moçambique (2003). Atualmente na Europa, além 
do Reino Unido, somente a Holanda e Luxemburgo ainda mantêm o padrão de 
supremacia parlamentar, sem adoção de qualquer modalidade de judicial review. 
O caso francês será objeto de menção à parte.

No Brasil, o controle de constitucionalidade existe, em molde incidental, 
desde a primeira Constituição republicana, de 1891. A denominada ação 
genérica (ou, atualmente, ação direta), destinada ao controle por via principal 
– abstrato e concentrado –, foi introduzida pela Emenda Constitucional 
nº 16, de 1965. Nada obstante, a jurisdição constitucional expandiu-se, 
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verdadeiramente, a partir da Constituição de 1988. A causa determinante 
foi a ampliação do direito de propositura15. A ela somou-se a criação de 
novos mecanismos de controle concentrado, como a ação declaratória de 
constitucionalidade16 e a regulamentação da argüição de descumprimento de 
preceito fundamental17.

No sistema constitucional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal pode 
exercer o controle de constitucionalidade (i) em ações de sua competência 
originária (CF, artigo 102, I), (ii) por via de recurso extraordinário (CF, 
artigo 102, III) e (iii) em processos objetivos, nos quais se veiculam as 
ações diretas18. De 1988 até abril de 2005 já haviam sido ajuizadas 3.469 
ações diretas de inconstitucionalidade (ADIn), 9 ações declaratórias 
de constitucionalidade e 69 argüições de descumprimento de preceito 
fundamental. Para conter o número implausível de recursos extraordinários 
interpostos para o Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional 
nº45, que procedeu a diversas modificações na disciplina do poder 
judiciário, criou a figura da repercussão geral da questão constitucional 
discutida, como requisito de admissibilidade do recurso19.

3.   A nova interpretação constitucional
A interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação 

jurídica. Tal circunstância é uma decorrência natural da força normativa da 
Constituição, isto é, do reconhecimento de que as normas constitucionais são 

15 Desde sua criação até a configuração que lhe foi dada pela Constituição de 1969, o direito de 
propositura da “representação de inconstitucionalidade” era monopólio do Procurador-Geral da República. 
A Constituição de 1988 rompeu com esta hegemonia, prevendo um expressivo elenco de legitimados ativos 
no seu artigo 103.

16 Introduzida pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. V, ainda, Lei nº 9.868, de 10.11.1999.
17 V. Lei nº 9.882, de 03.12.99. Antes da lei, prevalecia o entendimento de que o mecanismo não era 

aplicável.
18 As ações diretas no direito constitucional brasileiro são a ação direta de inconstitucionalidade (artigo 102, 

I, a), a ação declaratória de constitucionalidade (arts. 102, I, a, e 103, §4º) e a ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão (artigo 103, §2º). Há, ainda, duas hipóteses especiais de controle concentrado: a argüição de 
descumprimento de preceito fundamental (artigo 102, §1º) e a ação direta interventiva (artigo 36, III). Sobre 
o tema do controle de constitucionalidade no direito brasileiro, v. dentre muitos: Gilmar Ferreira Mendes, 
Controle de constitucionalidade, 1990; Clèmerson Merlin Clève, A fiscalização abstrata de constitucionalidade 
no direito brasileiro, 2000; Ronaldo Poletti, Controle da constitucionalidade das leis, 2001; Lênio Luiz Streck, 
Jurisdição constitucional e hermenêutica, 2002; Zeno Velloso, Controle jurisdicional de constitucionalidade, 2003; 
e Luís Roberto Barroso, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, 2004.

19 A EC nº 45/2004 introduziu o §3º do artigo 102, com a seguinte dicção: “§3º. No recurso 
extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 
no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 
recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
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normas jurídicas, compartilhando de seus atributos. Porque assim é, aplicam-
se à interpretação constitucional os elementos tradicionais de interpretação do 
Direito, de longa data definidos como o gramatical, o histórico, o sistemático 
e o teleológico. Cabe anotar, neste passo, para adiante voltar-se ao tema, que 
os critérios tradicionais de solução de eventuais conflitos normativos são o 
hierárquico (lei superior prevalece sobre a inferior), o temporal (lei posterior 
prevalece sobre a anterior) e o especial (lei especial prevalece sobre a geral).

Sem prejuízo do que se vem de afirmar, o fato é que as especificidades das 
normas constitucionais (v. supra) levaram a doutrina e a jurisprudência, já de 
muitos anos, a desenvolver ou sistematizar um elenco próprio de princípios 
aplicáveis à interpretação constitucional. Tais princípios, de natureza instrumental, 
e não material, são pressupostos lógicos, metodológicos ou finalísticos da aplicação 
das normas constitucionais. São eles, na ordenação que se afigura mais adequada 
para as circunstâncias brasileiras: o da supremacia da Constituição, o da presunção 
de constitucionalidade das normas e atos do poder público, o da interpretação 
conforme a Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e o da efetividade20. 

Antes de prosseguir, cumpre fazer uma advertência: a interpretação jurídica 
tradicional não está derrotada ou superada como um todo. Pelo contrário, é 
no seu âmbito que continua a ser resolvida boa parte das questões jurídicas, 
provavelmente a maioria delas. Sucede, todavia, que os operadores jurídicos e 
os teóricos do Direito se deram conta, nos últimos tempos, de uma situação 
de carência: as categorias tradicionais da interpretação jurídica não são 
inteiramente ajustadas para a solução de um conjunto de problemas ligados 
à realização da vontade constitucional. A partir daí deflagrou-se o processo 
de elaboração doutrinária de novos conceitos e categorias, agrupados sob a 
denominação de nova interpretação constitucional, que se utiliza de um arsenal 
teórico diversificado, em um verdadeiro sincretismo metodológico21. Procede-
se, a seguir, a uma breve comparação entre os dois modelos.

20 V. Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, 2003.
21 No caso brasileiro, como no de outros países de constitucionalização recente, doutrina e jurisprudência 

ainda se encontram em fase de elaboração e amadurecimento, fato que potencializa a importância das 
referências estrangeiras. Esta é uma circunstância histórica com a qual precisamos lidar, evitando dois 
extremos indesejáveis: a subserviência intelectual, que implica a importação acrítica de fórmulas alheias e, 
pior que tudo, a incapacidade de reflexão própria; e a soberba intelectual, pela qual se rejeita aquilo que não 
se tem. Nesse ambiente, não é possível utilizar modelos puros, concebidos alhures, e se esforçar para viver a 
vida dos outros. O sincretismo – desde que consciente e coerente –  resulta inevitável e desejável. Em visão 
aparentemente diversa, v. Virgílio Afonso da Silva, Intepretação constitucional e sincretismo metodológico. 
In: Virgílio Afonso da Silva (org.), Interpretação constitucional, 2005.
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A interpretação jurídica tradicional desenvolveu-se sobre duas grandes 
premissas: (i) quanto ao papel da norma, cabe a ela oferecer, no seu relato 
abstrato, a solução para os problemas jurídicos; (ii) quanto ao papel do juiz, 
cabe a ele identificar, no ordenamento jurídico, a norma aplicável ao problema 
a ser resolvido, revelando a solução nela contida. Vale dizer: a resposta para os 
problemas está integralmente no sistema jurídico e o intérprete desempenha 
uma função técnica de conhecimento, de formulação de juízos de fato. No 
modelo convencional, as normas são percebidas como regras, enunciados 
descritivos de condutas a serem seguidas, aplicáveis mediante subsunção22.

Com o avanço do direito constitucional, as premissas ideológicas sobre 
as quais se erigiu o sistema de interpretação tradicional deixaram de ser 
integralmente satisfatórias. Assim: (i) quanto ao papel da norma, verificou-
se que a solução dos problemas jurídicos nem sempre se encontra no relato 
abstrato do texto normativo. Muitas vezes só é possível produzir a resposta 
constitucionalmente adequada à luz do problema, dos fatos relevantes, 
analisados topicamente; (ii) quanto ao papel do juiz, já não lhe caberá apenas 
uma função de conhecimento técnico, voltado para revelar a solução contida 
no enunciado normativo. O intérprete torna-se co-participante do processo de 
criação do direito, completando o trabalho do legislador, ao fazer valorações 
de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções 
possíveis.

Estas transformações noticiadas acima, tanto em relação à norma quanto 
ao intérprete, são ilustradas de maneira eloqüente pelas diferentes categorias 
com as quais trabalha a nova interpretação. Dentre elas incluem-se as cláusulas 
gerais, os princípios, as colisões de normas constitucionais, a ponderação e a 
argumentação. Abaixo uma breve nota sobre cada uma delas.

As denominadas cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados 
contêm termos ou expressões de textura aberta, dotados de plasticidade, que 
fornecem um início de significação a ser complementado pelo intérprete, 
levando em conta as circunstâncias do caso concreto. A norma em abstrato não 
contém integralmente os elementos de sua aplicação. Ao lidar com locuções 
como ordem pública, interesse social e boa fé, dentre outras, o intérprete 
precisa fazer a valoração de fatores objetivos e subjetivos presentes na realidade 

22 Identificada à norma aplicável, procede-se ao enquadramento do fato no relato da regra jurídica, 
pronunciando-se a conclusão. Um raciocínio, portanto, de natureza silogística, no qual a norma é a 
premissa maior, o fato relevante é a premissa menor e a conclusão é a sentença.
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fática, de modo a definir o sentido e o alcance da norma. Como a solução não 
se encontra integralmente no enunciado normativo, sua função não poderá 
limitar-se à revelação do que lá se contém; ele terá de ir além, integrando o 
comando normativo com a sua própria avaliação23.

O reconhecimento de normatividade aos princípios e sua distinção 
qualitativa em relação às regras é um dos símbolos do pós-positivismo (v. supra). 
Princípios não são, como as regras, comandos imediatamente descritivos de 
condutas específicas, mas sim normas que consagram determinados valores 
ou indicam fins públicos a serem realizados por diferentes meios. A definição 
do conteúdo de cláusulas como dignidade da pessoa humana, razoabilidade, 
solidariedade e eficiência também transfere para o intérprete uma dose 
importante de discricionariedade. Como se percebe claramente, a menor 
densidade jurídica de tais normas impede que delas se extraia, no seu relato 
abstrato, a solução completa das questões sobre as quais incidem. Também 
aqui, portanto, impõe-se a atuação do intérprete na definição concreta de seu 
sentido e alcance24.

A existência de colisões de normas constitucionais, tanto as de princípios 
como as de direitos fundamentais25, passou a ser percebida como um fenômeno 
natural – até porque inevitável – no constitucionalismo contemporâneo. As 
Constituições modernas são documentos dialéticos, que consagram bens 
jurídicos que se contrapõem. Há choques potenciais entre a promoção do 
desenvolvimento e a proteção ambiental, entre a livre-iniciativa e a proteção 

23 As cláusulas gerais não são uma categoria nova no direito – de longa data elas integram a técnica 
legislativa – nem são privativas do direito constitucional – podem ser encontradas no direito civil, no direito 
administrativo e em outros domínios. Não obstante, elas são um bom exemplo de como o intérprete é co-
participante do processo de criação do direito. Um exemplo real, amplamente divulgado pela imprensa: 
quando morreu a cantora Cássia Eller, disputaram a posse e guarda do seu filho, à época com cinco anos, o 
avô materno e a companheira da artista. O critério fornecido pela Constituição e pela legislação ao juiz era 
o de atender ao “melhor interesse do menor”. Sem o exame dos elementos do caso concreto e sua adequada 
valoração, não era possível sequer iniciar a solução do problema.

24 Tome-se, como exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana e veja-se a divergência quanto 
à sua interpretação, manifestada por dois juristas da nova geração, criados no mesmo ambiente acadêmico. 
Ana Paula de Barcellos situa o mínimo existencial no âmbito da dignidade humana e dele extrai os direitos 
à educação fundamental, à saúde básica, à assistência, no caso de necessidade, e ao acesso à justiça (A eficácia 
jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da dignidade da pessoa humana, 2002, p. 305). Dessa 
posição diverge Daniel Sarmento, por entender inadequada a escolha de algumas prestações sociais, com 
exclusão de outras que, a seu ver, são igualmente direitos fundamentais, como o direito à “saúde curativa” 
(Direitos fundamentais e relações privadas, 2004, p. 114).

25 Note-se que há direitos fundamentais que assumem a forma de princípios (liberdade, igualdade) e 
outros a de regras (irretroatividade da lei penal, anterioridade tributária). Ademais, há princípios que não 
são direitos fundamentais (livre-iniciativa).
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do consumidor. No plano dos direitos fundamentais, a liberdade religiosa de 
um indivíduo pode conflitar-se com a de outro, o direito de privacidade e a 
liberdade de expressão vivem em tensão contínua, a liberdade de reunião de 
alguns pode interferir com o direito de ir e vir dos demais26. Quando duas 
normas de igual hierarquia colidem em abstrato, é intuitivo que não possam 
fornecer, pelo seu relato, a solução do problema. Nestes casos, a atuação do 
intérprete criará o direito aplicável ao caso concreto.

A existência de colisões de normas constitucionais leva à necessidade de 
ponderação27. A subsunção, por óbvio, não é capaz de resolver o problema, por 
não ser possível enquadrar o mesmo fato em normas antagônicas. Tampouco 
podem ser úteis os critérios tradicionais de solução de conflitos normativos 
– hierárquico, cronológico e da especialização – quando a colisão se dá entre 
disposições da Constituição originária. Neste cenário, a ponderação de normas, 
bens ou valores (v. infra) é a técnica a ser utilizada pelo intérprete, por via da 
qual ele (i) fará concessões recíprocas, procurando preservar o máximo possível 
de cada um dos interesses em disputa ou, no limite, (ii) procederá à escolha 
do direito que irá prevalecer, em concreto, por realizar mais adequadamente a 
vontade constitucional. Conceito-chave na matéria é o princípio instrumental 
da razoabilidade.

Chega-se, por fim, à argumentação28, à razão prática, ao controle da 
racionalidade das decisões proferidas, mediante ponderação, nos casos 
difíceis, que são aqueles que comportam mais de uma solução possível e 
razoável. As decisões que envolvem a atividade criativa do juiz potencializam 
o dever de fundamentação, por não estarem inteiramente legitimadas pela 
lógica da separação de Poderes – por esta última, o juiz limita-se a aplicar, 
no caso concreto, a decisão abstrata tomada pelo legislador. Para assegurar a 

26 Sobre o tema das restrições aos direitos fundamentais, v. Jane Reis Gonçalves Pereira, Direitos 
fundamentais e interpretação constitucional: Uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais 
na perspectiva da teoria dos princípios, 2004, tese de doutoramento apresentada ao programa de Pós-
graduação em Direito Público da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.

27 Ronald Dworkin, Taking rights seriously, 1997; Robert Alexy: Teoría de los derechos fundamentales, 
1997, Daniel Sarmento, A ponderação de interesses na Constituição Federal, 2000.

28 Sobre o tema, v. Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, Tratado da argumentação: A nova retórica, 
1996 (1a. edição do original Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique, 1958); Robert Alexy, Teoría 
de la argumentación jurídica, 1989 (1a. edição do original Theorie der juristischen Argumentation, 1978); 
Manuel Atienza, As razões do direito. Teorias da argumentação jurídica, 2002; Margarida Maria Lacombe 
Camargo, Hermenêutica e argumentação, 2003; Antônio Carlos Cavalcanti Maia, Notas sobre direito, 
argumentação e democracia. In: Margarida Maria Lacombe Camargo (org.), 1988-1998: uma década de 
Constituição, 1999.



38

legitimidade e a racionalidade de sua interpretação nessas situações, o intérprete 
deverá, em meio a outras considerações: (i) reconduzi-la sempre ao sistema 
jurídico, a uma norma constitucional ou legal que lhe sirva de fundamento 
– a legitimidade de uma decisão judicial decorre de sua vinculação a uma 
deliberação majoritária, seja do constituinte ou do legislador; (ii) utilizar-se de 
um fundamento jurídico que possa ser generalizado aos casos equiparáveis, que 
tenha pretensão de universalidade: decisões judiciais não devem ser casuísticas; 
(iii) levar em conta as conseqüências práticas que sua decisão produzirá no 
mundo dos fatos29.

Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na 
acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações 
ocorridas no Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser 
assinalados, (i) como marco histórico, a formação do Estado constitucional 
de direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do século 
XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos 
direitos fundamentais e a reaproximação entre direito e ética; e (iii) como 
marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da 
Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento 
de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de 
fenômenos resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização 
do direito.

 
PARTE II
A constitucionalização do direito

I. GENERALIDADES
A locução constitucionalização do direito é de uso relativamente recente na 

terminologia jurídica e, além disso, comporta múltiplos sentidos. Por ela se 
poderia pretender caracterizar, por exemplo, qualquer ordenamento jurídico 
no qual vigorasse uma Constituição dotada de supremacia. Como este é 
um traço comum de grande número de sistemas jurídicos contemporâneos, 
faltaria especificidade à expressão. Não é, portanto, neste sentido que está 
aqui empregada. Poderia ela servir para identificar, ademais, o fato de a 
Constituição formal incorporar em seu texto inúmeros temas afetos aos ramos 

29 Sobre o tema, v. Ana Paula de Barcellos, Ponderação, racionalidade e atividade judicial, 2005. V. tb. 
Neil Maccormick, Legal reasoning and legal theory, 1978.
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infraconstitucionais do direito. Trata-se de fenômeno iniciado, de certa forma, 
com a Constituição portuguesa de 1976, continuado pela Constituição 
espanhola de 1978 e levado ao extremo pela Constituição brasileira de 1988. 
Embora esta seja uma situação dotada de características próprias, não é dela, 
tampouco, que se estará cuidando30.

A idéia de constitucionalização do direito aqui explorada está associada 
a um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e 
axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico31. Os 
valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e 
regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as 
normas do direito infraconstitucional. Como intuitivo, a constitucionalização 
repercute sobre a atuação dos três poderes, inclusive e notadamente nas suas 
relações com os particulares. Porém, mais original ainda: repercute, também, 
nas relações entre particulares. Veja-se como este processo, combinado com 
outras noções tradicionais, interfere com as esferas acima referidas.

Relativamente ao Legislativo, a constitucionalização (i) limita sua 
discricionariedade ou liberdade de conformação na elaboração das leis em 
geral e (ii) impõe-lhe determinados deveres de atuação para realização de 
direitos e programas constitucionais. No tocante à Administração Pública, 
além de igualmente (i) limitar-lhe a discricionariedade e (ii) impor a ela 
deveres de atuação, ainda (iii) fornece fundamento de validade para a prática 
de atos de aplicação direta e imediata da Constituição, independentemente 
da interposição do legislador ordinário. Quanto ao poder judiciário (i), serve 
de parâmetro para o controle de constitucionalidade por ele desempenhado 

30 Embora não se possa negar que a presença, na Constituição, de normas cujo conteúdo pertence a 
outros ramos do Direito (civil, administrativo, penal) influencie a interpretação do direito infraconstitucional 
correspondente. Voltar-se-á ao ponto mais à frente.

31 Alguns autores têm utilizado os termos impregnar e impregnação, que em português, no 
entanto, podem assumir uma conotação depreciativa. V. Louis Favoreu – notável divulgador do direito 
constitucional na França, falecido em 2004 –, La constitutionnalization du droit. In: Bertrand Mathieu 
e Michel Verpeaux, La constitutionnalisation des branches du droit, 1998, p. 191: “Quer-se designar 
aqui, principalmente, a constitucionalização dos direitos e liberdades, que conduz a uma impregnação 
dos diferentes ramos do direito, ao mesmo tempo que levam à sua transformação”. E, também, Ricardo 
Guastini, La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico: El caso italiano. In: Miguel Carbonnel, 
Neoconstituci-onalismo(s), 2003, p. 49: “Por ‘constitucionalización del ordenamiento jurídico’ propongo 
entender um proceso de transformación de um ordenamiento al término del cual el ordenamiento en 
cuestión resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico 
constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremamente invasora, entrometida (pervasiva, 
invadente), capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción 
de los actores políticos, así como las relaciones sociales”. 
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(incidental e por ação direta), bem como (ii) condiciona a interpretação de 
todas as normas do sistema. Por fim, para os particulares, estabelece limitações 
à sua autonomia da vontade, em domínios como a liberdade de contratar ou 
o uso da propriedade privada, subordinando-a a valores constitucionais e ao 
respeito a direitos fundamentais.

II. ORIGEM E EVOLUçãO DO FENôMENO
O estudo que se vem empreendendo até aqui relata a evolução do 

direito constitucional na Europa e no Brasil ao longo das últimas décadas. 
Este processo, que passa pelos marcos históricos, filosóficos e teóricos 
acima expostos, conduz ao momento atual, cujo traço distintivo é a 
constitucionalização do Direito. A aproximação entre constitucionalismo 
e democracia, a força normativa da Constituição e a difusão da jurisdição 
constitucional foram ritos de passagem para o modelo atual32. O leitor atento 
já terá se dado conta, no entanto, de que a seqüência histórica percorrida e 
as referências doutrinárias destacadas não são válidas para três experiências 
constitucionais marcantes: as do Reino Unido, dos Estados Unidos e da 
França. O caso francês será analisado um pouco mais à frente. Um breve 
comentário é pertinente sobre os outros dois.

No tocante ao Reino Unido, os conceitos não se aplicam. Embora tenha 
sido o Estado precursor do modelo liberal, com limitação do poder absoluto 
e afirmação do rule of the law, falta-lhe uma Constituição escrita e rígida, 
que é um dos pressupostos, como o nome sugere, da constitucionalização 
do Direito. Poder-se-ia argumentar, é certo, que há entre os britânicos uma 
Constituição histórica e que ela é, inclusive, mais rígida que boa parte das 
Cartas escritas do mundo. Ou reconhecer o fato de que o Parlamento inglês 
adotou, em 1998, o “Human Rights Act”, incorporando ao direito interno a 
Convenção Européia de Direitos Humanos33. Mas mesmo que se concedesse 
a esses argumentos, não seria possível superar um outro: a inexistência do 
controle de constitucionalidade e, mais propriamente, de uma jurisdição 

32 Alguns autores procuraram elaborar um catálogo de condições para a constitucionalização do 
Direito. É o caso de Ricardo Guastini, La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico: El caso 
italiano. In: Miguel Carbonnel, Neoconstitucionalismo(s), 2003, p. 50 e ss., que inclui entre elas: (i) uma 
Constituição rígida; (ii) a garantia jurisdicional da Constituição; (iii) a força vinculante da Constituição; 
(iv) a “sobreinterpretação” da Constituição (sua interpretação extensiva, com o reconhecimento de normas 
implícitas); (v) a aplicação direta das normas constitucionais; (vi) a interpretação das leis conforme a 
Constituição; (vii) a influência da Constituição sobre as relações políticas.

33 A nova lei somente entrou em vigor em 2000. 
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constitucional no sistema inglês34. No modelo britânico vigora a supremacia 
do Parlamento, e não da Constituição.

Já quanto aos Estados Unidos, a situação é exatamente oposta. Berço 
do constitucionalismo escrito e do controle de constitucionalidade, a 
Constituição americana – a mesma desde 1787 – teve, desde a primeira 
hora, o caráter de documento jurídico, passível de aplicação direta e 
imediata pelo Judiciário. De fato, a normatividade ampla e a judicialização 
das questões constitucionais têm base doutrinária em O Federalista e 
precedente jurisprudencial firmado desde 1803, quando do julgamento do 
caso Marbury v. Madison pela Suprema Corte. Por esta razão, a interpretação 
de todo o direito posto à luz da Constituição é característica histórica da 
experiência americana, e não singularidade contemporânea35. O grande 
debate doutrinário nos Estados Unidos é acerca da legitimidade e os 
limites da atuação do Judiciário na aplicação de valores substantivos e no 
reconhecimento de direitos fundamentais que não se encontrem expressos 
na Constituição (v. infra).

Há razoável consenso de que o marco inicial do processo de 
constitucionalização do Direito foi estabelecido na Alemanha. Ali, sob o regime 
da Lei Fundamental de 1949 e consagrando desenvolvimentos doutrinários 
que já vinham de mais longe, o Tribunal Constitucional Federal assentou 
que os direitos fundamentais, além de sua dimensão subjetiva de proteção 
de situações individuais, desempenham uma outra função: a de instituir uma 

34 A propósito, e em desenvolvimento de certo modo surpreendente, deve ser registrada a aprovação 
do  Constitutional Reform Act, de 2005, que previu a criação de uma Suprema Corte (In: www.opsi.gov.
uk/acts/acts2005/20050004.htm, visitado em 8 ago. 2005). Assinale-se a curiosidade de, não existindo 
uma Constituição escrita, ter sido aprovado, não obstante, um ato que a reforma.

35 Veja-se, a este propósito, exemplificativamente, a jurisprudência que se produziu em matéria de 
direito processual penal, pela submissão do common law dos Estados aos princípios constitucionais. Em 
Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 1961, considerou-se ilegítima a busca e apreensão feita sem mandado, como 
exigido pela 4a. Emenda. Em Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335, 1963, entendeu-se que a 6a. emenda 
assegurava a todos os acusados em processo criminal o direito a um advogado. Em Miranda v. Arizona, 384 
U.S. 436, 1966, impôs-se à autoridade policial, na abordagem de um suspeito, que comunique a ele que 
a) tem o direito de permanecer calado; b) tudo que disser poderá e será usado contra ele; c) tem direito a 
consultar-se com um advogado antes de depor e que este poderá estar presente ao interrogatório; d) caso 
não tenha condições financeiras para ter um advogado, um poderá ser-lhe designado. V. Kermit L. Hall, 
The Oxford guide to United States Supreme Court decisions, 1999; Paul C. Bartholomew e Joseph F. Menez, 
Summaries of leading cases on the Constitution, 1980; Duane Lockard e Walter F. Murphy, Basic cases in 
constitutional law, 1992. Para uma análise objetiva e informativa sobre este e outros aspectos, em língua 
portuguesa, v. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, Interpretação dos direitos fundamentais na Suprema 
Corte dos EUA e no Supremo Tribunal Federal. In: José Adércio Leite Sampaio, Jurisdição constitucional e 
direitos fundamentais, 2003. 
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ordem objetiva de valores36. O sistema jurídico deve proteger determinados 
direitos e valores, não apenas pelo eventual proveito que possam trazer a uma 
ou a algumas pessoas, mas pelo interesse geral da sociedade na sua satisfação. 
Tais normas constitucionais condicionam a interpretação de todos os ramos 
do Direito, público ou privado, e vinculam os Poderes estatais. O primeiro 
grande precedente na matéria foi o caso Lüth37, julgado em 15 de janeiro de 
195838.

A partir daí, baseando-se no catálogo de direitos fundamentais da 
Constituição alemã, o Tribunal Constitucional promoveu uma verdadeira 
“revolução de idéias”39, especialmente no direito civil. De fato, ao longo dos anos 
subseqüentes, a Corte invalidou dispositivos do BGB, impôs a interpretação 
de suas normas de acordo com a Constituição e determinou a elaboração de 
novas leis. Assim, por exemplo, para atender ao princípio da igualdade entre 
homens e mulheres, foram introduzidas mudanças legislativas em matéria de 

36 Sobre a questão da dimensão objetiva dos direitos fundamentais na literatura em língua portuguesa, 
v. José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976, 2001, p. 149, 
Gilmar Ferreira Mendes, Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, 1998, p. 214, e Daniel 
Sarmento, Direitos fundamentais e relações privadas, 2004, p. 371. 

37 Os fatos subjacentes eram os seguintes. Erich Lüth, presidente do Clube de Imprensa de Hamburgo, 
incitava ao boicote de um filme dirigido por Veit Harlan, cineasta que havia sido ligado ao regime nazista no 
passado. A produtora e a distribuidora do filme obtiveram, na jurisdição ordinária, decisão determinando 
a cessação de tal conduta, por considerá-la em violação do § 826 do Código Civil (BGB) (“Quem, de 
forma atentatória aos bons costumes, infligir dano a outrem, está obrigado a reparar os danos causados”). 
O Tribunal Constitucional Federal reformou a decisão, em nome do direito fundamental à liberdade de 
expressão, que deveria pautar a intepretação do Código Civil.

38 BverfGE 7, 198. Tradução livre e editada da versão da decisão publicada em Jürgen Schwabe, 
Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, 2003, p. 132-37: “Os direitos 
fundamentais são antes de tudo direitos de defesa do cidadão contra o Estado; sem embargo, nas disposições 
de direitos fundamentais da Lei Fundamental se incorpora também uma ordem objetiva de valores, que 
como decisão constitucional fundamental é válida para todas as esferas do direito. (...) Esse sistema de valores 
–  que encontra seu ponto central no seio da comunidade social, no livre desenvolvimento da personalidade 
e na dignidade da pessoa humana... – oferece direção e impulso para o legislativo, a administração e o 
judiciário, projetando-se, também, sobre o direito civil. Nenhuma disposição de direito civil pode estar 
em contradição com ele, devendo todas ser interpretadas de acordo com seu espírito. (...) A expressão de 
uma opinião, que contém um chamado para um boicote, não viola necessariamente os bons costumes, no 
sentido do §826 do Código Civil. Pode estar justificada constitucionalmente pela liberdade de opinião, 
ponderadas todas as circunstâncias do caso”.

Esta decisão é comentada por inúmeros autores nacionais, dentre os quais: Gilmar Ferreira Mendes, 
Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, 1998, p. 220-2, onde descreve brevemente outros 
dois casos: “Blinkfüer” e “Wallraff”; Daniel Sarmento, Direitos fundamentais e relações privadas, 2004, p. 
141 e ss.; Jane Reis Gonçalves Pereira, Direitos fundamentais e interpretação constitucional: Uma contribuição 
ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios, p. 416 e ss.; e Wilson 
Steinmetz, A vinculação dos particulares a direitos fundamentais, 2004, p. 105 e ss..

39 Sabine Corneloup, Table ronde: Le cas de l’Alemagne. In: Michel Verpeaux, Code civil e constitution(s), 
2005, p. 85. 
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regime matrimonial, direitos dos ex-cônjuges após o divórcio, poder familiar, 
nome de família e direito internacional privado. De igual sorte, o princípio da 
igualdade entre os filhos legítimos e naturais provocou reformas no direito de 
filiação40. Além disso, foram proferidos julgamentos interessantes em temas 
como uniões homossexuais (homoafetivas)41 e direito dos contratos42.

Na Itália, a Constituição entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948. 
O processo de constitucionalização do Direito, todavia, iniciou-se apenas 
na década de 60, consumando-se nos anos 70. Relembre-se que a Corte 
Constitucional italiana somente veio a se instalar em 1956. Antes disso, 
o controle de constitucionalidade foi exercido, por força da disposição 
constitucional transitória VII, pela jurisdição ordinária, que não lhe deu 
vitalidade. Pelo contrário, remonta a esse período a formulação, pela Corte 
de Cassação, da distinção entre normas preceptivas, de caráter vinculante e 
aplicáveis pelos tribunais, e normas de princípio ou programáticas, dirigidas 
apenas ao legislador e não aplicáveis diretamente pelo Judiciário. Assim, pelos 
nove primeiros anos de vigência, a Constituição e os direitos fundamentais 
nela previstos não repercutiram sobre a aplicação do direito ordinário43.

 Somente com a instalação da Corte Constitucional – e, aliás, desde a 

40 Sabine Corneloup, Table ronde: Le cas de l’Alemagne. In: Michel Verpeaux, Code civil e constitution(s), 
2005, p. 87-8, com identificação de cada uma das leis. A jurisprudência referida na seqüência do parágrafo 
foi localizada a partir de referências contidas nesse texto.

41 Em um primeiro momento, em nome do princípio da igualdade, uma lei de 16 de fevereiro de 2001 
disciplinou as uniões homossexuais, pondo fim à discriminação existente. Em um segundo momento, esta 
lei foi objeto de argüição de inconstitucionalidade, sob o fundamento de que afrontaria o artigo 6º, I da 
Lei Fundamental, pelo qual “o casamento e a família são colocados sob proteção particular do Estado”, ao 
legitimar um outro tipo de instituição de direito de família, paralelo ao casamento heterossexual. A Corte 
não acolheu o argumento, assentando que a nova lei nem impedia o casamento tradicional nem conferia à 
união homossexual qualquer privilégio em relação à união convencional (1 BvF 1/01, de 17 jul. 2002, com 
votos dissidentes dos juízes Papier e Hass, v. sítio www.bverfg.de, visitado em 4 ago. 2005). 

42 Um contrato de fiança prestada pela filha, em favor do pai, tendo por objeto quantia muitas 
vezes superior à sua capacidade financeira foi considerado nulo por ser contrário à moral (BverfGE t. 
89, p. 214, apud Sabine Corneloup, Table ronde: Le cas de l’Alemagne. In: Michel Verpeaux, Code civil 
e constitution(s), 2005, p. 90); um pacto nupcial no qual a mulher, grávida, renunciou a alimentos em 
nome próprio e em nome da criança foi considerado nulo, por não poder prevalecer a liberdade contratual 
quando há dominação de uma parte sobre a outra (1 BvR 12/92, de 6 fev 2001, unânime, v. sítio www.
bverfg.de, visitado em 4 ago. 2005); um pacto sucessório que impunha ao filho mais velho do imperador 
Guilherme II o dever de se casar com uma mulher que preenchesse determinadas condições ali impostas 
foi considerado nulo por violar a liberdade de casamento (1 BvR 2248/01, de 22 mar 2004, unânime, v. 
sítio www.bverfg.de visitado em 4 ago. 2005).  

43 Sobre o tema, v. Vezio Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizione di principio, 1952; José Afonso 
da Silva, Aplicabilidade das normas constitucionais, 1968; Ricardo Guastini, La “constitucionalización” del 
ordenamiento jurídico: El caso italiano. In: Miguel Carbonnel, Neoconstitucionalismo(s), 2003; e Therry 
Di Manno, Code Civil e Constitution en Italie. In: Michel Verpeaux (org.), Code Civil e Constitution(s), 
2005.
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sua primeira decisão – as normas constitucionais de direitos fundamentais 
passaram a ser diretamente aplicáveis, sem intermediação do legislador. A 
Corte desenvolveu um conjunto de técnicas de decisão44, tendo enfrentado, 
durante os primeiros anos de sua atuação, a arraigada resistência das instâncias 
ordinárias e, especialmente, da Corte de Cassação, dando lugar a uma disputa 
referida, em certa época, como “guerra das cortes”45. A exemplo do ocorrido 
na Alemanha, a influência da constitucionalização do Direito e da própria 
Corte Constitucional se manifestou em decisões de inconstitucionalidade, 
em convocações à atuação do legislador e na reinterpretação das normas 
infraconstitucionais em vigor.

De 1956 a 2003, a Corte Constitucional proferiu 349 decisões em 
questões constitucionais envolvendo o Código Civil, das quais 54 declararam 
a inconstitucionalidade de dispositivos seus, em decisões da seguinte natureza: 
8 de invalidação, 12 interpretativas e 34 aditivas46 (sobre as características de 
cada uma delas, v. nota no parágrafo anterior). Foram proferidos julgados em 
temas que incluíram adultério47, uso do nome do marido48 e direitos sucessórios 
de filhos ilegítimos49, em meio a outros. No plano legislativo, sob influência 
da Corte Constitucional, foram aprovadas, ao longo dos anos, modificações 

44 Além das decisões declaratórias de inconstitucionalidade, a Corte utiliza diferentes técnicas, que 
incluem: 1) decisões interpretativas, que correspondem à interpretação conforme a Constituição, podendo ser 
(a) com recusa da argüição de inconstitucionalidade, mas afirmação da interpretação compatível ou (b) com 
aceitação da argüição de inconstitucionalidade, com declaração de inconstitucionalidade da interpretação 
que vinha sendo praticada pela jurisdição ordinária, em ambos os casos permanecendo em vigor a disposição 
atacada; 2) decisões manipuladoras, nas quais se dá a aceitação da argüição de inconstitucionalidade e, além 
da declaração de invalidade do dispositivo, a Corte vai além, proferindo (a) sentença aditiva, estendendo a 
norma à situação nela não contemplada, quando a omissão importar em violação ao princípio da igualdade; 
e b) sentença substitutiva, pela qual a Corte não apenas declara a inconstitucionalidade de determinada 
norma, como também introduz no sistema, mediante declaração própria, uma norma nova. Sobre o tema, 
v. Ricardo Guastini, La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico: El caso italiano. In: Miguel 
Carbonnel, Neoconstitucionalismo(s), 2003, p. 63-7.  

45 Thierry Di Manno, Table ronde: Le cas de l’Italie. In: Michel Verpeaux, Code civil e constitution(s), 
2005, p. 107.

46 Thierry Di Manno, Table ronde: Le cas de l’Italie. In: Michel Verpeaux, Code civil e constitution(s), 
2005, p. 103.

47 Sentença 127/1968, j. 16 dez 1968, Rel. Bonifácio, v. sítio www.cortecostituzionale.it, visitado em 
4 ago. 2005. A Corte invalidou o artigo do Código Civil (artigo 151, 2) que tratava de maneira diferente 
o adultério do marido e o da mulher. O da mulher sempre seria causa para separação, ao passo que o do 
homem somente em caso de “injúria grave à mulher”.

48 Sentença 128/1970, j. 24 jun 1970, Rel. Mortati, v. sítio www.cortecostituzionale.it, visitado em 
4 ago. 2005. A Corte proferiu sentença aditiva para permitir à mulher retirar o nome do marido após a 
separação (ocorrida por culpa do marido), o que não era previsto pelo artigo 156 do Código Civil.

49 Sentença 55/1979, j. 15 jun 1979, Rel. Amadei, v. sítio www.cortecostituzionale.it, visitado em 
4 ago. 2005. A Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 565 do Código Civil, na parte em que 
excluía do benefício da sucessão legítima os filhos naturais reconhecidos.
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profundas no direito de família, inclusive em relação ao divórcio, no direito 
à adoção e no direito do trabalho. Estas alterações, levadas a efeito por leis 
especiais, provocaram a denominada “descodificação” do direito civil50.

Na França, o processo de constitucionalização do direito teve início 
muito mais tarde e ainda vive uma fase de afirmação. A Constituição de 
1958, como se sabe, não previu o controle de constitucionalidade, quer 
no modelo europeu, quer no americano, tendo optado por uma fórmula 
diferenciada: a do controle prévio, exercido pelo Conselho Constitucional em 
relação a algumas leis, antes de entrarem em vigor51. De modo que não há 
no sistema francês, a rigor técnico, uma verdadeira jurisdição constitucional. 
Não obstante, alguns avanços significativos e constantes vêm ocorrendo, a 
começar pela decisão de 16 de julho de 197152. A ela seguiu-se a Reforma de 
29 de outubro de 1974, ampliando a legitimidade para suscitar-se a atuação 

50 N. Irti, L’etá della decodificzione, 1989. V., tb., Pietro Perlingieri, Perfis do direito civil, 1997, p. 5.
51 Na sua concepção original, o Conselho Constitucional destinava-se, sobretudo, a preservar as 

competências de um Executivo forte contra as invasões do Parlamento. Suas funções principais eram três: 
a) o controle dos regimentos de cada uma das câmaras (Assembléia Nacional e Senado), para impedir que 
se investissem de poderes que a Constituição não lhes atribui, como ocorrido na III e na IV Repúblicas; 
b) o papel de “justiça eleitoral”, relativamene às eleições presidenciais, parlamentares e aos referendos; c) 
a delimitação do domínio da lei, velando pela adequada repartição entre as competências legislativas e 
regulamentares. Esta última função se exercia em três situações: a do artigo 41, relacionada à invasão pela 
lei parlamentar de competência própria do governo; a do artigo 61, alínea 2, que permitia ao primeiro-
ministro provocar o controle acerca da inconstitucionalidade de uma lei, após sua aprovação, mas antes de 
sua promulgação; e a do artigo 37, alínea 2, relativamente à modificabilidade, por via de decreto, de leis que 
possuíssem caráter regulamentar. Com a reforma constitucional de 1974, o controle de constitucionalidade 
das leis passou a ser a atividade principal do Conselho, aproximando-o de uma corte constitucional. V. 
Louis Favoreu, La place du Conseil Constitutionnel dans la Constitution de 1958. In: www.conseil-
constitutionnel.fr, visitado em 26 jul. 2005; François Luchaire, Le Conseil Constitutionnel, 3 vs., 1997; 
John Bell, French constitutional law, 1992.

52 Objetivamente, a decisão nº 71-44 DC, de 16.07.71 (In: www.conseil-constitutionnel.fr/decision/
1971/7144dc.htm, visitado em 26 jul. 2005), considerou que a exigência de autorização prévia, administrativa 
ou judicial, para a constituição de uma associação violava a liberdade de associação. Sua importância, todavia, 
foi o reconhecimento de que os direitos fundamentais previstos na Declaração de Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 1789, e no preâmbulo da Constituição de 1946, incorporavam-se à Constituição de 1958, 
por força de referência constante do preâmbulo desta, figurando, portanto, como parâmetro para o controle 
de constitucionalidade das leis. Esta decisão reforçou o prestígio do Conselho Constitucional, que passou 
a desempenhar o papel de protetor dos direitos e liberdades fundamentais. Além disso, consagrou o “valor 
positivo e constitucional” do preâmbulo da Constituição e firmou a idéia de “bloco de constitucionalidade”. 
Essa expressão significa que a Constituição não se limita às normas que integram ou se extraem do seu texto, 
mas inclui outros textos normativos, que no caso eram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 
1789, e o Preâmbulo da Constituição de 1946, bem como os princípios fundamentais das leis da República, 
aos quais o referido preâmbulo fazia referência. Sobre a importância dessa decisão, v. Léo Hamon, Contrôle 
de constitutionnalité et protection des droits individuels, Dalloz, 1974, p. 83-90; G. Haimbowgh, Was it 
France’s Marbury v. Madison?, Ohio State Law Journal 35:910, 1974; J.E.Beardsley, The Constitutional 
council and Constitutional liberties in France, American Journal of Comparative Law, 1972, p. 431-52. Para 
um comentário detalhado da decisão, v. L. Favoreu e L. Philip, Les grandes décisions* 
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do Conselho Constitucional53. Aos poucos, começam a ser incorporados ao 
debate constitucional francês temas como a impregnação da ordem jurídica pela 
Constituição, o reconhecimento de força normativa às normas constitucionais 
e o uso da técnica da interpretação conforme a Constituição54. Tal processo de 
constitucionalização do direito, cabe advertir, enfrenta a vigorosa resistência 
da doutrina mais tradicional, que nele vê ameaças diversas, bem como a 
usurpação dos poderes do Conselho de Estado e da Corte de Cassação55.

III.  A CONSTITUCIONALIzAçãO DO DIREITO NO BRASIL

1. O direito infraconstitucional na Constituição
 A Carta de 1988, como já consignado, tem a virtude suprema 

de simbolizar a travessia democrática brasileira e de ter contribuído 
decisivamente para a consolidação do mais longo período de estabilidade 
política da história do país. Não é pouco. Mas não se trata, por suposto, 
da Constituição da nossa maturidade institucional. É a Constituição das 
nossas circunstâncias. Por vício e por virtude, seu texto final expressa 
uma heterogênea mistura de interesses legítimos de trabalhadores, classes 
econômicas e categorias funcionais, cumulados com paternalismos, reservas 

*Continuação da nota 52: du Conseil Constitutionnel, 2003. Especificamente sobre bloco de 
constitucionalidade, v. Michel de Villiers, Dictionaire du droit constitutionnel, 2001; e Olivier Duhamel e 
Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, 1992.

53 A partir daí, o direito de provocar a atuação do Conselho Constitucional, que antes recaía 
apenas sobre o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembléia Nacional e o 
Presidente do Senado estendeu-se, também, a sessenta Deputados ou sessenta Senadores. O controle de 
constitucionalidade tornou-se um importante instrumento de atuação da oposição parlamentar. Entre 
1959 e 1974, foram proferidas apenas 9 decisões sobre leis ordinárias (por iniciativa do Primeiro-Ministro 
e do Presidente do Senado) e 20 sobre leis orgânicas (pronunciamento obrigatório). De 1974 até 1998 
houve 328 provocações (saisine) ao Conselho Constitucional. Os dados constam de Louis Favoreu, La place 
du Conseil Constitutionnel dans la Constitution de 1958. In: www.conseil-constitutionnel.fr, visitado em 
26 jul.2005.

54 V. Louis Favoreu, La constitutionnalisation du droit. In: Bertrand Mathieu e Michel Verpeaux, La 
constitutionnalisation des branches du droit, 1998, p. 190-2. 

55 Veja-se a discussão do tema em Guillaume Drago, Bastien François e Nicolas Molfessis (org.), La 
légitimité de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, 1999. Na conclusão do livro, que documenta o 
Colóquio de Rennes, de setembro de 1996, François Terré, ao apresentar o que corresponderia à conclusão 
do evento, formulou crítica áspera à ascensão da influência do Conselho Constitucional: “Les perpétuelles 
incantations que suscitent l’État de droit, la soumission de l’État à des juges, sous l’influence conjugée 
du kelsénisme, de la mauvaise conscience de l’Allemagne Fédérale et de l’americanisme planétaire sont 
lassantes. Des contrepoids s’imposent. Puisque le Conseil constitutionnel est une juridiction, puisque la 
règle du double degré de juridiction e le droit d’appel sont devenus paroles d’evangile, il est naturel et 
urgent de faciliter le recours au referendum afin de permettre plus facilement au peuple souverain de 
mettre, lê cãs échéant, un terme aux errances du Conseil constitutionnel” (p. 409).
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de mercado e privilégios corporativos. A euforia constituinte – saudável e 
inevitável após tantos anos de exclusão da sociedade civil –  levaram a uma 
Carta que, mais do que analítica, é prolixa e corporativa56.

Quanto ao ponto aqui relevante, é bem de ver que todos os principais 
ramos do direito infraconstitucional tiveram aspectos seus, de maior ou 
menor relevância, tratados na Constituição. A catalogação dessas previsões 
vai dos princípios gerais às regras miúdas, levando o leitor do espanto 
ao fastio. Assim se passa com o direito administrativo, civil, penal, do 
trabalho, processual civil e penal, financeiro e orçamentário, tributário, 
internacional e mais além. Há, igualmente, um título dedicado à ordem 
econômica, no qual se incluem normas sobre política urbana, agrícola 
e sistema financeiro. E outro dedicado à ordem social, dividido em 
numerosos capítulos e seções, que vão da saúde até os índios.

 Embora o fenômeno da constitucionalização do Direito, como 
aqui analisado, não se confunda com a presença de normas de direito 
infraconstitucional na Constituição, há um natural espaço de superposição 
entre os dois temas. Com efeito, na medida em que princípios e regras 
específicos de uma disciplina ascendem à Constituição, sua interação 
com as demais normas daquele subsistema muda de qualidade e passa a 
ter um caráter subordinante. Trata-se da constitucionalização das fontes 
do Direito naquela matéria. Tal circunstância, nem sempre desejável57, 
interfere com os limites de atuação do legislador ordinário e com a leitura 
constitucional a ser empreendida pelo Judiciário em relação ao tema que foi 
constitucionalizado.

2.  A constitucionalização do direito infraconstitucional
Nos Estados de democratização mais tardia, como Portugal, Espanha e, 

sobretudo, o Brasil, a constitucionalização do Direito é um processo mais 
recente, embora muito intenso. Verificou-se, entre nós, o mesmo movimento 
translativo ocorrido inicialmente na Alemanha e em seguida na Itália: 
a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. A partir de 

56 Sobre o tema, v. Luís Roberto Barroso, Doze anos da Constituição brasileira de 1988. In: Temas de 
direito constitucional, t. I, 2002.

57 Tanto a doutrina como a jurisprudência, no plano do direito penal, têm condenado, por exemplo, 
a constitucionalização da figura dos “crimes hediondos” (artigo 5º, XLIII). V., por todos, João José Leal, 
Crimes hediondos – A Lei 8.072 como expressão do direito penal da severidade, 2003. 
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1988, e mais notadamente nos últimos cinco ou dez anos, a Constituição 
passou a desfrutar já não apenas da supremacia formal que sempre teve, mas 
também de uma supremacia material, axiológica, potencializada pela abertura 
do sistema jurídico e pela normatividade de seus princípios. Com grande 
ímpeto, exibindo força normativa sem precedente, a Constituição ingressou 
na paisagem jurídica do país e no discurso dos operadores jurídicos.

Do centro do sistema jurídico foi deslocado o velho Código Civil. Veja-
se que o direito civil desempenhou no Brasil – como alhures – o papel de 
um direito geral, que precedeu muitas áreas de especialização, e que conferia 
certa unidade dogmática ao ordenamento. A própria teoria geral do direito 
era estudada dentro do direito civil, e só mais recentemente adquiriu 
autonomia didática. No caso brasileiro, deve-se registrar, o Código Civil 
já vinha perdendo influência no âmbito do próprio direito privado. É que, 
ao longo do tempo, na medida em que o Código envelhecia, inúmeras leis 
específicas foram editadas, passando a formar microssistemas autônomos 
em relação a ele, em temas como alimentos, filiação, divórcio, locação, 
consumidor, criança e adolescente, sociedades empresariais. A exemplo 
do que se passou na Itália, também entre nós deu-se a “descodificação” 
do direito civil58, fenômeno que não foi afetado substancialmente pela 
promulgação de um novo Código Civil em 2002, com vigência a partir 
de 200359.

Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um sistema em si 
– com sua ordem, unidade e harmonia – mas também um modo de olhar e 

58 Sobre o caso italiano, v. Pietro Perlingieri, Perfis do direito civil, 1997, p. 6: “O Código Civil 
certamente perdeu a centralidade de outrora. O papel unificador do sistema, tanto nos seus aspectos mais 
tradicionalmente civilísticos quanto naqueles de relevância publicista, é desempenhado de maneira cada 
vez mais incisiva pelo Texto Constitucional”. Sobre o caso brasileiro, vejam-se, dentre outros: Maria Celina 
B. M. Tepedino, A caminho de um direito civil constitucional, Revista de Direito Civil 65:21; e Gustavo 
Tepedino, O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: Premissas para uma reforma legislativa. 
In: Gustavo Tepedino (org.), Problemas de direito civil-constitucional, 2001.

59 O novo Código Civil, com início de vigência em 2003, foi duramente criticado por setores importantes 
da doutrina civilista. Gustavo Tepedino referiu-se a ele como “retrógrado e demagógico” acrescentando: 
“Do Presidente da República, espera-se o veto; do Judiciário que tempere o desastre”(Revista trimestral 
de direito civil 7, 2001, Editorial). Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, consideraram 
inconstitucional o projeto de Código Civil, em parecer publicado sob o título Um projeto de Código Civil 
na contramão da Constituição, Revista trimestral de direito civil 4:243, 2000, por não traduzir a supremacia 
da dignidade humana sobre os aspectos patrimoniais e por violar o princípio da vedação do retrocesso. 
Em sentido contrário, v. Judith Martins Costa, O direito privado como um “sistema em construção”. In: 
www.jus.com.br, visitado em 4 ago. 2005; e Miguel Reale, Visão geral do novo Código Civil. In: 
www.jus.com.br, visitado em 4 ago. 2005 e O novo Código Civil e seus críticos. In: www.jus.com.br, 
visitado em 4 ago. 2005.
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interpretar todos os demais ramos do d        ireito. Este fenômeno, identificado 
por alguns autores como filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem 
jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo a realizar 
os valores nela consagrados. Como antes já assinalado, a constitucionalização 
do direito infraconstitucional não tem como sua principal marca a inclusão 
na Lei Maior de normas próprias de outros domínios, mas, sobretudo, a 
reinterpretação de seus institutos sob uma ótica constitucional60.

À luz de tais premissas, toda interpretação jurídica é também interpretação 
constitucional. Qualquer operação de realização do direito envolve a aplicação 
direta ou indireta da Lei Maior. Aplica-se a Constituição:

a) Diretamente, quando uma pretensão se fundar em uma norma do 
próprio texto constitucional. Por exemplo: o pedido de reconhecimento de 
uma imunidade tributária (CF, artigo 150, VI) ou o pedido de nulidade de 
uma prova obtida por meio ilícito (CF, artigo 5º, LVI);

 b) Indiretamente, quando uma pretensão se fundar em uma norma 
infraconstitucional, por duas razões:

(i) antes de aplicar a norma, o intérprete deverá verificar se ela é compatível 
com a Constituição, porque se não for, não deverá fazê-la incidir. Esta operação 
está sempre presente no raciocínio do operador do Direito, ainda que não seja 
por ele explicitada;

(ii) ao aplicar a norma, o intérprete deverá orientar seu sentido e alcance à 
realização dos fins constitucionais.

 Em suma: a Constituição figura hoje no centro do sistema jurídico, de 
onde irradia sua força normativa, dotada de supremacia formal e material. 
Funciona, assim, não apenas como parâmetro de validade para a ordem 
infraconstitucional, mas também como vetor de interpretação de todas as 
normas do sistema.

3. A constitucionalização do direito e seus mecanismos de 
atuação prática

 A constitucionalização do direito, como já antecipado, repercute sobre os 
diferentes Poderes estatais. Ao legislador e ao administrador, impõe deveres 
negativos e positivos de atuação, para que observem os limites e promovam 

60 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fundamentos da Constituição, 1991, p. 45: “A principal 
manifestação da preeminência normativa da Constituição consiste em que toda a ordem jurídica deve ser 
lida à luz dela e passada pelo seu crivo”. V. também, Paulo Ricardo Schier, Filtragem constitucional, 1999.
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os fins ditados pela Constituição. A constitucionalização, no entanto, é 
obra precípua da jurisdição constitucional, que no Brasil pode ser exercida, 
difusamente, por juízes e tribunais, e concentradamente pelo Supremo 
Tribunal Federal, quando o paradigma for a Constituição Federal. Esta 
realização concreta da supremacia formal e axiológica da Constituição envolve 
diferentes técnicas e possibilidades interpretativas, que incluem: 

 a) o reconhecimento da revogação das normas infraconstitucionais 
anteriores à Constituição (ou à emenda constitucional), quando com ela 
incompatíveis;

b) a declaração de inconstitucionalidade de normas infraconstitucionais  
posteriores à Constituição, quando com ela incompatíveis;

c) a declaração da inconstitucionalidade por omissão, com a conseqüente 
convocação à atuação do legislador61; 

d) a interpretação conforme a Constituição, que pode significar:
 (i) a leitura da norma infraconstitucional da forma que melhor realize o 

sentido e o alcance dos valores e fins constitucionais a ela subjacentes;
 (ii) a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, 

que consiste na exclusão de uma determinada interpretação possível da norma 
– geralmente a mais óbvia – e a afirmação de uma interpretação alternativa, 
compatível com a Constituição62.

Aprofunde-se um pouco mais o argumento, especialmente em relação à 
interpretação conforme a Constituição. O controle de constitucionalidade é uma 
modalidade de interpretação e aplicação da Constituição. Independentemente 
de outras especulações, há consenso de que cabe ao Judiciário pronunciar a 
invalidade dos enunciados normativos incompatíveis com o texto constitucional, 
paralisando-lhes a eficácia. De outra parte, na linha do conhecimento 
convencional, a ele não caberia inovar na ordem jurídica, criando comando até 
então inexistente. Em outras palavras: o Judiciário estaria autorizado a invalidar 
um ato do Legislativo, mas não a substituí-lo por um ato de vontade própria63.

61 Isso quando não prefira o Supremo Tribunal produzir uma decisão integrativa, a exemplo da sentença 
aditiva do direito italiano. Esta atuação envolve a sempre controvertida questão da atuação como legislador 
positivo (v. infra). 

62 Relativamente a esta segunda possibilidade, v. Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da 
Constituição, 2004, p. 189.

63 Nesse sentido, v. STF, DJU 15 abr. 1988, Rp 1.417-DF, Rel. Min. Moreira Alves: “Ao declarar a 
inconstitucionalidade de uma lei em tese, o STF – em sua função de Corte Constitucional – atua como 
legislador negativo, mas não tem o poder de agir como legislador positivo, para criar norma jurídica diversa 
da instituída pelo Poder Legislativo”. Passa-se ao largo, nesta instância, da discussão mais minuciosa do* 
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Pois bem. As modernas técnicas de interpretação constitucional – 
como é o caso da interpretação conforme a Constituição – continuam 
vinculadas a esse pressuposto, ao qual agregam um elemento inexorável. 
A interpretação jurídica dificilmente é unívoca, seja porque um mesmo 
enunciado, ao incidir sobre diferentes circunstâncias de fato, pode 
produzir normas diversas64, seja porque, mesmo em tese, um enunciado 
pode admitir várias interpretações, em razão da polissemia de seus 
termos. A interpretação conforme a Constituição, portanto, pode 
envolver (i) uma singela determinação de sentido da norma, (ii) sua não 
incidência a uma determinada situação de fato ou (iii) a exclusão, por 
inconstitucional, de uma das normas que podem ser extraídas do texto. 
Em qualquer dos casos, não há declaração de inconstitucionalidade do 
enunciado normativo, permanecendo a norma no ordenamento. Por esse 
mecanismo se reconciliam o princípio da supremacia da Constituição 
e o princípio da presunção de constitucionalidade. Naturalmente, o 
limite de tal interpretação está nas possibilidades semânticas do texto 
normativo65.

*Continuação da nota 63: tema, que abriga inúmeras complexidades, inclusive e notadamente em razão 
do reconhecimento de que juízes e tribunais, em múltiplas situações, desempenham uma atividade de co-
participação na criação da norma.

64 A doutrina mais moderna tem traçado uma distinção entre enunciado normativo e norma, 
baseada na premissa de que não há interpretação em abstrato. Enunciado normativo é o texto, o 
relato contido no dispositivo constitucional ou legal. Norma, por sua vez, é o produto da aplicação 
do enunciado a uma determinada situação, isto é, a concretização do enunciado. De um mesmo 
enunciado é possível extrair diversas normas. Por exemplo: do enunciado do artigo 5º, LXIII da 
Constituição – o preso tem direito de permanecer calado – extraem-se normas diversas, inclusive as 
que asseguram o direito à não auto-incriminação ao interrogado em geral (STF, DJU 14 dez. 2001, HC 
80.949, Rel. Min. Sepúlveda Pertence) e até ao depoente em CPI (STF, DJU 16 fev. 2001, HC 79.812, 
Rel. Min. Celso de Mello). Sobre o tema, v. Karl Larenz, Metodologia da ciência do direito, 1969, p. 
270 e ss.; Friedrich Müller, Métodos de trabalho do direito constitucional, Revista da Faculdade de 
Direito da UFRGS, Edição especial comemorativa dos 50 anos da Lei Fundamental da República Federal 
da Alemanha, 1999, p. 45 e ss.; Riccardo Guastini, Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto, 
1996, p. 82-3; e Humberto Ávila, Teoria dos princípios, 2003, p. 13.

65  Na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão: “Ao juiz não é permitido 
mediante ‘interpretação conforme a Constituição’ dar um significado diferente a uma lei cujo teor 
e sentido resulta evidente” (1 BvL 149/52-33, 11 jun. 1958); na do Supremo Tribunal Federal 
brasileiro: “se a única interpretação possível para compatibilizar a norma com a Constituição 
contrariar o sentido inequívoco que o Poder Legis lativo lhe pretendeu dar, não se pode aplicar o 
princípio da interpretação conforme a Constituição, que implicaria, em verdade, criação de norma 
jurídica, o que é privativo do legislador positivo” (STF, DJU 15 abr. 1988, Rp 1.417-7/DF, Rel. 
Min. Moreira Alves).
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IV.  Alguns aspectos da constitucionalização do Direito

1. Direito civil66

As relações entre o direito constitucional e o direito civil atravessaram, nos 
últimos dois séculos, três fases distintas, que vão da indiferença à convivência 
intensa. O marco inicial dessa trajetória é a Revolução Francesa, que deu 
a cada um deles o seu objeto de trabalho: ao direito constitucional, uma 
Constituição escrita, promulgada em 1791; ao direito civil, o Código Civil 
napoleônico, de 1804. Apesar da contemporaneidade dos dois documentos, 
direito constitucional e direito civil não se integravam nem se comunicavam 
entre si. Veja-se cada uma das etapas desse processo de aproximação lenta e 
progressiva:

   
1a. fase: Mundos apartados
No início do constitucionalismo moderno, na Europa, a Constituição 

era vista como uma Carta Política, que servia de referência para as relações 
entre o Estado e o cidadão, ao passo que o Código Civil era o documento 
jurídico que regia as relações entre particulares, freqüentemente mencionado 
como a “Constituição do direito privado”. Nessa etapa histórica, o papel da 
Constituição era limitado, funcionando como uma convocação à atuação 
dos Poderes Públicos, e sua concretização dependia, como regra geral, 
da intermediação do legislador. Destituída de força normativa própria, 
não desfrutava de aplicabilidade direta e imediata. Já o direito civil era 
herdeiro da tradição milenar do direito romano. O Código napoleônico 
realizava adequadamente o ideal burguês de proteção da propriedade e 

66 Pietro Perlingieri, Perfis de direito civil, 1997; Maria Celina Bodin de Moraes: A caminho de um 
direito civil constitucional, Revista de Direito Civil 65:23, 1993; A constitucionalização do direito civil, 
Revista de Direito Comparado Luso-brasileiro 17:76, 1999; Danos à pessoa humana: Uma leitura civil-
constitucional dos danos morais, 2003; Conceito de dignidade humana: Substrato axiológico e conteúdo 
normativo. In: Ingo Wolfgang Sarlet, Constituição, direitos fundamentais e direito privado, 2003; Gustavo 
Tepedino: Temas de direito civil, 2004; Problemas de direito civil constitucional (coord.), 2000; O direito 
civil e a legalidade constitucional. In: Revista Del Rey Jurídica 13:23, 2004; Luiz Edson Fachin: Repensando 
fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo (coord.), 1998; Teoria crítica do direito civil, 2000; 
Heloísa Helena Barboza, Perspectivas do direito civil brasileiro para o próximo século, Revista da Faculdade 
de Direito, UERJ, 1998-99; Teresa Negreiros: Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio 
da boa-fé, 1998; Teoria do contrato: Novos paradigmas, 2002; Judith Martins Costa (org.), A reconstrução 
do direito privado, 2002; Paulo Luiz Neto Lobo, Constitucionalização do direito civil, Revista de Direito 
Comparado Luso-brasileiro 17:56, 1999; Renan Lotufo, Direito civil constitucional, cad. 3, 2002; Michel 
Verpeaux (org.), Code Civil et Constitution(s), 2005. 
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da liberdade de contratar, dando segurança jurídica aos protagonistas do 
novo regime liberal: o contratante e o proprietário. Esse modelo inicial de 
incomunicabilidade foi sendo progressivamente superado.

2a. fase: Publicização do direito privado
O Código napoleônico e os modelos que ele inspirou – inclusive o 

brasileiro – baseavam-se na liberdade individual, na igualdade formal 
entre as pessoas e na garantia absoluta do direito de propriedade. Ao 
longo do século XX, com o advento do Estado social e a percepção crítica 
da desigualdade material entre os indivíduos, o direito civil começa a 
superar o individualismo exacerbado, deixando de ser o reino soberano 
da autonomia da vontade. Em nome da solidariedade social e da função 
social de instituições como a propriedade e o contrato, o Estado começa 
a interferir nas relações entre particulares, mediante a introdução de 
normas de ordem pública. Tais normas se destinam, sobretudo, à proteção 
do lado mais fraco da relação jurídica, como o consumidor, o locatário, o 
empregado. É a fase do dirigismo contratual, que consolida a publicização 
do direito privado67.

3a. fase: Constitucionalização do direito civil
“Ontem os Códigos; hoje as Constituições. A revanche da Grécia contra 

Roma”68. A fase atual é marcada pela passagem da Constituição para o 
centro do sistema jurídico, de onde passa a atuar como o filtro axiológico 
pelo qual se deve ler o direito civil. Há regras específicas na Constituição, 
impondo o fim da supremacia do marido no casamento, a plena igualdade 
entre os filhos, a função social da propriedade. E princípios que se difundem 
por todo o ordenamento, como a igualdade, a solidariedade social, a 
razoabilidade. Não é o caso de se percorrerem as múltiplas situações de 
impacto dos valores constitucionais sobre o direito civil, especificamente, 

67 Sobre o tema, v. Orlando Gomes, Introdução ao direito civil, 1999, p. 26; e Caio Mário da Silva 
Pereira, Instituições de direito civil, v. I, 2004, p. 18.

68 A primeira parte da frase (“Ontem os Códigos; hoje as Constituições”) foi pronunciada por Paulo 
Bonavides, ao receber a medalha Teixeira de Freitas, no Instituto dos Advogados Brasileiros, em 1998. 
O complemento foi feito por Eros Roberto Grau, ao receber a mesma medalha, em 2003, em discurso 
publicado em avulso pelo IAB: “Ontem, os códigos; hoje, as Constituições. A revanche da Grécia sobre 
Roma, tal como se deu, em outro plano, na evolução do direito de propriedade, antes justificado pela 
origem, agora legitimado pelos fins: a propriedade que não cumpre sua função social não merece proteção 
jurídica qualquer”.
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e sobre o direito privado em geral69. Mas há dois desenvolvimentos que 
merecem destaque, pela dimensão das transformações que acarretam.

O primeiro deles diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana 
na nova dogmática jurídica. Ao término da 2a. Guerra Mundial, tem início 
a reconstrução dos direitos humanos70, que se irradiam a partir da dignidade 
da pessoa humana71, referência que passou a constar dos documentos 
internacionais e das Constituições democráticas72, tendo figurado na Carta 
brasileira de 1988 como um dos fundamentos da República (artigo 1º, III). 
A dignidade humana impõe limites e atuações positivas ao Estado, no 
atendimento das necessidades vitais básicas73, expressando-se em diferentes 
dimensões74. No tema específico aqui versado, o princípio promove uma 

69 Para este fim, v. Gustavo Tepedino (org.), Problemas de direito civil constitucional, 2000, obra coletiva 
na qual se discute a constitucionalização do direito civil em domínios diversos, incluindo o direito das 
obrigações, as relações de consumo, o direito de propriedade e o direito de família. Sobre o tema específico 
da boa-fé objetiva, vejam-se Judith Martins-Costa, A boa-fé no direito privado, 1999; e Teresa Negreiros, 
Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio da boa-fé, 1998.

70 Este é o título do celebrado trabalho de Celso Lafer, A reconstrução dos direitos humanos, 1988. 
Sobre o tema, v. tb. Antônio Augusto Cançado Trindade, A proteção internacional dos direitos humanos: 
Fundamentos jurídicos e instrumentos básicos, 1991.

71 O conteúdo jurídico da dignidade humana se relaciona com a realização dos direitos fundamentais 
ou humanos, nas suas três dimensões: individuais, políticos e sociais. Sobre o tema, vejam-se Ana Paula de 
Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios: O princípio da dignidade da pessoa humana, 2002; Ingo Sarlet, 
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, 2004; José Afonso da Silva, Dignidade da pessoa 
humana como valor supremo da democracia, Revista de Direito Administrativo 212:89, 1998; Carmen Lúcia 
Antunes Rocha, O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social, Revista Interesse Público 4:2, 
1999. Vejam-se dois excertos representativos do entendimento dominante: José Carlos Vieira de Andrade, 
Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa, 1998, p. 102: “[O] princípio da dignidade da pessoa 
humana está na base de todos os direitos constitucionalmente consagrados, quer dos direitos e liberdades 
tradicionais, quer dos direitos de participação política, quer dos direitos dos trabalhadores e direitos a 
prestações sociais”; e Daniel Sarmento, A ponderação de interesses na Constituição brasileira, 2000, p. 59-60, 
“O princípio da dignidade da pessoa humana representa o epicentro axiológico da ordem constitucional, 
irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e balizando não apenas os atos estatais, mas também 
toda a miríade de relações privadas que se desenvolvem no seio da sociedade civil e do mercado”.

72 Como, e.g., na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, na Constituição italiana de 
1947, na Constituição alemã de 1949, na Constituição portuguesa de 1976 e na Constituição espanhola 
de 1978.

73 Sobre o tema, v. Ana Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio 
da dignidade da pessoa humana, 2002, p. 305: “O conteúdo básico, o núcleo essencial do princípio da 
dignidade da pessoa humana, é composto pelo mínimo existencial, que consiste em um conjunto de 
prestações materiais mínimas sem as quais se poderá afirmar que o indivíduo se encontra em situação 
de indignidade. (...) Uma proposta de concretização do mínimo existencial, tendo em conta a ordem 
constitucional brasileira, deverá incluir os direitos à educação fundamental, à saúde básica, à assistência no 
caso de necessidade e ao acesso à justiça”.

74 Em denso estudo, Maria Celina Bodin de Moraes, Conceito de dignidade humana: Substrato 
axiológico e conteúdo normativo. In: Ingo Wolfgang Sarlet (org.), Constituição, direitos fundamentais e 
direito privado, 2003, decompõe o conteúdo jurídico da dignidade humana em quatro princípios: igualdade, 
integridade física e moral (psicofísica), liberdade e solidariedade.
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despatrimonialização75 e uma repersonalização76 do direito civil, com ênfase 
em valores existenciais e do espírito, bem como no reconhecimento e 
desenvolvimento dos direitos da personalidade, tanto em sua dimensão 
física quanto psíquica.

 O segundo desenvolvimento doutrinário que comporta uma nota especial 
é a aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações privadas77. O debate 
remonta à decisão do caso Lüth (v. supra), que superou a rigidez da dualidade 
público-privado ao admitir a aplicação da Constituição às relações particulares, 
inicialmente regidas pelo Código Civil. O tema envolve complexidades e não 
será aprofundado aqui. As múltiplas situações suscetíveis de ocorrerem no 
mundo real não comportam solução unívoca78. Nada obstante, com exceção 
da jurisprudência norte-americana (e, mesmo assim, com atenuações), há 
razoável consenso de que as normas constitucionais se aplicam, em alguma 
medida, às relações entre particulares. A divergência nessa matéria reside, 
precisamente, na determinação do modo e da intensidade dessa incidência. 
Doutrina e jurisprudência dividem-se em duas correntes principais:

75 O termo foi colhido em Pietro Perlingieri, Perfis do direito civil, 1997, p. 33. Aparentemente, o 
primeiro a utilizá-lo foi Carmine Donisi, Verso la ‘depatrimonializzazione’ del diritto privato. In: Rassegna 
di diritto civile 80, 1980 (conforme pesquisa noticiada em Daniel Sarmento, Direitos fundamentais e relações 
privadas, 2004, p. 115).

76 Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, Um projeto de Código Civil na contramão 
da Constituição, Revista trimestral de direito civil 4:243, 2000: “(A) aferição da constitucionalidade de 
um diploma legal, diante da repersonalização imposta a partir de 1988, deve levar em consideração a 
prevalência da proteção da dignidade humana em relação às relações jurídicas patrimoniais”. A respeito da 
repersonalização do direito civil, v. também Adriano de Cupis, Diritti della personalità, 1982.

77 Sobre este tema, v. duas teses de doutorado desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-graduação 
em Direito Público da UERJ, ambas aprovadas com distinção e louvor e publicadas em edição comercial: 
Daniel Sarmento, Direitos fundamentais e relações privadas, 2004; e Jane Reis Gonçalves Pereira, Direitos 
fundamentais e interpretação constitucional, 2005. Aliás, trabalhos de excelente qualidade têm sido produzidos 
sobre a matéria, dentre os quais Wilson Steinmetz, A vinculação dos particulares a direitos fundamentais, 
2004; Ingo Wolfgang Sarlet (org.), Constituição, direitos fundamentais e direito privado, 2003; Rodrigo 
Kaufmann, Dimensões e perspectivas da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 2003 (dissertação de 
mestrado apresentada à Universidade de Brasília); Luís Virgílio Afonso da Silva, A constitucionalização do 
direito: Os direitos fundamentais nas relações entre particulares, 2004, mimeografado, tese de livre-docência 
apresentada na Universidade de São Paulo – USP; André Rufino do Vale, Eficácia dos direitos fundamentais 
nas relações privadas, 2004; e Thiago Luís Santos Sombra, A eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
jurídico-privadas, 2004.

78 Vejam-se, exemplificativamente, algumas delas: a) pode um clube de futebol impedir o ingresso 
em seu estádio de jornalistas de um determinado veículo de comunicação que tenha feito críticas ao time 
(liberdade de trabalho e de imprensa)?; b) pode uma escola judaica impedir o ingresso de crianças não judias 
(discriminação em razão da religião)?; c) pode o empregador prever no contrato de trabalho da empregada 
a demissão por justa causa em caso de gravidez (proteção da mulher e da procriação)?; d) pode o locador 
recusar-se a firmar o contrato de locação porque o pretendente locatário é muçulmano (de novo, liberdade 
de religião)?; e) pode um jornalista ser demitido por ter emitido opinião contrária à do dono do jornal 
(liberdade de opinião)? 
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a) a da eficácia indireta e mediata dos direitos fundamentais, mediante 
atuação do legislador infraconstitucional e atribuição de sentido às cláusulas 
abertas;

b) a da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, mediante um 
critério de ponderação entre os princípios constitucionais da livre iniciativa 
e da autonomia da vontade, de um lado, e o direito fundamental em jogo, 
do outro lado.

O ponto de vista da aplicabilidade direta e imediata afigura-se mais adequado 
para a realidade brasileira e tem prevalecido na doutrina. Na ponderação 
a ser empreendida, como na ponderação em geral, deverão ser levados em 
conta os elementos do caso concreto. Para esta específica ponderação entre 
autonomia da vontade versus outro direito fundamental em questão, merecem 
relevo os seguintes fatores: a) a igualdade ou desigualdade material entre as 
partes (e.g., se uma multinacional renuncia contratualmente a um direito, tal 
situação é diversa daquela em que um trabalhador humilde faça o mesmo); b) 
a manifesta injustiça ou falta de razoabilidade do critério (e.g., escola que não 
admite filhos de pais divorciados); c) preferência para valores existenciais sobre 
os patrimoniais; d) risco para a dignidade da pessoa humana (e.g., ninguém 
pode se sujeitar a sanções corporais)79.

 O processo de constitucionalização do direito civil, no Brasil, avançou de 
maneira progressiva, tendo sido amplamente absorvido pela jurisprudência 
e pela doutrina, inclusive civilista. Aliás, coube a esta, em grande medida, o 
próprio fomento da aproximação inevitável80. Ainda se levantam, aqui e ali, 
objeções de naturezas diversas, mas o fato é que as resistências, fundadas em 
uma visão mais tradicionalista do direito civil, dissiparam-se em sua maior 
parte. Já não há quem negue abertamente o impacto da Constituição sobre o 
direito privado81. A sinergia com o direito constitucional potencializa e eleva 

79 Para um aprofundamento do tema, v. Daniel Sarmento, Direitos fundamentais e relações privadas, 
2004; e Jane Reis Gonçalves Pereira, Direitos fundamentais e interpretação constitucional, 2005.

80 No caso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, esta é uma das principais linhas do Programa 
de Pós-graduação em Direito Civil, onde foram pioneiros doutrinadores como Gustavo Tepedino, Maria 
Celina Bodin de Moraes e Heloísa Helena Barbosa. Na Universidade Federal do Paraná, destacam-se os 
trabalhos do Professor Luiz Edson Fachin. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Professora 
Judith Martins Costa. Na PUC de São Paulo, do Professor Renan Lotufo. Na Universidade Federal de 
Alagoas, Paulo Netto Lôbo.

81 Gustavo Tepedino, O direito civil e a legalidade constitucional, Revista Del Rey Jurídica 13:23, 
2004: “Ao contrário do cenário dos anos 80, não há hoje civilista que negue abertamente a eficácia normativa 
da Constituição e sua serventia para, ao menos de modo indireto, auxiliar na interpretação construtiva da 
norma infraconstitucional”. Em seguida, em preciosa síntese, identifica o autor as quatro objeções mais 
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os dois ramos do Direito, em nada diminuindo a tradição secular da doutrina 
civilista.    

 
2. Direito administrativo82

O direito constitucional e o direito administrativo têm origem e objetivos 
comuns: o advento do liberalismo e a necessidade de limitação do poder do 
Estado. Nada obstante, percorreram ambos trajetórias bem diversas, sob 
influência do paradigma francês. De fato, o direito constitucional passou 
o século XIX e a primeira metade do século XX associado às categorias da 
política, destituído de força normativa e aplicabilidade direta e imediata (v. 
supra). O direito administrativo, por sua vez, desenvolveu-se como ramo 
jurídico autônomo e arrebatou a disciplina da administração pública. A 
existência de uma jurisdição administrativa dissociada da atuação judicial e 
o prestígio do Conselho de Estado francês deram ao direito administrativo 

freqüentes*  *Continuação da nota 81-à aplicação da Constituição às relações de direito civil: a) não cabe 
ao constituinte, mas ao legislador, que constitui uma instância mais próxima da realidade dos negócios, a 
regulação da autonomia privada; b) a baixa densidade normativa dos princípios constitucionais propiciaria 
excessiva discricionariedade aos magistrados; c) a estabilidade milenar do direito civil restaria abalada pela 
instabilidade do jogo político-constitucional; d) o controle axiológico das relações de direito civil, para além 
dos limites claros do lícito e do ilícito, significaria desmesurada ingerência na vida privada.

82 Sobre as transformações do direito administrativo na quadra atual, v. Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto: Sociedade, Estado e administração pública, 1996; Mutações do direito administrativo, 2000; 
e Direito regulatório, 2003; Caio Tácito, O retorno do pêndulo: Serviço público e empresa privada. O 
exemplo brasileiro, Revista de direito administrativo 202:1, 1995; Eros Roberto Grau, A ordem econômica 
na Constituição de 1988, 1990; Odete Medauar, Direito administrativo moderno, 1998; Maria Sylvia di 
Pietro, Parcerias na Administração Pública, concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas, 1999; 
Carlos Ari Sundfeld, Direito administrativo ordenador, 2003; Patrícia Batista, Transformações do direito 
administrativo, 2003; Marcos Juruena, Desestatização, privatização, concessões e terceirizações, 2000; Paulo 
Modesto, A reforma da previdência e a definição de limites de remuneração e subsídio dos agentes públicos 
no Brasil. In: Direito público: estudos em homenagem ao professor Adilson Abreu Dallari, 2004; Humberto 
Ávila, Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In: O direito 
público em temos de crise – Estudos em homenagem a Ruy Rubem Ruschel, 1999; Alexandre Aragão, Agências 
Reguladoras, 2002; Gustavo Binenbojm, Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: 
Um novo paradigma para o direito administrativo, Revista de direito administrativo 239:1, 2005. V. tb. 
Luís Roberto Barroso: Modalidades de intervenção do Estado na ordem econômica. Regime jurídico 
das sociedades de economia mista. In: Temas de direito constitucional, t. I, 2002; A ordem econômica 
constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços. In: Temas de direito constitucional, t. II, 
2003; Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada. In: Idem; 
Agências reguladoras. Constituição, transformações do Estado e legitimidade democrática. In: Idem; Para 
a formação da doutrina administravista no Brasil, preste-se a homenagem devida e merecida a Miguel 
Seabra Fagundes, O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário, 1a edição de 1957, e Hely Lopes 
Meirelles, Curso de direito administrativo brasileiro, 1a edição de 1964. Caio Tácito, além de escritos e 
inúmeros pareceres, dirige desde 1993 a Revista de Direito Administrativo, a mais antiga e prestigiosa 
publicação na matéria. Celso Antônio Bandeira de Mello, Elementos de direito administrativo, 1a edição de 
1980, e, depois, Curso de direito administrativo, teve influência decisiva no desenvolvimento de um direito 
administrativo na perspectiva da cidadania e não da administração.
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uma posição destacada no âmbito do direito público83, associando-o à 
continuidade e à estabilidade das instituições84. Somente após a 2a. Guerra 
Mundial, com o movimento de constitucionalização, esta situação de 
preeminência iria se modificar.

 Não se vai reconstituir o histórico da relação entre o direito constitucional 
e o direito administrativo, que é feito pelos administrativistas em geral85 e 
desviaria o foco da análise que aqui se quer empreender. Na quadra presente, 
três conjuntos de circunstâncias devem ser considerados no âmbito da 
constitucionalização do direito administrativo: a) a existência de uma 
vasta quantidade de normas constitucionais voltadas para a disciplina da 
administração pública; b) a seqüência de transformações sofridas pelo Estado 
brasileiro nos últimos anos; c) a influência dos princípios constitucionais 
sobre as categorias do direito administrativo. Todas elas se somam para a 
configuração do modelo atual, no qual diversos paradigmas estão sendo 
repensados ou superados.

 A presença de dispositivos sobre a administração pública nas 
Constituições modernas tem início com as Cartas italiana e alemã, em 
precedentes que foram ampliados pelos textos português e espanhol. A 
Constituição brasileira de 1988 discorre amplamente sobre a administração 
pública (v. supra), com censurável grau de detalhamento e contendo um 
verdadeiro estatuto dos servidores públicos. Nada obstante, contém 
algumas virtudes, como a dissociação da função administrativa da 
atividade de governo86 e a enunciação expressa de princípios setoriais do 
direito administrativo, que na redação original eram os da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade. A Emenda Constitucional 
nº 19, de 04.06.98, acrescentou ao elenco o princípio da eficiência87. 

83 Sobre o tema, v. Patrícia Batista, Transformações do direito administrativo, 2003, p. 36-7.
84 A propósito, v. o célebre artigo de Georges Vedel, Discontinuité du droit constitutionnel et 

continuité du droit administratif. In: Mélanges Waline, 1974. Sobre o tema, v. também Louis Favoreu, 
La constitutionnalisation du droit. In: Bertrand Mathieu e Michel Verpeaux, La constitutionnalisation des 
branches du droit, 1998, p. 182.  

85 V. por todos, Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 1993, p. 31. Para uma visão 
severamente crítica da origem e evolução do direito administrativo, v. Gustavo Binenbojm, Da supremacia 
do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o direito administrativo, 
Revista de Direito Administrativo 239:1, 2005.

86 V. Patrícia Batista, Transformações do direito administrativo, 2003, p. 74.
87 A Lei nº 9.784, de 29.01.99, que regula o processo administrativo no plano federal, enuncia como 

princípios da administração pública, dentre outros, os da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, o contraditório, o de segurança jurídica, interesse público e 
eficiência.
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A propósito, a tensão entre a eficiência, de um lado, e a legitimidade 
democrática, de outro, é uma das marcas da administração pública na 
atualidade88.

De parte isso, deve-se assinalar que o perfil constitucional do Estado 
brasileiro, nos domínios administrativo e econômico, foi alterado por um 
conjunto amplo de reformas econômicas, levadas a efeito por emendas e por 
legislação infraconstitucional, e que podem ser agrupadas em três categorias: 
a extinção de determinadas restrições ao capital estrangeiro, a flexibilização 
de monopólios estatais e a desestatização. Tais transformações modificaram as 
bases sobre as quais se dava a atuação do poder público, tanto no que diz respeito 
à prestação de serviços públicos como à exploração de atividades econômicas. 
A diminuição expressiva da atuação empreendedora do Estado transferiu 
sua responsabilidade principal para o campo da regulação e fiscalização dos 
serviços delegados à iniciativa privada e das atividades econômicas que exigem 
regime especial. Foi nesse contexto que surgiram as agências reguladoras, via 
institucional pela qual se consumou a mutação do papel do Estado em relação 
à ordem econômica89.

 Por fim, mais decisivo que tudo para a constitucionalização do direito 
administrativo, foi a incidência no seu domínio dos princípios constitucionais 
– não apenas os específicos, mas sobretudo os de caráter geral, que se irradiam 
por todo o sistema jurídico. Também aqui, a partir da centralidade da 
dignidade humana e da preservação dos direitos fundamentais, alterou-se a 
qualidade das relações entre administração e administrado, com a superação 
ou reformulação de paradigmas tradicionais90. Dentre eles é possível destacar:

a) a redefinição da idéia de supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado

88 V. Luís Roberto Barroso, Agências reguladoras. Constituição, transformações do Estado e legitimidade 
democrática. In: Temas de direito constitucional, t. II, 2003, p. 303-4. 

89 As agências reguladoras, como categoria abstrata, não receberam disciplina constitucional. O texto 
da Constituição, todavia, faz menção a duas delas: a de telecomunicações (artigo 21, XI) e a de petróleo 
(artigo 177, §2º, III).

90 Sobre este tema específico, v. os projetos de doutoramento de Gustavo Binenbojm, Direitos 
fundamentais, democracia e Administração Pública, 2003, e de Arícia Corrêa Fernandes, Por uma releitura do 
princípio da legalidade administrativa e da reserva de Administração, 2003, ambos apresentados ao Programa 
de Pós-gradução em Direito Público da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob minha orientação. 
V. tb. Patrícia Batista, Transformações do direito administrativo, 2003; e Gustavo Binenbojm, Da supremacia 
do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o direito administrativo, 
Revista de Direito Administrativo 239:1, 2005.
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Em relação a este tema, deve-se fazer, em primeiro lugar, a distinção 
necessária entre interesse público (i) primário – isto é, o interesse da sociedade, 
sintetizado em valores como justiça, segurança e bem-estar social – e (ii) 
secundário, que é o interesse da pessoa jurídica de direito público (União, 
estados e municípios), identificando-se com o interesse da fazenda pública, 
isto é, do erário91. Pois bem: o interesse público secundário jamais desfrutará 
de uma supremacia a priori e abstrata em face do interesse particular. Se ambos 
entrarem em rota de colisão, caberá ao intérprete proceder à ponderação desses 
interesses, à vista dos elementos normativos e fáticos relevantes para o caso 
concreto92.

  b) a vinculação do administrador à Constituição e não apenas à lei 
ordinária

 Supera-se, aqui, a idéia restrita de vinculação positiva do administrador à 
lei, na leitura convencional do princípio da legalidade, pela qual sua atuação 
estava pautada por aquilo que o legislador determinasse ou autorizasse. O 
administrador pode e deve atuar tendo por fundamento direto a Constituição e 
independentemente, em muitos casos, de qualquer manifestação do legislador 
ordinário. O princípio da legalidade transmuda-se, assim, em princípio da 
constitucionalidade ou, talvez mais propriamente, em princípio da juridicidade, 
compreendendo sua subordinação à Constituição e à lei, nessa ordem.

 c) a possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo
O conhecimento convencional em matéria de controle jurisdicional do 

ato administrativo limitava a cognição dos juízes e tribunais aos aspectos 
da legalidade do ato (competência, forma e finalidade) e não do seu mérito 

91 Esta classificação, de origem italiana, é pouco disseminada na doutrina e na jurisprudência brasileiras. 
V. Renato Alessi, Sistema Istituzionale del diritto administrativo italiano, 1960, p. 197, apud Celso Antônio 
Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 2003, p. 57. Depois de Celso Antônio, outros autores 
utilizaram esta distinção. V. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Curso de direito administrativo, 1997, p. 
429 e ss..

92 Para um aprofundamento dessa discussão, v. meu prefácio ao livro de Daniel Sarmento (org.), 
Interesses públicos versus interesses privados: Desconstruindo o princípio de supremacia do interesse público, 
2005. V. tb., naturalmente, o próprio livro, do qual constam textos de grande valia sobre o tema, escritos 
por Humberto Ávila, Paulo Ricardo Schier, Gustavo Binenbojm, Daniel Sarmento e Alexandre Aragão. 
O texto de Humberto Ávila foi pioneiro na discussão da matéria. Sob outro enfoque, merece referência o 
trabalho de Fábio Medina Osório, Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado no direito 
brasileiro?, Revista de Direito Administrativo 220:107, 2000. 
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(motivo e objeto), aí incluídas a conveniência e oportunidade de sua prática. 
Já não se passa mais assim. Não apenas os princípios constitucionais gerais 
já mencionados, mas também os específicos, como moralidade, eficiência 
e, sobretudo, a razoabilidade-proporcionalidade permitem o controle da 
discricionariedade administrativa (observando-se, naturalmente, a contenção 
e a prudência, para que não se substitua a discricionariedade do administrador 
pela do juiz)93.

 Um último comentário se impõe nesse passo. Há autores que se referem à 
mudança de alguns paradigmas tradicionais do direito administrativo como 
caracterizadores de uma privatização do direito público, que passa a estar 
submetido, por exemplo, a algumas categorias do direito das obrigações. 
Seria, de certa forma, a mão inversa da publicização do direito privado. Na 
verdade, é a aplicação de princípios constitucionais que leva determinados 
institutos de direito público para o direito privado e, simetricamente, 
traz institutos de direito privado para o direito público. O fenômeno em 
questão, portanto, não é nem de publicização de um, nem de privatização 
de outro, mas de constitucionalização de ambos. Daí resulta uma diluição 
do rigor da dualidade direito público-direito privado, produzindo áreas de 
confluência e fazendo com que a distinção passe a ser antes quantitativa do 
que qualitativa94.

3. Direito penal
 A repercussão do direito constitucional sobre a disciplina legal dos crimes 

93 Sobre princípios constitucionais da administração pública, v. Carmen Lúcia Antunes Rocha, 
Princípios constitucionais da Administração Pública, 1994; Romeu Bacellar, Princípios constitucionais do 
processo administrativo disciplinar, 1998; Juarez Freitas, O controle dos atos administrativos e os princípios 
fundamentais, 1999; Ruy Samuel Espíndola, Princípios constitucionais e atividade jurídico-administrativa: 
Anotações em torno de questões contemporâneas, Interesse Público 21:57, 2003.

94 Não é possível aprofundar o tema, que é rico e intrincado, sem um desvio que seria inevitavelmente 
longo e descabido nas circunstâncias. Vejam-se, sobre a questão: Pietro Perlingieri, Perfis de direito civil, 
1997, p. 17; Maria Celina Bodin de Moraes, A caminho de um direito civil constitucional, Revista de 
Direito Civil 65:23, 1993, p. 25; e Gustavo Tepedino, Premissas metodológicas para a constitucionalização 
do direito civil. In: Temas de direito civil, 2004, p. 19: “Daí a inevitável alteração dos confins entre o direito 
público e o direito privado, de tal sorte que a distinção deixa de ser qualitativa e passa a ser quantitativa, 
nem sempre se podendo definir qual exatamente é o território do direito público e qual o território do 
direito privado. Em outras palavras, pode-se provavelmente determinar os campos do direito público ou 
do direito privado pela prevalência do interesse público ou do interesse privado, não já pela inexistência 
de intervenção pública nas atividades de direito privado ou pela exclusão da participação do cidadão nas 
esferas da administração pública. A alteração tem enorme significado hermenêutico, e é preciso que venha 
a ser absorvida pelos operadores”.
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e das penas é ampla, direta e imediata, embora não tenha sido explorada de 
maneira abrangente e sistemática pela doutrina especializada. A Constituição 
tem impacto sobre a validade e a interpretação das normas de direito penal, 
bem como sobre a produção legislativa na matéria. Em primeiro lugar, pela 
previsão de um amplo catálogo de garantias, inserido no artigo 5º (v. supra). 
Além disso, o texto constitucional impõe ao legislador o dever de criminalizar 
determinadas condutas95, assim como impede a criminalização de outras96. 
Adicione-se a circunstância de que algumas tipificações previamente existentes 
são questionáveis à luz dos novos valores constitucionais ou da transformação 
dos costumes97, assim como podem ser excepcionadas em algumas de 
suas incidências concretas, se provocarem resultado constitucionalmente 
indesejável98.

 A constitucionalização do direito penal suscita um conjunto instigante 
e controvertido de idéias, a serem submetidas ao debate doutrinário e à 
consideração da jurisprudência. Boa parte do pensamento jurídico descrê das 
potencialidades das penas privativas de liberdade, que somente deveriam ser 
empregadas em hipóteses extremas, quando não houvesse meios alternativos 
eficazes para a proteção dos interesses constitucionalmente relevantes99. Os 

95 Como, por exemplo, nos casos de racismo, tortura, ação de grupos armados contra a ordem 
constitucional, crimes ambientais e violência contra a criança, dentre outras referências expressas. V. arts. 
5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 7º, X, 225, § 3º e 227, § 4º.

96 Como por exemplo: “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”; “Art. 5º. (...) XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização (...); XVII – é plena a liberdade de 
associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”. 

97 É o caso de tipos previstos no Código Penal (CP), como os de sedução (artigo 217), adultério (artigo 
240) ou de escrito obsceno, assim descrito: “Art. 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua 
guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa 
ou qualquer objeto obsceno: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa”.

98 Duas decisões do Supremo Tribunal Federal exemplificam o argumento. Na primeira, concedeu-
se habeas corpus em favor de um jovem acusado de estupro, por haver mantido relação sexual com uma 
menina de 12 anos. Por maioria, decidiu a Corte que a presunção de violência do artigo 224 do CP é 
relativa e que o crime não se configurava, à vista de elementos do caso concreto – consentimento da vítima e 
sua aparência de ter mais de 14 anos – que tornariam extremamente injusta a aplicação literal do dispositivo 
do Código Penal (STF, DJU 20 set. 1996, HC 73662-MG, Rel. Min. Marco Aurélio). Num outro caso, a 
Corte trancou a ação penal promovida contra ex-Prefeita Municipal, pela contratação de boa-fé, mas sem 
concurso público, de um único gari. O fundamento utilizado foi a insignificância jurídica do ato apontado 
como delituoso, gerando falta de justa causa para a ação penal (STF, DJU 11 set. 1998, HC 77003-4, Rel. 
Min. Marco Aurélio). Sobre o tema da interpretação conforme a eqüidade, de modo a evitar a incidência 
iníqua de determinada regra, v. Ana Paula de Barcellos, Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, 
2005.

99 O presente parágrafo beneficia-se da discussão de idéias trazidas por Valéria Caldi de Magalhães, 
Constitucionalização do direito e controle de constitucionalidade das leis penais: Algumas considerações,* 
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bens jurídicos constitucionais obedecem a uma ordenação hierárquica, de 
modo que a gravidade da punição deve ser graduada em função dessa lógica100. 
A disciplina jurídica dada a determinada infração ou a pena aplicável não 
deve ir além nem tampouco ficar aquém do necessário à proteção dos valores 
constitucionais em questão. No primeiro caso, haverá inconstitucionalidade 
por falta de razoabilidade ou proporcionalidade101; no segundo, por omissão 
em atuar na forma reclamada pela Constituição102.

 Uma hipótese específica de constitucionalização do direito penal suscitou 
candente debate na sociedade e no Supremo Tribunal Federal: a da legitimidade 
ou não da interrupção da gestação nas hipóteses de feto anencefálico. Na ação 
constitucional ajuizada pediu-se a interpretação conforme a Constituição dos 
dispositivos do Código Penal que tipificam o crime de aborto, para declarar 
sua não incidência naquela situação de inviabilidade fetal. A grande questão 
teórica em discussão era a de saber se, ao declarar a não incidência do Código 

*Continuação da nota 99 - mimeografado, 2005, trabalho de final de curso apresentado na disciplina 
Interpretação Constitucional, do Programa de Pós-graduação em Direito Público da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro – UERJ. Averbou a autora: “Ao mesmo tempo em que o funda e autoriza, a Constituição 
reduz e limita o direito penal, na medida em que só autoriza a criminalização de condutas que atinjam de 
modo sensível um bem jurídico essencial para a vida em comunidade. Este é o papel do direito penal: atuar 
como última ratio, quando seja absolutamente necessário e não haja outros mecanismos de controle social 
aptos a impedir ou punir aquelas lesões”.

100 Lênio Luiz Streck e Luciano Feldens, Crime e Constituição, 2003, p. 44-5: “No campo do Direito 
Penal, em face dos objetivos do Estado Democrático de Direito estabelecidos expressamente na Constituição 
(erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais, direito à saúde, proteção do meio-
ambiente, proteção integral à criança e ao adolescente, etc.), os delitos que devem ser penalizados com 
(maior) rigor são exatamente aqueles que, de uma maneira ou outra, obstaculizam/dificultam/impedem 
a concretização dos objetivos do Estado Social e Democrático. Entendemos ser possível, assim, afirmar 
que os crimes de sonegação de tributos, lavagem de dinheiro e corrupção (para citar apenas alguns) 
merecem do legislador um tratamento mais severo que os crimes que dizem respeito às relações meramente 
interindividuais (desde que cometidos sem violência ou grave ameaça)”.

101 É o caso da disciplina penal dada pela Lei nº 9.677/98 (Lei dos Remédios) à adulteração de 
cosméticos. O delito é equiparado à adulteração de medicamentos que, por sua vez, prevê penas mínimas 
superiores à do crime de homicídio para a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (CP, artigo 273 e § 1º, a). Sobre o tema, v. Miguel Reale Júnior, 
A inconstitucionalidade da Lei dos Remédios, Revista dos Tribunais 763:415, 1999. Outro exemplo é o 
da Lei nº 9.437/97, que em seu artigo 10 pune com penas idênticas o porte de arma de fogo e o porte de 
arma de brinquedo. Sobre a proporcionalidade no âmbito do direito penal, v. Ingo Sarlet, Constituição e 
proporcionalidade: O direito penal e os direitos fundamentais entre proibição de excesso e de insuficiência, 
Revista de Estudos Criminais 12:86, 2003. 

102 Valéria Caldi de Magalhães, Constitucionalização do direito e controle de constitucionalidade das leis 
penais: algumas considerações, mimeografado, 2005, p. 15, considera de “duvidosa constitucionalidade” a 
previsão legal de extinção da punibilidade de crimes contra a ordem tributária, em razão do pagamento do 
tributo antes e, até mesmo, após o recebimento da denúncia. A matéria é disciplinada pelo artigo 34 da Lei 
nº 9.249/95 e pelo artigo 9º da Lei nº 10.684/2003.
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Penal a uma determinada situação, porque isso provocaria um resultado 
inconstitucional, estaria o STF interpretando a Constituição – que é o seu 
papel – ou criando uma nova hipótese de não punibilidade do aborto, em 
invasão da competência do legislador103.

Não é propósito desse estudo, voltado para uma análise panorâmica, 
percorrer caso a caso o impacto da Constituição sobre os diferentes segmentos 
do direito. A constitucionalização, como já observado, manifesta-se de maneira 
difusa pelos diferentes domínios, ainda que em graus variados. As idéias gerais 
apresentadas são válidas, portanto, para todos os ramos, aí incluídos o direito 
do trabalho, o direito comercial, o direito ambiental, o direito processual e 
assim por diante. 

V. Constitucionalização e judicialização das relações sociais

A constitucionalização, na linha do argumento aqui desenvolvido, expressa 
a irradiação dos valores constitucionais pelo sistema jurídico. Esta difusão da 
Lei Maior pelo ordenamento se dá por via da jurisdição constitucional, que 
abrange a aplicação direta da Constituição a determinadas questões; a declaração 
de inconstitucionalidade de normas com ela incompatíveis; e a interpretação 
conforme a Constituição, para atribuição de sentido às normas jurídicas 
em geral. No caso brasileiro, deve-se enfatizar, a jurisdição constitucional é 
exercida amplamente: do juiz estadual ao Supremo Tribunal Federal, todos 
interpretam a Constituição, podendo, inclusive, recusar aplicação à lei ou a 
outro ato normativo que considerem inconstitucional104.

103 STF, ADPF nº 54, Rel. Min. Marco Aurélio. Por 7 votos a 4, o STF decidiu conhecer da ação e 
apreciar-lhe o mérito. Alguns dos argumentos apresentados pela autora da ação, a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde foram os seguintes: (i) atipicidade do fato: pelo direito positivo brasileiro, a 
vida se extingue pela morte encefálica; o feto anencefálico não chega sequer a ter vida cerebral (princípio 
da legalidade); (ii) exclusão da punibilidade: o Código Penal determina a não punição nos casos de risco 
de morte para a mãe e de estupro; tais situações, por envolverem feto com potencialidade de vida, são 
mais drásticas do que a da anencefalia, que só não foi prevista expressamente por inexistirem recursos 
tecnológicos de diagnóstico, quando da elaboração do Código Penal, em 1940 (interpretação evolutiva); 
(iii) violação do princípio da dignidade da pessoa humana, tanto na versão da integridade física quanto 
psíquica, pela imposição de sofrimento imenso e inútil à mulher, obrigando-a a levar a termo uma gestação 
inviável. 

104 A Constituição de 1988 manteve o sistema eclético, híbrido ou misto, combinando o controle por 
via incidental e difuso (sistema americano), que vinha desde o início da República, com o controle por via 
principal e concentrado, implantado com a EC n° 16/65 (sistema continental europeu). V. Luís Roberto 
Barroso, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, 2004.
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Ao lado desse exercício amplo de jurisdição constitucional, há um outro 
fenômeno que merece ser destacado. Sob a Constituição de 1988, aumentou 
de maneira significativa a demanda por justiça na sociedade brasileira. Em 
primeiro lugar, pela redescoberta da cidadania e pela conscientização das 
pessoas em relação aos próprios direitos. Em seguida, pela circunstância de 
haver o texto constitucional criado novos direitos, introduzido novas ações e 
ampliado a legitimação ativa para tutela de interesses, mediante representação 
ou substituição processual. Nesse ambiente, juízes e tribunais passaram a 
desempenhar um papel simbólico importante no imaginário coletivo. Isso 
conduz a um último desenvolvimento de natureza política, que é considerado 
no parágrafo abaixo.

Uma das instigantes novidades do Brasil dos últimos anos foi a virtuosa 
ascensão institucional do poder judiciário. Recuperadas as liberdades 
democráticas e as garantias da magistratura, juízes e tribunais deixaram de ser 
um departamento técnico especializado e passaram a desempenhar um papel 
político, dividindo espaço com o legislativo e o executivo. Tal circunstância 
acarretou uma modificação substantiva na relação da sociedade com as 
instituições judiciais, impondo reformas estruturais e suscitando questões 
complexas acerca da extensão de seus poderes.

Pois bem: em razão desse conjunto de fatores – constitucionalização, 
aumento da demanda por justiça e ascensão institucional do Judiciário –, 
verificou-se no Brasil uma expressiva judicialização de questões políticas e 
sociais, que passaram a ter nos tribunais a sua instância decisória final105. 
Vejam-se abaixo, ilustrativamente, alguns dos temas e casos que foram 
objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal ou de outros 
tribunais, em período recente: 

(i) Políticas públicas: a constitucionalidade de aspectos centrais da Reforma 
da Previdência (contribuição dos inativos) e da Reforma do Judiciário (criação 
do Conselho Nacional de Justiça);

(ii) Relações entre Poderes: determinação dos limites legítimos de atuação 

105 O tema é ainda pouco explorado na doutrina. V., no entanto, o trabalho-pesquisa elaborado por 
Luiz Werneck Vianna, Maria Alice de Carvalho, Manuel Cunha Melo e Marcelo Baumann Burgos, A 
judicialização da política e das relações sociais no Brasil, 1999. E também, para duas visões diversas, Luiz 
Werneck Vianna (org.), A democracia e os três Poderes no Brasil, 2002, e Rogério Bastos Arantes, Ministério 
Público e política no Brasil, 2002. Para uma análise crítica desses dois trabalhos, v. Débora Alves Maciel e 
Andrei Koerner, Sentidos da judicialização da política: Duas análises, Lua Nova 57:113, 2002.
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das Comissões Parlamentares de Inquérito (como quebra de sigilos e decretação 
de prisão) e do papel do Ministério Público na investigação criminal;

(iii) Direitos fundamentais: legitimidade da interrupção da gestação em 
certas hipóteses de inviabilidade fetal;

(iv) Questões do dia-a-dia das pessoas: legalidade da cobrança de 
assinaturas telefônicas, a majoração do valor das passagens de transporte 
coletivo ou a fixação do valor máximo de reajuste de mensalidade de planos 
de saúde.

Os métodos de atuação e de argumentação dos órgãos judiciais são, 
como se sabe, jurídicos, mas a natureza de sua função é inegavelmente 
política, aspecto que é reforçado pela exemplificação acima. Sem embargo 
por desempenhar um poder político, o Judiciário tem características diversas 
das dos outros Poderes. É que seus membros não são investidos por critérios 
eletivos nem por processos majoritários. E é bom que seja assim. A maior 
parte dos países do mundo reserva uma parcela de poder para que seja 
desempenhado por agentes públicos selecionados com base no mérito e 
no conhecimento específico. Idealmente preservado das paixões políticas, 
ao juiz cabe decidir com imparcialidade, baseado na Constituição e nas 
leis. Mas o poder de juízes e tribunais, como todo poder em um Estado 
democrático, é representativo. Vale dizer: é exercido em nome do povo e 
deve contas à sociedade.

Nesse ponto se coloca uma questão que só mais recentemente vem 
despertando o interesse da doutrina no Brasil, que é a da legitimidade 
democrática da função judicial, suas possibilidades e limites. Relativamente ao 
controle de constitucionalidade das normas, já há alguma literatura recente106. 
No tocante ao controle de constitucionalidade de políticas públicas, o tema só 

106 No direito comparado, no qual o tema é discutido de longa data, v., exemplificativamente: Hamilton, 
Madison e Jay, The federalist papers, 1981 (a publicação original foi entre 1787 e 1788), especialmente O 
Federalista n° 78; John Marshall, voto em Marbury v. Madison [5 U.S. (1 Cranch)], 1803; Hans Kelsen, 
Quién debe ser el defensor de la Constitución, 1931; Carl Schmitt, La defensa de la constitución, 1931; John Hart 
Ely, Democracy and distrust, 1980; Alexander Bickel, The least dangerous branch, 1986; Ronald Dworkin, A 
matter of principle, 1985; John Rawls, A theory of justice, 1999; Jürgen Habermas, Direito e democracia: Entre 
facticidade e validade, 1989; Bruce Ackerman, We the people: Foundations, 1993; Carlos Santiago Nino, 
La Constitución de la democracia deliberativa, 1997. Na literatura nacional mais recente, vejam-se: Bianca 
Stamato Fernandes, Jurisdição constitucional, 2005; Gustavo Binenbojm, A nova jurisdição constitucional 
brasileira, 2004; Cláudio de Souza Pereira Neto, Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática, 
2002; José Adércio Leite Sampaio, A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional, 2002.  
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agora começa a ser desbravado107. Vale a pena investir uma energia final nessa 
matéria.

Em sentido amplo, a jurisdição constitucional envolve a interpretação e 
aplicação da Constituição, tendo como uma de suas principais expressões 
o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. No Brasil, 
esta possibilidade vem desde a primeira Constituição republicana (controle 
incidental e difuso), tendo sido ampliada após a Emenda Constitucional 
nº 16/65 (controle principal e concentrado). A existência de fundamento 
normativo expresso, aliada a outras circunstâncias, adiou o debate no país 
acerca da legitimidade do desempenho pela corte constitucional de um 
papel normalmente referido como contra-majoritário108: órgãos e agentes 
públicos não eleitos têm o poder de afastar ou conformar leis elaboradas por 
representantes escolhidos pela vontade popular.

 Ao longo dos últimos dois séculos, impuseram-se doutrinariamente 
duas grandes linhas de justificação desse papel das supremas cortes/tribunais 
constitucionais. A primeira, mais tradicional, assenta raízes na soberania popular 
e na separação de Poderes: a Constituição, expressão maior da vontade do 
povo, deve prevalecer sobre as leis, manifestações das maiorias parlamentares. 
Cabe assim ao Judiciário, no desempenho de sua função de aplicar o direito, 
afirmar tal supremacia, negando validade à lei inconstitucional. A segunda, 
que lida com a realidade mais complexa da nova interpretação jurídica, 
procura legitimar o desempenho do controle de constitucionalidade em outro 
fundamento: a preservação das condições essenciais de funcionamento do 
Estado democrático. Ao juiz constitucional cabe assegurar determinados valores 
substantivos e a observância dos procedimentos adequados de participação e 
deliberação109.

A questão do controle das políticas públicas envolve, igualmente, a 
demarcação do limite adequado entre matéria constitucional e matéria a 

107 V. Ana Paula de Barcellos, Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas 
públicas, Revista de direito administrativo 240, 2005; e Marcos Maselli Pinheiro Gouvêa, O controle judicial 
das omissões administrativas, 2003. Abordagens iniciais da questão podem ser encontradas em Luís Roberto 
Barroso, O direito constitucional e a efetividade de suas normas, 2003; e Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia dos 
direitos fundamentais, 2004.

108 A expressão “dificuldade contra-majoritária” (the counter-majoritarian difficulty) foi cunhada por 
Alexander Bickel, The least dangerous branch, 1986, p. 16, cuja 1a. edição é de 1962.

109 Sobre o tema, vejam-se Cláudio Pereira de Souza Neto, Jurisdição, democracia e racionalidade prática, 
2002; José Adércio Leite Sampaio, A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional, 2002; Bianca 
Stamato, Jurisdição constitucional, 2005.
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ser submetida ao processo político majoritário. Por um lado, a Constituição 
protege os direitos fundamentais e determina a adoção de políticas públicas 
aptas a realizá-los. Por outro, atribuiu as decisões sobre o investimento de 
recursos e as opções políticas a serem perseguidas a cada tempo aos Poderes 
Legislativo e Executivo. Para assegurar a supremacia da Constituição, mas 
não a hegemonia judicial, a doutrina começa a voltar sua atenção para o 
desenvolvimento de parâmetros objetivos de controle de políticas públicas110.

O papel do Judiciário, em geral, e do Supremo Tribunal, em particular, na 
interpretação e na efetivação da Constituição, é o combustível de um debate 
permanente na teoria/filosofia111 constitucional contemporânea, pelo mundo 
afora. Como as nuvens, o tema tem percorrido trajetórias variáveis, em função 
de ventos circunstanciais, e tem assumido formas as mais diversas: ativismo 
versus contenção judicial; interpretativismo versus não-interpretativismo; 
constitucionalismo popular versus supremacia judicial. A terminologia acima 
deixa trair a origem do debate: a discussão existente sobre a matéria nos 
Estados Unidos, desde os primórdios do constitucionalismo naquele país. A 
seguir uma palavra sobre a experiência americana.

A atuação pró-ativa da Suprema Corte, no início da experiência 
constitucional americana, foi uma bandeira do pensamento conservador. Não 
há surpresa nisso: ali se encontrou apoio para a política da segregação racial112 

110 V., especialmente, Ana Paula de Barcellos, Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle 
das políticas públicas, Revista de direito administrativo 240, 2005. Em duas passagens, sintetiza a autora, 
de maneira feliz, os dois pólos da questão: “Em um Estado democrático, não se pode pretender que a 
Constituição invada o espaço da política em uma versão de substancialismo radical e elitista, em que as 
decisões políticas são transferidas, do povo e de seus representantes, para os reis filósofos da atualidade: 
os juristas e operadores do direito em geral”. Porém de outra parte: “Se a Constituição contém normas 
nas quais estabeleceu fins públicos prioritários, e se tais disposições são normas jurídicas, dotadas de 
superioridade hierárquica e de centralidade no sistema, não haveria sentido em concluir que a atividade 
de definição das políticas públicas – que irá ou não realizar esses fins – deve estar totalmente infensa ao 
controle jurídico. Em suma: não se trata da absorção do político pelo jurídico, mas apenas da limitação do 
primeiro pelo segundo” (grifos no original).

111 Os conceitos de teoria e de filosofia constitucional não se confundem, mas vêm se aproximando, 
como notou Cláudio Pereira de Souza Neto, A teoria constitucional e seus lugares específicos: Notas sobre 
o aporte reconstrutivo. In: Direito constitucional contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Paulo 
Bonavides, 2005, p. 87 e ss.: “Tradicionalmente, a teoria da constituição se destinava à identificação, análise 
e descrição do que ‘é’ uma constituição. Hoje, contudo, abrange também o campo das indagações que 
versem sobre o que a constituição ‘deve ser’, i. e., incorpora dimensões racional-normativas, as quais se 
situam na seara do que se vem denominando ‘filosofia constitucional’”.

112 Em Dred Scott vs. Sandford [60 U.S. (10 How.) 393], julgado em 1857, a Suprema Corte considerou 
serem inconstitucionais tanto as leis estaduais como as federais que pretendessem conferir cidadania aos 
negros, que eram vistos como seres inferiores e não tinham proteção constitucional. Na mais condenada 
decisão do constitucionalismo americano, a Suprema Corte alinhou-se com a defesa da escravidão. Muitos* 
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e para a invalidação das leis sociais em geral113, culminando no confronto entre 
o Presidente Roosevelt e a Corte114. A situação se inverteu completamente a 
partir da década de 50, quando a Suprema Corte, nas presidências Warren 
e Burger, produziu jurisprudência progressista em matéria de direitos 
fundamentais115, incluindo negros, presos e mulheres, bem como questões 
relativas a privacidade e aborto116. 

Pelos anos seguintes, o debate central na teoria constitucional norte-
americana contrapôs, de um lado, liberais (ou progressistas), favoráveis ao 
judicial review e a algum grau de ativismo judicial, e, de outro, conservadores, 
favoráveis à auto-contenção judicial e a teorias como originalismo e não-
interpretativsimo117. De algum tempo para cá, em razão do amplo predomínio 
republicano e conservador, com reflexos na jurisprudência da Suprema Corte, 

*Continuação da nota 112 - anos se passaram até que o Tribunal recuperasse sua autoridade moral e política. 
V. Nowack, Rotunda e Young, Constitutional law, 2000, p. 687.

113 A partir do final do século XIX, a Suprema Corte fez-se intérprete do pensamento liberal, fundado na 
idéia do laissez faire, pelo qual o desenvolvimento é melhor fomentado com a menor interferência possível 
do poder público. A decisão que melhor simbolizou esse período foi proferida em 1905 no caso Lochner vs. 
New York (198 U.S. 45), na qual, em nome da liberdade de contrato, considerou-se inconstitucional uma 
lei de Nova York que limitava a jornada de trabalho dos padeiros. Sob o mesmo fundamento, a Suprema 
Corte invalidou inúmeras outras lei. Esse período ficou conhecido como era Lochner.

114 Eleito em 1932, após a crise de 1929, Franklin Roosevelt deflagrou o New Deal, programa 
econômico e social caracterizado pela intervenção do Estado no domínio econômico e pela edição de ampla 
legislação social. Com base na doutrina desenvolvida na era Lochner, a Suprema Corte passou a declarar 
inconstitucionais tais leis, gerando um confronto com o Executivo. Roosevelt chegou a enviar um projeto 
de lei ao Congresso, ampliando a composição da Corte – Court-packing plan –, que não foi aprovado. A 
Suprema Corte, no entanto, veio a mudar sua orientação e abdicou do exame do mérito das normas de 
cunho econômico e social, tendo por marco a decisão proferida em West Coast vs. Parrish (300 U.S. 379), 
datada de 1937.

115 Veja-se o registro dessa mudança em Larry D. Kramer, Popular constitutionalism, cerca 2004, 
California Law Review 92:959, 2004, p. 964-5: “(The Warren Court), for the first time in American history, 
gave progressives a reason to see the judiciary as a friend rather than a foe. This had never been a problem 
for conservatives. Going all the way back to the Federalist era, conservatives had always embraced an idea 
of broad judicial authority, including judicial supremacy, and they continued to do so after Chief Justice 
Warren took over. For them, the problem with the Warren Court was simply that its decisions were wrong. 
(…) Beginning with Robert Bork’s 1968 attack on the Court in Fortune Magazine, many conservatives 
started to assail the Court using the traditionally liberal rhetoric of countermajoritarianism”.

116 Earl Warren presidiu a Suprema Corte de 1953 a 1969; Warren Burger, de 1969 a 1986. Algumas 
decisões emblemáticas desses períodos foram: Brown vs. Board of Education (1954), que considerou 
inconstitucional a política de segregação racial nas escolas públicas; Griswold vs. Connecticut (1965), que 
invalidou lei estadual que incriminava o uso de pílula anticoncepcional, reconhecendo um direito implícito 
à privacidade; e Roe vs. Wade (1973), que considerou inconstitucional lei estadual que criminalizava o 
aborto, mesmo que antes do terceiro mês de gestação. No domínio do processo penal, foram proferidas as 
decisões marcantes já mencionadas (v. supra), em casos como Gideon vs. Wainwright (1963) e Miranda vs. 
Arizona (1966)

117 A crítica de viés conservador, estimulada por longo período de governos republicanos, veio embalada* 
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alguns juristas liberais vêm questionando o que denominam “supremacia 
judicial” e defendendo um ainda impreciso constitucionalismo popular, com 
a “retirada da Constituição dos tribunais”118.

O debate, na sua essência, é universal e gravita em torno das tensões e 
superposições entre constitucionalismo e democracia. É bem de ver, no entanto, 
que a idéia de democracia não se resume ao princípio majoritário, ao governo 
da maioria. Há outros princípios a serem preservados e há direitos da minoria 
a serem respeitados. Cidadão é diferente de eleitor; governo do povo não é 
governo do eleitorado119. No geral, o processo político majoritário se move por 
interesses, ao passo que a lógica democrática se inspira em valores. E, muitas 
vezes, só restará o Judiciário para preservá-los120. O deficit democrático do 
Judiciário, decorrente da dificuldade contramajoritária, não é necessariamente 
maior que o do Legislativo, cuja composição pode estar afetada por disfunções 
diversas, dentre as quais o uso da máquina administrativa, o abuso do poder 
econômico, a manipulação dos meios de comunicação121.

*Continuação da nota 117 - por uma corrente doutrinária denominada originalismo, defensora da idéia 
pouco consistente de que a interpretação constitucional deveria ater-se à intenção original dos criadores 
da Constituição. Sobre o tema, v. Robert Bork, The tempting of América, 1990, e William Rehnquist, The 
notion of a living Constitution, Texas Law Review 54:693, 1976. Em sentido oposto, v. Morton J. Horwitz, 
Foreword: the Constitution of change: legal fundamentality without fundamentalism, Harvard Law Review 
107:30, 1993, e Laurence Tribe, American constitutional law, 2000, p. 302 e s. Para uma análise ampla dessa 
temática em língua portuguesa, v. Bianca Stamato, Jurisdição constitucional, 2005. 

118 Vejam-se alguns textos escritos nos últimos anos. Em favor do “popular constitutionalism”, v.: Larry 
D. Kramer, The people themselves: Popular constitutionalism and judicial review, 2004; Mark Tushnet, Taking 
the Constitution away from the courts, 1999; Jeremy Waldron, The dignity of legislation, 1999; Richard D. 
Parker, “Here the people rule”: A popular constitutionalist manifest, 1994. Em defesa do “judicial review”, v.: 
Cristopher L. Eisgruber’s, Constitutional self-government, 2001; Erwin Chemerinsky, In defense of judicial 
review: A reply to professor Kramer, California Law Review 92:1013, 2004; Frederick Schauer, Judicial 
supremacy and the modest Constitution, California Law Review 92: 1045. 

119 Christopher L. Eisgruber, Constitutional self-government and judicial review: A reply to five critics, 
University of San Francisco Law Review 37:115, 2002, p. 119-31.

120 A jurisdição constitucional legitimou-se, historicamente, pelo inestimável serviço prestado às duas 
idéias centrais que se fundiram para criar o moderno Estado democrático de direito: constitucionalismo 
(i.e., poder limitado e respeito aos direitos fundamentais) e democracia (soberania popular e governo da 
maioria). O papel da corte constitucional é assegurar que todos estes elementos convivam em harmonia, 
cabendo-lhe, ademais, a atribuição delicada de estancar a vontade da maioria quando atropele o 
procedimento democrático ou vulnere direitos fundamentais da minoria. Um bom exemplo foi a decisão 
do STF reconhecendo o direito público subjetivo, assegurado às minorias legislativas, de ver instaurada 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI dos Bingos). Diante da inércia dos líderes partidários em indicar 
representantes de suas agremiações, a Corte concedeu mandado de segurança para que o próprio Presidente 
do Senado designasse os nomes faltantes. V. Inf. STF 393, MS 24.831, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22 
jun. 2005.

121 V. Vital Moreira, O futuro da Constituição. In: Eros Roberto Grau e Willis Santiago Guerra Filho, 
Estudos em homenagem a Paulo Bonavides, 2001, p. 323: “Na fórmula constitucional primordial, ‘todo*  
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O papel do Judiciário e, especialmente, das cortes constitucionais e 
supremos tribunais deve ser o de resguardar o processo democrático e promover 
os valores constitucionais, superando o deficit de legitimidade dos demais 
poderes, quando seja o caso. Sem, contudo, desqualificar sua própria atuação, 
o que ocorrerá se atuar abusivamente, exercendo preferências políticas em lugar 
de realizar os princípios constitucionais122. Além disso, em países de tradição 
democrática menos enraizada, cabe ao tribunal constitucional funcionar como 
garantidor da estabilidade institucional, arbitrando conflitos entre Poderes ou 
entre estes e a sociedade civil. Estes são os seus grandes papéis: resguardar os 
valores fundamentais e os procedimentos democráticos, assim como assegurar 
a estabilidade institucional. 

No Brasil, só mais recentemente se começam a produzir estudos acerca 
do ponto de equilíbrio entre supremacia da Constituição, interpretação 
constitucional pelo Judiciário e processo político majoritário. O texto prolixo 
da Constituição, a disfuncionalidade do Judiciário e a crise de legitimidade 
que envolve o Executivo e o Legislativo tornam a tarefa complexa. Os 
diversos outros ingredientes da vivência brasileira espantam os riscos de 
tédio ou marasmo, embora provoquem sustos paralisantes. A difícil tarefa de 
construir as instituições de um país que se atrasou na história exige energia, 
idealismo e imunização contra a amargura. Não adianta: ninguém escapa do 
seu próprio tempo.

*Continuação da nota 121 - poder reside no povo’. Mas a verdade é que, na reformulação de Sternberger, 
‘nem todo o poder vem do povo’. Há o poder econômico, o poder mediático, o poder das corporações 
sectoriais. E por vezes estes poderes sobrepõem-se ao poder do povo”. 

122 Luís Roberto Barroso, Disciplina legal dos direitos do acionista minoritário e do preferencialista. 
Constituição e espaços de atuação legítima do Legislativo e do Judiciário. In: Temas de direito constitucional, 
t. III, 2005, p. 314-5: “Como já referido, porém, a Constituição não ocupa, nem pode pretender ocupar 
todos os espaços jurídicos dentro do Estado, sob pena de asfixiar o exercício democrático dos povos em 
cada momento histórico. Respeitadas as regras constitucionais e dentro do espaço de sentido possível dos 
princípios constitucionais, o Legislativo está livre para fazer as escolhas que lhe pareçam melhores e mais 
consistentes com os anseios da população que o elegeu.       

A disputa política entre diferentes visões alternativas e plausíveis acerca de como dar desenvolvimento 
concreto a um princípio constitucional é própria do pluralismo democrático. A absorção institucional dos 
conflitos pelas diversas instâncias de mediação, com a conseqüente superação da força bruta, dá o toque de 
civilidade ao modelo. Mas não é possível pretender derrotar a vontade majoritária, em espaço no qual ela 
deva prevalecer, pela via oblíqua de uma interpretação jurídica sem lastro constitucional. Ao agir assim, o 
intérprete estaria usurpando tanto o papel do constituinte quanto do legislador”.
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Conclusão
O novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo desenvolveu-se 

na Europa, ao longo da segunda metade do século XX, e, no Brasil, após a 
Constituição de 1988. O ambiente filosófico em que floresceu foi o do pós-
positivismo, tendo como principais mudanças de paradigma, no plano teórico, 
o reconhecimento de força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição 
constitucional e a elaboração das diferentes categorias da nova interpretação 
constitucional.

Fruto desse processo, a constitucionalização do direito importa a 
irradiação dos valores abrigados nos princípios e regras da Constituição 
por todo o ordenamento jurídico, notadamente por via da jurisdição 
constitucional, em seus diferentes níveis. Dela resulta a aplicabilidade direta 
da Constituição a diversas situações, a inconstitucionalidade das normas 
incompatíveis com a Carta Constitucional e, sobretudo, a interpretação das 
normas infraconstitucionais conforme a Constituição, circunstância que irá 
conformar-lhes o sentido e o alcance. A constitucionalização, o aumento da 
demanda por justiça por parte da sociedade brasileira e a ascensão institucional 
do poder judiciário provocaram, no Brasil, uma intensa judicialização das 
relações políticas e sociais. 

Tal fato potencializa a importância do debate, na teoria constitucional, 
acerca do equilíbrio que deve haver entre supremacia constitucional, 
interpretação judicial da Constituição e processo político majoritário. As 
circunstâncias brasileiras, na quadra atual, reforçam o papel do Supremo 
Tribunal Federal, inclusive em razão da crise de legitimidade por que passam 
o Legislativo e o Executivo, não apenas como um fenômeno conjuntural, mas 
como uma crônica disfunção institucional.
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1.  Introdução
A dogmática tradicional sempre teve grande dificuldade em lidar com 

as obrigações tendentes à emissão de declaração de vontade, em vista do 
ortodoxismo que sempre girou em torno do assunto, mostrando-se a doutrina 
bastante constrangida quando se trata de “constranger” alguém, em sede 
judicial, a exprimir sua vontade.

Essa matéria não sofreu qualquer modificação com o advento da lei nº 
11.232/05, tendo apenas mudado de lugar, deixando de residir na Seção I do 
Capítulo III do Título II do Livro II (Do processo de execução), passando a 
compor a Seção I do Capítulo VIII do Título VIII do Livro I (Do processo de 
conhecimento), com alteração topográfica também dos preceitos.

11.  Condenação em emitir declaração de vontade
O conteúdo do atual artigo 466-A do CPC é reprodução literal do revogado 

artigo 641, que apenas muda de lugar, sendo mais adequada a sua localização 
atual, onde vem disciplinada também a sentença e a coisa julgada, bem como 
os requisitos e efeitos da sentença.

Dispõe o artigo 466-A, com a redação imposta pela lei nº 11.232/05, que 
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“Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez 
transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida”.

Muitas vezes, os contratantes celebram um contrato preliminar (pré-
contrato ou promessa de contratar), recusando-se, depois, uma delas, a celebrar 
o contrato definitivo, surgindo, daí, o tormentoso problema de fazer com que o 
contrato seja cumprido sem qualquer constrangimento físico ao recalcitrante.  
A esse desiderato almeja o artigo 466-A  pois a sentença, uma vez transitada 
em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

Em tais circunstâncias, num contrato de promessa de compra e venda de 
imóvel, por exemplo, a sentença do juiz substitui a vontade do vendedor, 
valendo a sua transcrição, no ofício de registro de imóveis, como se fosse a sua 
(dele, devedor) própria vontade.

Tal não significa, porém, que a obrigação a que o devedor foi condenado 
só possa ser satisfeita após o trânsito em julgado da sentença, pois, tratando-
se da obrigação de fazer – emitir declaração de vontade, ou seja, transferir 
a propriedade (ou domínio) da coisa –, admite a tutela liminar específica, 
desde que presentes os requisitos de que trata o §3º do artigo 461. Isso ocorre 
inclusive porque os efeitos da sentença têm a ver com a sua eficácia, e não com 
a sua imutabilidade, que é uma qualidade dessa eficácia.

A doutrina distingue, e com ela a jurisprudência, as obrigações fungíveis 
das obrigações infungíveis, e, dentre estas, as obrigações fisicamente infungíveis 
das obrigações juridicamente infungíveis. Diz-se “fungível” a obrigação em 
que pode e “infungível” aquela em que não pode a vontade do obrigado ser 
substituída pela vontade de outrem (nem mesmo a do juiz). Fala-se, também, 
em vontade personalíssima, para qualificar aquela que só possa provir do seu 
titular, não admitindo, assim, substituição.

111.  Promessa de contratar
O conteúdo do artigo 466-B do CPC é reprodução literal do revogado 

artigo 639, disciplinando a situação anterior ao contrato definitivo, ou seja, o 
contrato preliminar, pré-contrato ou promessa de contratar, em que as partes 
não celebram, desde logo, um contrato definitivo, mas se comprometem a 
celebrá-lo (no futuro). A promessa de contratar, que é também um contrato, 
tem a mesma natureza do contrato definitivo, sendo, ambos, bilaterais e 
sinalagmáticos.

Estabelece o artigo 466-B, com a redação dada pela lei nº 11.232/05, 
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que “Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir 
a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo título, 
poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser 
firmado”.

A localização do artigo 466-B é mais adequada que a anterior, pois se trata 
de uma regra pertinente ao processo de conhecimento e que estava deslocada 
no processo de execução. Tanto isso é verdade que o preceito cuida da obtenção 
de uma sentença (condenatória) –, portanto, a ser obtida no processo de 
conhecimento –, que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado.

Mesmo antes da atual reforma, o pré-contrato ou promessa de contratar 
já era objeto de cumprimento (e não de execução), através da tutela específica, 
disciplinada pelo artigo 461, dispondo sobre a ação que tenha por objeto a 
obrigação de fazer, sendo que a promessa de contratar consubstancia típica 
obrigação de fazer, consistente na celebração do contrato definitivo.

A novidade do artigo 466-B, na sua nova localização, poderia correr por 
conta da ressalva expressa – “sendo isso possível e não excluído pelo título” 
– mas também essa ressalva, por tão evidente, poderia ter sido dispensada.

Muitas vezes, as partes celebram um contrato preliminar prometendo 
uma obrigação que, por ocasião do seu cumprimento, se mostra “impossível” 
pela impossibilidade do seu objeto; ou, ao celebrá-lo, pactuam cláusula (de 
arrependimento) ou condições (suspensiva ou resolutivas) que, inseridas no 
contrato, podem afetar, transitória ou definitivamente, seu cumprimento.

Assim, se, por exemplo, uma das partes promete retratar certa celebridade, 
sob condição de a outra obter o seu consentimento, mas, antes de ser cumprida 
a obrigação, a pessoa a ser retratada vem a falecer, tem-se a hipótese de 
impossibilidade física do cumprimento do próprio ajuste. O mesmo ocorre 
se um pintor promete retratar certa pessoa e sofre um acidente, vindo a 
perder a mão.  Têm-se, nesses casos, hipóteses de impossibilidade física da 
obrigação.

Podem também as partes pactuar que seja facultado a ambas, ou a uma 
delas, arrepender-se antes do cumprimento do contrato, com ou sem outras 
conseqüências (indenização, multa, etc.); como, ainda, acordarem que, sob 
determinada condição (suspensiva), a obrigação fique suspensa ou que, 
sobrevindo determinada condição (resolutiva), resolver-se-á o próprio contrato. 
Nesses casos, tem-se a inexigibilidade da obrigação em razão do próprio título, 
quer dizer da própria promessa de contratar.
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1V.  Obrigação de transferir propriedade
O conteúdo do artigo 466-C do CPC, com a alteração promovida pela 

lei nº 11.232/05, é reprodução literal do revogado artigo 640 que apenas 
muda também de lugar, dispondo que “tratando-se de contrato, que tenha 
por objeto a transferência da propriedade de coisa determinada, ou de outro 
direito, a ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a 
sua prestação, nem a oferecer, nos casos e formas legais, salvo se ainda não 
exigível”.

O artigo 461-A, por seu turno, acrescentado ao CPC pela lei nº 10.444/
02, consagrou a tutela específica na ação que tenha por objeto a entrega de 
coisa (móvel ou imóvel), tratando, no seu caput, da entrega de coisa (móvel) 
certa e, no §1º, da entrega de coisa (móvel) incerta, dispondo, no §2o, sobre 
as medidas de apreensão da coisa (móvel ou imóvel), quando não cumprida a 
obrigação no prazo estabelecido pelo juiz.

O artigo 466-C disciplina, no processo de conhecimento – antes era 
pertinente ao processo de execução – a ação tendente a obter, judicialmente, 
a transferência da propriedade da coisa, dando ao preceito a mesma aparência 
“cominatória” que tinha no CPC-39, cujo objetivo era exatamente o de 
compelir o vendedor a transferir ao comprador a propriedade da coisa 
(móvel ou imóvel) vendida, para, posteriormente, operada a sua transferência 
jurídica pela sentença, torná-la efetiva no mundo dos fatos, se necessário, 
coercitivamente, através da imissão na posse (se imóvel) ou busca e apreensão 
(se móvel).

No fundo, disciplina este artigo o cumprimento do contrato de compra e 
venda, pelo qual “um dos contraentes se obriga a transferir o domínio de certa 
coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro” (artigo 481, Código 
Civil). Como o domínio da coisa, segundo o Código Civil, se transfere pela 
tradição, se móvel (artigo 1.267), e pelo registro imobiliário, se imóvel (artigo 
1.245), a ação de que trata o artigo 466-C tem por objetivo realizar a “tradição” 
em favor do comprador, num caso, e o “registro”, no outro; apenas, em vez 
de falar em transferência “de domínio”, como diz o Código Civil, fala em 
transferência “de propriedade”. Porém, como no direito brasileiro domínio e 
propriedade se equivalem, vale                                            a equivalência.

O novo preceito, tanto quanto o anterior, alude à transferência da 
“propriedade” de coisa determinada “ou de outro direito”, deixando dúvida 
se essa última expressão teria o sentido estrito, de “outro(s) direito(s) sobre a 
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coisa”, ou o amplo, de “qualquer outro direito tout court”. Resolvida a dúvida, 
em favor da primeira exegese, surge outra, sobre se compreenderia apenas os 
direitos “reais”; e resolvida favoravelmente à segunda, sobre se compreenderia 
também os direitos pessoais e de crédito.

Penso que a solução mais razoável deve inclinar-se em favor da exegese 
estrita, de modo a compreender apenas a “propriedade” de coisa determinada, 
ou de “outro direito” real sobre ela, desde que objeto de um contrato bilateral 
(penhor, hipoteca, etc.).

Em harmonia com o artigo 269, I, estabelece ainda o artigo 466-C que a 
ação não será acolhida se a parte que a intentou não cumprir a sua prestação, 
nem a oferecer nos casos e formas legais, salvo se ainda não exigível.

No particular, é incompreensível a dicção da lei, pois o preceito processual 
constante do artigo 466-C bate de frente com o preceito material constante 
do artigo 476 do Código Civil, que estabelece: “nos contratos bilaterais, 
nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o 
implemento da do outro”. Isso porque se o comprador não cumprir a sua 
prestação, deixando de efetuar o pagamento do preço, estará inadimplente e, 
como tal, jamais poderá exigir do vendedor a transferência da propriedade da 
coisa adquirida por não ocorrer no caso uma das condições da ação que é a 
“possibilidade jurídica” do pedido (ou, mais exatamente, da causa de pedir). 
Apesar de o contrato de compra e venda se aperfeiçoar com o consentimento 
das partes sobre a coisa e o preço, deve cada um dos contraentes cumprir a sua 
obrigação, nos termos ajustados, não estando o vendedor obrigado a transferir 
a propriedade da coisa ao comprador e fazer-lhe a entrega, sem que tenha, 
antes, recebido o preço. A compra e venda a prazo – também denominada “em 
prestações” –, obedece ao que tiverem convencionado os contratantes.

Anteriormente tal não acontecia, porquanto o preceito do revogado artigo 
640 –, cujo conteúdo era exatamente o mesmo do artigo 466-C –, inseria-se 
no processo de execução, pelo que, a essa altura, os direitos e deveres das partes 
já estavam definidos (julgados) pela sentença condenatória no processo de 
conhecimento e a ação nele referida era a “ação de execução”.  Mas, transferido 
esse preceito do processo de execução para o processo de conhecimento, surge 
a indiscutível incompatibilidade entre essa norma processual e a norma de 
direito material; isso, tanto à luz do Código Civil de 1916 quanto do novo 
Código Civil.  Antes da atual reforma, a sentença condenatória já operara a 
transferência da coisa do vendedor para o comprador, pelo que se cuidava no 
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processo de execução apenas de realizar no mundo dos fatos essa transferência, 
resultante de uma demanda decidida (julgada) sob o crivo do contraditório e, 
portanto, do devido processo legal.

A partir da reforma operada pela lei nº 11.232/05, o artigo 466-C passa a 
regular a situação do comprador que apesar de não ser ainda titular de título 
executivo judicial (nem extrajudicial), vem a propor a sua ação de conhecimento 
contra o vendedor para haver a transferência da propriedade da coisa comprada 
sem ter até então cumprido (satisfeito) sua prestação – o que, por si só, seria 
suficiente para que fosse julgado carecedor da ação (artigo 267, VI) –, caso se 
disponha a oferecê-la, nos casos e formas legais, salvo se ainda” não exigível”.

Várias dúvidas assaltam o intérprete quando trilha o tortuoso caminho 
traçado pela norma em apreço, sob o prisma da sua eficácia no processo de 
conhecimento. Até então, o normal tem sido a lei processual estabelecer 
as condições da ação (artigo 267, VI, do CPC), determinando que haverá 
resolução de mérito “quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor”, 
mas a partir do novo artigo 466-C tem-se, consoante certa linguagem 
doutrinária, verdadeira condição “inversa” da ação pois a mesma determina 
as circunstâncias em que a ação “não será acolhida se a parte, que a intentou, 
não cumprir a sua prestação, nem a oferecer, nos casos e formas legais, salvo 
se ainda não exigível.”

Dispondo como dispôs, o artigo 466-C não foi fiel à própria sistemática 
do Código de Processo Civil pois, de um lado, alude à parte que “intentou” a 
ação quando quem intenta a ação denomina-se “autor” – e que, por sinal, nem 
“intenta” a ação, mas propõe (ajuíza) a ação (artigo 263, CPC) – e, de outro 
lado, fala em  “oferecer” a prestação, quando esta não é objeto de oferta, mas 
de cumprimento na medida em que o devedor não a oferece, mas a cumpre, 
ou, no mínimo, se dispõe a cumpri-la. Aliás, no contrato nada é objeto de 
“oferecimento” dos contraentes, justo por ser a relação jurídica contratual um 
repositório de direitos e obrigações recíprocas, dado o seu caráter bilateral e 
sinalagmático.

Mais de uma situação pode ser extraída do contexto do artigo 466-C, 
supondo-se um contrato de compra e venda (de coisa determinada).

Suponha-se, por exemplo, que o autor da ação (comprador) tenha 
cumprido a sua prestação material (pagou o preço), mas o réu (vendedor) 
não tenha cumprido a sua (não transferiu a propriedade da coisa ao autor). 
Neste caso, tem o autor interesse de agir em juízo, podendo compelir o 
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réu a transferi-la judicialmente – mesmo antes do disposto no artigo 466-
C, que reproduz o revogado artigo 640 – inclusive com pedido de tutela 
específica, conforme o artigo 461-A, que disciplina a ação que tenha por 
objeto a entrega de coisa.

Suponha-se, porém, que o autor da ação (comprador) não tenha cumprido 
a sua obrigação (não pagou o preço), caso em que, sendo à venda a vista, 
não se pode falar em inadimplência do réu (vendedor) no cumprimento 
da sua obrigação (transferir-lhe a propriedade).  Assim, não pode o autor 
demandar o réu para haver a propriedade da coisa, por falta de interesse de 
agir porquanto um dos contraentes, antes de cumprir a sua obrigação, não 
pode exigir o implemento da do outro (artigo 476 do Código Civil).  Nesta 
hipótese, o vendedor é que teria interesse de agir para rescindir o contrato por 
inadimplência do comprador.

Diversamente – mas ainda na venda à vista –, se o pagamento não tiver sido 
efetuado pelo autor (comprador) por recusa (injustificável) do réu (vendedor) 
em receber o preço, tem o primeiro interesse de agir para, oferecendo-o 
ao segundo – oferecimento que deve ser real, mediante depósito em juízo 
– propor contra este a ação para haver a transferência da propriedade.

Esta última hipótese se enquadra na moldura do artigo 466-C, porquanto 
não seria razoável exigir do autor valer-se da ação de consignação em pagamento 
(artigo 890, CPC), pois esta não lhe proporcionaria a imediata satisfação do 
seu direito (a transferência da propriedade), a depender da propositura de 
nova ação (cominatória).

A condicionante imposta pelo artigo 466-C, de que o oferecimento do 
preço deve ocorrer nos “casos e formas legais”, não significa o engessamento da 
tutela legal nos modelos de ação codificados a exigir, por exemplo, que, havendo 
recusa do credor em receber, se socorra o devedor da ação consignatória, pois 
pode a oferta em juízo, no bojo da própria ação cominatória (de transferência 
da propriedade), revelar-se mais adequada.

Corpo estranho ao preceito afigura-se a parte final do artigo 466-C, “salvo 
se ainda não exigível”, aliás, totalmente dispensável, pois, se a prestação 
ainda não é exigível, é evidente que não se há que falar em não cumprimento 
(descumprimento) da prestação pelo autor da ação, e, muito menos, em não-
acolhimento da sua ação por esse motivo.

A hipótese prevista na parte final do artigo 466-C – não exigibilidade da 
prestação devida pelo autor – só se concebe nas vendas a prazo (em prestações), 
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em que, inobstante não tenha ainda o comprador (autor na ação) pago o 
preço, ou todo o preço, pode exigir do vendedor (réu na ação) a transferência 
da propriedade da coisa vendida, se assim foi convencionado.

Mais técnico teria sido o artigo 466-C, em vez de dizer o que disse, e da 
forma como disse, ter dito:

“Artigo 466-C. Na ação fundada em contrato, que tenha por objeto a 
transferência da propriedade de coisa determinada, ou de outro direito sobre 
ela, o pedido do autor só será acolhido se cumprida a sua prestação, ou, 
havendo injustificada recusa do réu em receber o preço, mediante oferta deste 
em juízo”.

Teria, por certo, o artigo 466-C dito o óbvio, mas, pelo menos, de forma 
mais compatível com o sistema do Código Civil, que o Código de Processo 
Civil deve respeitar.

A ressalva da recusa “injustificada” do réu faz-se necessária porquanto, se 
não o for, a ação de transferência não pode ser acolhida.  Aliás, em todos os 
casos em que é defeso a um contraente, antes de cumprida a sua obrigação, 
exigir o implemento da do outro, a satisfação da prestação pelo devedor 
só poderá divergir da estabelecida no título executivo, se ele – mediante a 
contraprestação do credor – se dispuser a prestá-la com meios considerados 
idôneos pelo juiz e o credor, sem justo motivo, recusar a oferta (artigo 582).

Tal não significa que possa o vendedor (futuro réu na ação), em qualquer 
circunstância, recusar-se a receber o preço e deixar de fazer a transferência da 
coisa vendida, mas, em circunstâncias especiais, isso pode de fato acontecer. 
Suponha-se que o proprietário tenha vendido sua “Ferrari” ao comprador para 
custear o tratamento de saúde do filho no exterior, ajustando com ele que o 
preço seria pago dentro de cinco dias, quando se daria a entrega da máquina. 
No entanto, ao cabo do trigésimo dia da assinatura do contrato, e não tendo o 
comprador pago o preço, apesar de cobrado pelo vendedor, o filho deste vem 
a falecer justo porque o pai não teve condições de tratá-lo onde pretendia, por 
não ter recebido o preço da venda. Nessa circunstância, e tendo se recusado a 
receber o pagamento extemporâneo, o vendedor é citado numa ação movida 
pelo comprador, com apoio no artigo 466-C, o qual, apesar de não haver 
adimplido sua obrigação no tempo ajustado – não efetuou ele o pagamento 
do preço –  pede a transferência da propriedade da “Ferrari”, mediante oferta, 
em juízo, do preço contratado.  É evidente que, em tal hipótese, não tem o 
comprador direito à transferência do veículo, em sede judicial, em que pese a 
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literalidade da disposição processual em que se apóia.  A oferta a que alude o 
artigo em questão, há de ser oportuna e tempestiva, e a recusa de recebimento 
há de ser “injustificável” pois, do contrário, fica desfeito o negócio jurídico, 
afetado na sua finalidade por fato superveniente. Se o preço houvesse sido 
pago tempestivamente, aí sim teria o comprador o direito à transferência da 
propriedade do veículo, mesmo que o filho do vendedor viesse a falecer antes 
de ser tratado no exterior.

V.  Conclusão
No trato da matéria processual, é preciso que se tenha maior cuidado na 

disciplina do processo e do procedimento, para que as normas instrumentais 
não se choquem com as normas substanciais, no transplantes de soluções 
de um sistema para outro.  Isso, porque um sistema material em que a 
propriedade móvel se transfira pela “tradição”, como o brasileiro, não pode 
tomar por modelo um sistema processual em que essa transferência se opera 
pelo consentimento (solo consensu), como o italiano.

Estas considerações têm o propósito apenas de reavivar algumas 
considerações em torno do tema “emissão de declaração de vontade”, em sede 
processual, mesmo porque, com o advento da lei nº 11.232/05 houve apenas 
uma mudança topográfica e não substancial dos preceitos que compõem os 
atuais artigos 466-A, 466-B e 466-C do Código de Processo Civil.
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Naquele fim de manhã de uma quinta-feira, o Boeing 737, que fazia o vôo 
2415 proveniente de Congonhas, pousou normalmente no Santos Dumont. 
Mas não taxiou como estava acostumado a fazer. Seu piloto, Marcelo Soares, 
parou o aparelho à frente do hangar da Varig, abriu a janela da cabine e 
através dela ergueu e fez tremular uma bandeira brasileira. Foi aplaudido por 
várias pessoas que se encontravam no local. E havia muitas lá naquela manhã: 
cerca de mil. Eram empregados, jornalistas, advogados, investidores, curiosos 
– todos interessados no leilão destinado à venda de unidades da empresa, feito 
com o objetivo de promover a recuperação judicial da Varig.  

Isso, claro, não se faz de improviso. Nenhum piloto vai taxiando o avião 
pela pista livremente. Na verdade, pretendeu-se evocar um gesto marcante na 
memória nacional – o desembarque da vitoriosa seleção brasileira de futebol, 
tetracampeã nos Estados Unidos em 1994. O taxiamento diferente – ao lado do 
discurso ufanista do Dr. Luiz Roberto Ayoub, juiz titular da 8ª Vara Empresarial 
do Rio de Janeiro, em que tramita o processo de recuperação judicial, e da 
execução do hino nacional, na gravação feita por Fafá de Belém – foi uma das 
medidas destinadas a criar um clima favorável aos objetivos do leilão. Como se ali 
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naquele hangar, naquele ensolarado 8 de junho de 2006, estivesse ocorrendo algo 
de transcendental importância para a pátria e não somente para os empregados, 
credores e consumidores de uma empresa em crise.

A Varig parece uma empresa feita sob medida para o instituto da 
recuperação judicial introduzido no direito brasileiro pela lei de falências de 
2005. Não tinha vez qualquer solução de mercado para a superação de sua crise 
porque o controlador atribuía ao negócio valor idiossincrático – um valor que 
ninguém mais reconhecia e, portanto, não estava disposto a pagar1. Quem é 
o controlador da Varig? Uma fundação beneficente de seus empregados. O 
instituto da recuperação judicial serve exatamente para empresas assim; isto é, 
aquelas em que a solução de mercado não se viabiliza porque contrariaria os 
interesses do controlador. Quando uma das muitas administrações contratadas 
para reverter o estado crítico da Varig demitiu algumas dezenas de pilotos, 
com vistas a aproximar numericamente o quadro de pessoal da empresa com 
os da concorrência, a fundação controladora agiu rápido: substituiu a diretoria 
e suspendeu a demissão.

1 “Se as estruturas do livre mercado estão, em termos gerais, funcio nando de modo adequado, as empresas 
em crise tendem a recuperar-se por iniciativa de empreendedores ou investidores, que identificam nelas, 
apesar do estado crítico, uma alternativa de investimento atraente. Imagine-se que uma indústria líder de 
mercado e lucrativa esteja com dois problemas: a sua planta reclama urgente modernização tecnológica e há 
excesso de pessoal. Se significativos investimentos não forem feitos na construção de uma nova fábrica e não 
houver redução na folha de pagamentos, em poucos anos a sua posição econômica confortável pode reverter-
se. Se o empreendedor não dispõe de capital e vontade para implementar essas mudanças, a sobrevivência 
da empresa, a médio ou longo prazo, depende de alguém (outro empreendedor ou investidor) vislumbrar 
nela uma oportunidade de ganhar dinheiro e, motivado por essa perspectiva, procurar o controlador da 
sociedade empresária para propor algum tipo de negócio: alienação do controle, trespasse, assunção de 
ativos, ingresso na sociedade, incorporação etc. Pois bem, se prevalecer a racionalidade nos dois lados, quer 
dizer, se ambos considerarem vantajosa a transação, a empresa recapitaliza-se e reorganiza-se, continuando 
a operar, e deve até mesmo crescer. Nesse exemplo, a recuperação da empresa foi fruto do normal funcio-
namento das forças do livre mercado. Isso se costuma chamar de ‘solução de mercado’. Nesse contexto, 
pode-se afirmar que, em princípio, se não há solução de mercado para a crise de determinada empresa, é 
porque ela não comporta recuperação. Se nenhum empreendedor ou investidor viu nela uma alternativa 
atraente de investimento, e a recapitalização e a reorganização do negócio não estimulam nem mesmo 
os seus atuais donos, então o encerramento da atividade, com a realocação dos recursos nela existentes, 
é o que mais atende à economia. Quando não há solução de mercado, aparentemente não se justificaria 
a intervenção do estado (poder judiciário) na tentativa de recuperação da empresa. O próprio instituto 
jurídico da recuperação parece, prima facie, um despropósito no sistema econômico capitalista. Se ninguém 
quer a empresa, a falência é a solução do mercado, e não há por que se buscar à força a sua recuperação. Não 
é bem assim, contudo. Quando as estruturas do sistema econômico não funcionam convenientemente, a 
solução de mercado simplesmente não ocorre. Nesse caso, o estado deve intervir, através do poder judiciário, 
para zelar pelos vários interesses que gravitam em torno da empresa (dos empregados, consumidores, fisco, 
comunidade etc.). Exemplo característico de desfunção do sistema é o do valor idiossincrático da empresa” 
(Fábio Ulhoa Coelho, Curso de direito comercial. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006, págs. 234/235).
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Na verdade, a recuperação judicial da Varig apenas se tornou possível 
depois da decisão do Dr. Ayoub de afastar a fundação do controle da empresa. 
Um tanto tarde demais, porém. Desperdiçou-se a oportunidade ímpar, 
proporcionada pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, 
de suspensão da exigibilidade das obrigações por seis meses e com planos 
nos quais não se enfrentava direta e corajosamente a questão do inchaço do 
quadro de pessoal. A situação crítica chegou a tal nível que nem a performance 
do Boeing 737, nem a de Fafá de Belém, estimularam empresários do setor 
a apresentar qualquer lance consistente no leilão. Ninguém apresentou 
proposta na primeira fase, em que havia um valor mínimo a ser respeitado. Na 
segunda, um solitário lance foi feito. Deu-o a TGV (Trabalhadores do Grupo 
Varig), uma entidade criada em 2003 por algumas das associações de pilotos, 
comissários e outros empregados da empresa em crise. A proposta foi recebida 
com ceticismo, mesmo pelos mais ardorosos defensores da sobrevivência da 
Varig a qualquer custo. 

O malogro da hasta judicial surpreendeu ingênuos e otimistas (embora 
muitas vezes me indague se, no enfrentamento das questões de direito 
comercial, pode haver otimismo sem ingenuidade...). Afinal, diversas empresas 
de transporte aéreo haviam, desde a semana anterior, se habilitado a participar 
do leilão, pagando para tanto a nada módica taxa de R$60.000,00. TAM, 
Gol, Oceanair e Brooksfield podiam apresentar propostas, mas não o fizeram. 
Mesmo a TGV não parecia tão segura dos seus objetivos: o envelope dela 
chegou à mesa no último minuto do prazo para os lances livres. 

Conto essa história – cujo final todos conhecem – por uma razão simples: 
mais importante do que a lembrança do regresso triunfante dos nossos 
tetracampeões soldados de chuteira foi outro símbolo o marcante daquela 
manhã. Nunca antes do frustrado leilão da Varig se pôde exemplificar com 
tanta felicidade o impacto negativo que a instabilidade do marco institucional 
produz nos investimentos. Quem sustenta que as decisões judiciais desconformes 
com o direito positivo acabam afastando investidores da economia brasileira 
nem sempre é bem compreendido porque lhe faltava uma prova histórica, 
uma situação de fato em que essa relação se materializasse de modo claro. 

Para entender como o fracasso da venda das unidades produtivas da Varig 
ilustra a instabilidade do marco institucional repelindo investimentos é preciso 
pensar um pouco sobre as alternativas de que dispunham as concorrentes 
antes do leilão. Para qualquer uma delas contar com a fortíssima marca 
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“Varig” a visando aumentar sua participação no mercado de transporte aéreo 
representaria inegavelmente uma excepcional vantagem. Certamente cada uma 
das habilitadas entrou no processo pensando em explorar essa alternativa como 
plano “A”. Por que, então, se desinteressaram? É fácil entender: o preço não 
compensava. Note-se que o plano “B” de todas elas também não era ruim; faço 
menção à disputa pela fatia do mercado que a Varig vinha progressivamente 
deixando de atender (e que abandonaria por completo no caso de falir). Se o 
preço a pagar pela marca “Varig” compensasse, não tenho dúvidas de que elas 
teriam se engalfinhado ferozmente na disputa pelas unidades oferecidas na 
hasta judicial porque o plano “A” é muito melhor que o “B”.

Quando se diz que o preço da marca “Varig” não compensaria a alavancagem 
da participação no mercado não está se fazendo nenhuma referência aos valores 
envolvidos no leilão judicial. O que define esse preço são as responsabilidades 
assumidas pelo adquirente. Se a empresa arrematante das unidades produtivas 
leiloadas tiver que assumir o passivo trabalhista da Varig, a marca “Varig” não 
lhe trará lucro nenhum. Aliás, a imprensa publicou que uma das habilitadas 
mais entusiasmada com o negócio desistiu de oferecer qualquer lance com 
medo especificamente da sucessão trabalhista. Nenhum outro motivo a afastou 
da hasta judicial. 

E aqui chegamos ao ponto central da discussão. A lei de falências é clara, 
claríssima, ao estabelecer que o adquirente das unidades da empresa em 
recuperação, quando feita a venda em hasta judicial, não se torna sucessor (LF, 
artigo 60, parágrafo único). Nenhum falencista interpreta a norma em sentido 
diverso2. O juiz da recuperação judicial proferiu despacho explicitando, de 

2 Manoel Justino Bezerra Filho, comentando o artigo 60, parágrafo único, da LF, assenta: “Como in-
centivo à existência de interessados na compra, esse parágrafo afasta o bem de quaisquer ônus ou sucessão, 
criando o que o jargão jurídico-econômico convencionou chamar de ‘blindagem’, ou seja, cercar o bem 
de todas as garantias de que não será atingido por qualquer outro tipo de ônus, incluindo expressamente 
os de natureza tributária” (Nova lei de Recuperação e Falências Comentada. 3ª edição. São Paulo: RT, 2005, 
págs. 171/172). 

Silvânio Covas, por sua vez, anota: “Caso o plano de recuperação judicial aprovado pela assembléia 
geral de credores relacione a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas como medida 
tendente a retirar a empresa da situação de crise, o objeto alienado deve estar livre de qualquer ônus e o 
arrematante não deve suceder o devedor em suas obrigações, inclusive as de natureza tributária ou traba-
lhista e as decorrentes de acidentes de trabalho. [...] A inovação garante aos interessados mais segurança, 
uma vez que não devem se sub-rogar nos ônus que eventualmente gravem os bens, o que, usualmente, torna 
desinteressante a aquisição de bens em hasta pública e representa uma das principais razões da ineficiência 
de tais procedimentos, sob o comando legal anterior” (Comentários à nova lei de recuperação de empresas e 
de falências. Coordenado por Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 
pág. 310).*
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forma inequívoca, a inexistência da sucessão. Mas apesar disso, nenhum 
empresário se interessou pelo que ainda havia de valioso na Varig. Sabiam ser 
muito elevada a probabilidade de a Justiça do Trabalho afastar-se dos ditames 
da lei falimentar, ignorar as lições da doutrina e simplesmente imputar ao 
adquirente o pesadíssimo passivo trabalhista da empresa em recuperação3. 

A instabilidade do marco institucional manifesta-se por vários modos. 
Um deles é a jurisprudência desconforme ao texto legal. Se a lei diz x, mas 
sua aplicação pelo Judiciário implica não-x, os investimentos se retraem. O 
investidor busca outros lugares para empregar seu dinheiro; lugares em que ele 
tem certeza das regras do jogo e pode calcular o tamanho do risco (que sempre 
existe em qualquer empreitada econômica). Numa economia globalizada, ele 
os encontra com facilidade. Tanto o investidor estrangeiro começa a evitar 
o país com marco institucional instável, como o nacional passa a considerar 
outros países como alternativa melhor para seus investimentos (a menos que 
sejam risk makers).

Voltando ao caso Varig, a frustração do leilão tem uma só causa: a 
instabilidade do marco institucional brasileiro. Os investidores avaliaram que 
a Justiça do Trabalho brasileira não iria respeitar a letra da lei de falências 
e cobraria de quem arrematasse as unidades oferecidas em hasta judicial 

*Continuação da nota 2 - Eduardo S. Munhoz também interpreta a norma no mesmo sentido: “uma 
das inovações mais importantes da Lei atual é a de desonerar de todos e quaisquer ônus e obrigações a alie-
nação de filiais ou unidades produtivas do devedor no processo de falência ou de recuperação. A sucessão 
das obrigações trabalhistas e, sobretudo, das tributárias, no sistema anterior, inviabilizava a manutenção da 
unidade produtiva (da empresa) viável nas mãos de terceiro, em detrimento do interesse dos trabalhadores e 
credores (inclusive do próprio fisco) do devedor anterior. A orientação adotada no regime anterior revelava 
que a legislação não distinguia empresa de empresário, punindo-se a primeira pelas obrigações inadimplidas 
pelo segundo. O modelo adotado conduzia a um jogo em que todos perdiam; em vista da sucessão tributá-
ria e trabalhista, a unidade produtiva não era alienada, comprometendo-se a manutenção dos empregos e o 
pagamento de novos tributos; o próprio pagamento das obrigações inadimplidas pelo empresário anterior 
também era impossibilitado, já que não se levantavam os recursos que agora poderão ser auferidos com a 
alienação” (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Coordenado por Francisco Satiro de 
Souza Jr. e Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo. São Paulo: RT, 205, pág. 294).

Jorge Lobo, por fim, assevera: “Para viabilizar a execução do plano de recuperação, que contemple 
alienação judicial de estabelecimento, a LRE prevê, taxativamente, que o arrematante não será responsável, 
como sucessor, das dívidas trabalhistas, de acidentes de trabalho, fiscais, previdenciárias, comerciais, civis, 
etc. [...]” (Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. Coordenado por Paulo Fernando Campos 
Salles de Toledo e Carlos Henrique Abraão. São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 61).

3Como adverte Julio Kahan Mandel, comentando o parágrafo único do artigo 60 da LF: “Resta saber 
se a nova legislação será respeitada, ou se será letra morta em algumas décadas. Bastará que um credor fiscal 
ou trabalhista consiga em uma ação judicial responsabilizar o comprador de uma filial do devedor pelas 
dívidas fiscais deste para que o instituto perca a eficácia por falta de segurança jurídica” (Nova lei de falências 
e de recuperação de empresas anotada. São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 133).
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as estratosféricas obrigações passivas da Varig com seus empregados e ex-
empregados. Muito provavelmente também avaliaram que a sucessão poderia 
se estender ao campo dos direitos dos consumidores e dos da previdência 
complementar. No final, o preço da marca “Varig” se tornou impagável; 
ela é incapaz de agregar a qualquer negócio de aviação, neste mundo, valor 
suficiente para compensar a assunção do passivo da empresa em recuperação.

Entender as razões dessa instabilidade institucional é imprescindível para 
começarmos a mudar esse cenário. Não se pode esquecer que, no final, perdeu-
se a oportunidade de gerar recursos para o pagamento de parte do passivo 
da Varig, com o produto da venda daquilo que ela ainda tinha de valioso. 
Como a instabilidade do marco institucional tornou impagável o preço 
do que ela ainda tinha de valioso, nem mesmo parte do passivo poderá ser 
satisfeita. Quem, no final, está no prejuízo? Se o marco institucional brasileiro 
fosse estável, o beneficiado não seria somente o empresário arrematante do 
leilão judicial; aliás, os maiores beneficiados seriam alguns dos empregados 
da empresa em crise (em geral, os mais competentes, que preservariam seus 
empregos) e seus consumidores. E, na medida em que se afastassem os temores 
dos investidores quanto à imprevisibilidade da ordem jurídica, a economia 
nacional como um todo se beneficiaria. Quer dizer, o Brasil (e não somente os 
investidores nacionais e estrangeiros) tem interesse na estabilização do marco 
institucional.

No caso específico que estou considerando, a instabilidade do marco 
institucional deve-se ao esgarçar dos valores do direito comercial. 

Os valores cultivados pelo direito comercial estão tão esgarçados que sequer 
é tarefa fácil divisá-los. Mas a importância para a sociedade do investimento feito 
pelo empresário numa atividade produtiva é certamente um deles. Se a ordem 
jurídica de um certo país não garantir o mínimo de previsibilidade de que 
necessita o investidor para decidir em que e quanto investir, ele investirá em 
outro país (mais previsível); deixará de gerar empregos, tributos e riquezas 
no país de marco institucional instável, para os gerar no de marco estável. 
A sociedade é quem mais perde com a instabilidade institucional; não o 
empresário que, numa economia globalizada, sempre encontrará alhures uma 
alternativa de investimento atraente.

Pois bem, a falta de percepção de que protegendo os interesses imediatos 
do empresário protegem-se os mediatos de toda a sociedade deve-se ao esgarçar 
dos valores de direito comercial. Quando esse valor da importância para a 
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sociedade do investimento feito pelo empresário numa atividade produtiva 
choca-se, por exemplo, com o da proteção do hipossuficiente, nutrido pelo 
direito do trabalho, o resultado é previsível: prevalecerá este último. O juiz do 
trabalho não está minimamente convencido de que proteger o investimento 
(no sentido restrito de garantir a previsibilidade do direito) é atender 
indiretamente ao interesse público; pelo contrário, está convicto de que o 
empregado não pode suportar as conseqüências da falência do empregador, já 
que não é dele o risco empresarial. 

Não alimentemos ilusões. No choque de dois valores como os indicados 
– o de direito comercial, de um lado, e o de direito do trabalho, de outro 
– não há como conciliar os interesses de todos os envolvidos. Ou bem se 
garante a previsibilidade do direito que atrai investimentos (negando-se 
a natureza de sucessor ao adquirente das unidades produtivas da empresa 
em crise, quando feita a aquisição em hasta judicial) ou bem se amparam 
alguns empregados desafortunados (permitindo que cobrem do adquirente o 
devido pelo empregador quebrado). A idéia de que o direito é um todo uno 
e harmônico é falsa. Cada ramo jurídico cultiva seus próprios valores (que 
traduz em princípios gerais, expressos ou implícitos), que nem sempre são 
conciliáveis.

O esgarçar dos valores do direito comercial resulta do aumento da 
complexidade das relações econômicas e sociais. Os comercialistas não 
souberam detectar a tempo o processo de corrosão e, assim, não se lançaram à 
urgente tarefa de os recoser. A sociedade tornou-se muito mais complexa e os 
valores do direito comercial não foram recontextualizados, para continuarem 
norteando a superação de conflitos de interesses. 

Há duzentos anos atrás, um valor caro ao direito comercial – o da liberdade 
de iniciativa e de competição – estava apto a nortear a superação dos conflitos 
de interesses na questão da qualidade dos produtos vendidos ao consumidor, 
por exemplo. Considerava-se, então, que a livre-iniciativa e a concorrência 
criavam as condições para que os consumidores naturalmente optassem pelo 
melhor produto. O empresário que oferecesse ao mercado produto de baixa 
qualidade iria à falência. Não se deveria temer o desabastecimento porque 
sempre haveria alguém que identificaria no oferecimento do produto de 
melhor qualidade uma alternativa de ganhar dinheiro. A mão invisível do 
mercado ajustaria as coisas, de modo que os consumidores, no final, ficariam 
bem atendidos. 
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Evidentemente, essa forma de ver a questão da qualidade dos produtos 
oferecidos ao mercado de consumo não consegue mais dar conta da 
complexidade que hoje em dia a cerca. A liberdade de iniciativa e de 
concorrência é um valor a ser recontextualizado pelos comercialistas, para que 
todos se convençam de sua pertinência e atualidade. Essa recontextualização 
será tanto mais frutífera quanto mais se demonstrar o quanto é, no sistema 
capitalista, diretamente beneficiado pela livre competição a sociedade como 
um todo. Se os comercialistas não conseguirem fazer essa relação de forma 
convincente, não recoserão o valor esgarçado. Seu discurso parecerá duzentos 
anos envelhecido. Ninguém lhes dará ouvidos.

Para encerrar, quero dizer que há valores jurídicos que transcendem 
os regados por ramos específicos do direito. E um deles é certamente o da 
independência do Judiciário. O recoser dos valores do direito comercial é tarefa 
a ser desenvolvida em paralelo com o prestigiar dessa importante baliza da 
ordem jurídica nacional. 

O juiz não pode se tornar um escravo do mercado. O empresário, com seus 
investimentos, certamente cria empregos, riquezas e tributos que beneficiam 
toda a sociedade, mas continua sendo um agente motivado principalmente 
por interesses egoístas. A questão à qual o Judiciário deve ter sua atenção 
chamada diz respeito não ao conflito entre um particular empresário, de um 
lado, e seus empregados, consumidores e credores, de outro. Deve-se atentar 
que o conflito se estabelece entre um interesse geral (previsibilidade do 
direito atraindo investimentos) e interesses particulares. Por mais vulneráveis, 
hipossuficientes ou desafortunados que sejam os empregados, consumidores 
e credores, eles titulam interesses privados, que não devem prevalecer sobre o 
interesse público.

Em suma, quando afirmo que é necessário recoser os valores do direito 
comercial, isso significa que urge convencer a sociedade, advogados e 
magistrados acerca da importância dos princípios jurídicos nele desenvolvidos 
(tais como o da limitação da responsabilidade dos sócios pelas obrigações 
sociais, autonomia privada, livre-iniciativa e concorrência, importância do 
investimento em atividade produtiva para toda a sociedade, etc.). Somente 
com a observância desses princípios, com o recoser desses valores, será 
estabilizado o marco institucional. Os juízes brasileiros não devem decidir 
pela aplicação desses princípios, prestigiando tais valores, se não estiverem 
realmente convencidos de sua pertinência e atualidade. Se o fizerem sem 
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convicção, ter-se-á posto em risco um valor jurídico de maior envergadura: 
o da independência do Judiciário. A perda seria indubitavelmente mais 
lastimável. É muito melhor para o Brasil conviver um tempo mais com a 
instabilidade do marco institucional do que ver sacrificada a independência 
dos seus magistrados. Quando aplicarem a lei tal como editada pelo legislador 
devem estar absolutamente certos de que é assim mesmo que devem proceder. 
Valores esgarçados não se recosem do dia para a noite, nem pelas mãos de um 
só artesão – é trabalho demorado e para muitos.
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Na tentativa de tornar mais ágil o procedimento recursal e, pois, mais 
célere o julgamento realizado na instância revisora, alterações vêm sendo 
implementadas na disciplina do Código de Processo Civil, no âmbito de suas 
reformas parciais.

A primeira importante modificação foi implementada por intermédio da 
Lei 9.139, de 30 de novembro de 1995, que ampliou os poderes do relator 
do recurso, atribuindo-lhe no artigo 557 do CPC competência para decidi-lo 
monocraticamente quando for manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou a sua tese for contrária à súmula do respectivo tribunal ou 
tribunal superior.

A existência de entendimento sumulado na jurisprudência do próprio 
tribunal ao qual foi endereçado o recurso, ou de tribunal superior, tornou-
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se um dos fundamentos a autorizar o julgamento da matéria recursal pelo 
seu relator, como forma de se obter o mais rápido desfecho do procedimento 
deflagrado na instância revisora. 

Essa disciplina veio a ser ampliada por força da Lei 9.756, de 17 de 
dezembro de 1998, conferindo nova redação ao artigo 557, que passou a prever 
entre os fundamentos que ensejam o julgamento do recurso pelo relator a sua 
contrariedade à jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunal 
superior. Assim, para a decisão monocrática do relator deixou de ser necessário 
que o entendimento da jurisprudência do tribunal, contrário à tese recursal, 
esteja sumulado, sendo suficiente que represente o pensamento dominante a 
seu respeito.

Também por força da Lei 9.756/98, criando a regra do §1º-A do artigo 
557 do CPC, o legislador atribuiu ao relator a competência para isoladamente 
dar provimento ao recurso, quando a decisão recorrida for contrária à súmula 
ou à jurisprudência dominante de tribunal superior.

Em suma, do exame da disciplina do artigo 557 pode-se extrair a 
assertiva de que a existência de entendimento sumulado ou predominante na 
jurisprudência de tribunal superior permite ao relator do recurso, conforme 
o caso, dar-lhe ou negar-lhe provimento. E no caso de existir súmula ou 
jurisprudência dominante do próprio tribunal competente para apreciar o 
recurso, a lei autoriza o relator apenas a negar-lhe provimento1.

O fato é que a construção jurisprudencial sobre a matéria discutida na via 
recursal, tendo formado a seu respeito entendimento dominante ou mesmo 
sumulado no âmbito dos tribunais, influi no procedimento a ser observado 
para o julgamento do mérito do recurso. Na hipótese, permite-se ao relator 
julgá-lo de plano, deixando a cargo da parte vencida o ônus de submeter a 
questão à apreciação do órgão colegiado por intermédio do agravo previsto no 
§1º do artigo 557, inclusive sob o risco de vê-lo considerado manifestamente 
inadmissível ou infundado, para efeito de aplicação da multa processual de 
1% a 10% do valor da causa (§2º).

Vale acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 
entendimento de que a disciplina do artigo 557 é também aplicável ao 
reexame obrigatório (artigo 475), conforme o enunciado nº 253 de sua 

1 Vide, sobre o tema, Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 12ª ed., 
Forense, 2005, p. 666.



93

súmula2. Não menos certo que a partir do advento da Lei 10.352, de 26 
de dezembro de 2001 (que acrescentou o §3º ao artigo 475), afastou-se a 
exigência do duplo grau de jurisdição obrigatório para a sentença proferida em 
conformidade com a jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal 
ou com entendimento sumulado do tribunal superior competente (incluído, 
naturalmente, o próprio Supremo Tribunal Federal). Assim, nessa hipótese, 
não será o caso do relator (se os autos lhe chegarem às mãos) reexaminar 
monocraticamente a sentença, mas tão-somente de declarar que, diante da 
ausência de interposição de recurso, a sentença transitou em julgado. Portanto, 
conjugando-se as disciplinas dos artigos 475 e 557, temos que na hipótese 
do artigo 475, §3º, simplesmente a sentença não estará sujeita a reexame 
necessário. Nas demais hipóteses contempladas no artigo 557, poderá o 
relator reexaminar a sentença, para fins de confirmá-la (porque, por exemplo, 
proferida de acordo com a jurisprudência sumulada do próprio tribunal) ou 
de modificá-la (se estiver em posição antagônica à jurisprudência dominante 
ou sumulada de tribunal superior).

Outra importante mudança empreendida no sistema processual ocorreu 
em nível constitucional, a partir da EC 45/2004, introduzindo no texto 
da Constituição Federal a regra do artigo 103-A e, assim, criando a figura 
conhecida como “súmula vinculante”. Objetivou-se, por esse caminho, 
atribuir às decisões sumuladas do Supremo Tribunal Federal força cogente, 
diminuindo-se-lhe o encaminhamento de recursos.

De acordo com o artigo 103-A da Constituição Federal, o Supremo 
Tribunal Federal passou a dispor de competência para aprovar novas súmulas, 
atendidos os pressupostos estabelecidos no dispositivo constitucional, com 
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas três esferas de governo3. 

Quando vierem a ser aprovadas as súmulas com efeito vinculante, haverá 
alteração na forma de sua influência no julgamento realizado na instância 
revisora. Assim porque, na hipótese da decisão recorrida vir a contrariar o 

2  Súmula 253 do STJ: “O artigo 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o 
reexame necessário”.

3 Nos termos do artigo 8º da Emenda Constitucional 45/2004, as súmulas anteriormente editadas 
pelo Supremo Tribunal Federal dependerão de sua confirmação por dois terços de seus membros para que 
passem a produzir efeito vinculante. Até lá os seus entendimentos sumulados continuarão produzindo os 
mesmos efeitos anteriores, servindo de precedentes para novos julgamentos e influindo no julgamento 
monocrático pelo relator de recursos e de causas submetidas ao reexame obrigatório.
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entendimento sumulado e vinculante, não mais será o caso de sua reforma 
pelo relator (artigo 557, §1º-A) ou pelo órgão colegiado, mas de sua anulação. 
Diante do novo sistema acolhido no texto constitucional, as decisões 
sumuladas do Supremo Tribunal Federal, aprovadas na forma do artigo 
103-A, impõem aos demais órgãos do poder judiciário a sua observância 
obrigatória. A tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal não há 
de ser discutida nos demais julgamentos; tão-somente, aplicada. Deixa de 
ser da competência dos órgãos judiciais em geral o enfrentamento da questão 
relativa à melhor tese jurídica aplicável ao caso concreto. Cabe-lhes apenas 
dar a solução ao caso mediante aplicação da tese jurídica estabelecida na 
súmula. Fenômeno análogo ao que ocorre nos julgamentos dos incidentes 
de argüição de inconstitucionalidade (artigo 480) e de uniformização de 
jurisprudência (artigo 476), nos quais o órgão fracionário fica vinculado à 
decisão proferida pelo órgão superior, competindo-lhe apenas prosseguir no 
julgamento da causa, servindo-lhe como premissa inafastável a tese jurídica 
adotada na solução do incidente. O mesmo se diga quanto aos efeitos das 
decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade 
(artigo 102, §2º da CF/88).

A decisão que inobserva a eficácia vinculante incorre em error in procedendo, 
e não em error in iudicando. Inclusive, a anulação do ato judicial que contraria 
a súmula vinculante pode ser obtido na instância revisora por meio do recurso 
cabível ou diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal, por intermédio 
de reclamação, a qual, se procedente, importará a cassação do ato decisório 
impugnado, impondo-se a prolação de nova decisão.

Cabe mencionar, ainda, que no julgamento do recurso pela instância 
revisora, como no caso da apelação contra sentença que contraria o disposto 
na súmula vinculante, a conseqüência natural seria o provimento do recurso 
para fins de anulação do ato decisório impugnado. Mas fortes razões de ordem 
prática levam a admitir a possibilidade do erro ser corrigido na própria instância 
recursal, mediante simples reforma da decisão recorrida, adequando a solução 
do caso concreto ao comando emergente da súmula. E essa possibilidade 
encontra-se reforçada pela regra legal a ser introduzida no §4º do artigo 515 
do CPC, por força da Lei 11.276, de 7 de fevereiro de 20064, que, afinada com 
o princípio da instrumentalidade das formas (artigo 244), recomenda, sempre 

4  Publicada no DOU em 8 de fevereiro de 2006, com vacatio legis de 90 dias.
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que possível, a correção de eventual vício do processo na própria instância 
recursal, evitando-se sua anulação e o retorno ao juízo de origem.

Temos, até então, que os entendimentos dominantes ou sumulados pelos 
tribunais influem no procedimento a ser observado na instância revisora, 
autorizando o julgamento do mérito do recurso (ou quando a sentença estiver 
sujeita a reexame obrigatório) pelo próprio relator, deixando de submetê-lo 
à apreciação do órgão colegiado. No caso de súmula do Supremo Tribunal 
Federal, aprovada com efeito vinculante, a influência é bem mais forte, 
impondo a todos os órgãos judiciais a sua observância, sob pena de nulidade 
do ato decisório.

Ainda não satisfeito com o estágio atual na evolução do sistema processual 
em matéria de recursos, o legislador, no seu intento de tornar mais célere 
o desfecho do processo e desonerar os tribunais, assoberbados pelo grande 
volume de feitos que lhes são dirigidos, traz mais uma nova e importante 
alteração na disciplina do Código de Processo Civil. Mediante a  Lei 11.276/
2006, é acrescentada ao artigo 518 a regra de seu §1º, dispondo que: “o juiz 
não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade 
com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal”. 
Trata-se, aqui, da chamada “súmula impeditiva de recurso”.

A influência do entendimento sumulado dos tribunais superiores (STF e 
STJ), na hipótese retratada no §1º do artigo 518, dá-se de maneira diversa. Ao 
invés de recomendar o julgamento monocrático do relator, negando provimento 
à apelação (artigo 557), estabelece a nova regra legal a inadmissibilidade do 
recurso de apelação. Ou seja, a influência não ocorre quanto ao julgamento 
do mérito do recurso, mas no campo da sua admissibilidade. É curiosa essa 
interpenetração de razões meritórias no aspecto da admissibilidade do recurso; 
mas não é isolada.

No âmbito dos recursos extraordinário e especial tem sido comum 
associar-se a sua inadmissibilidade a razões compreendidas no seu mérito. 
A própria Constituição Federal contribui para essa tendência, estabelecendo 
no seu artigo 102, III, alínea a, o cabimento do recurso extraordinário 
quando a decisão recorrida contrariar algum dispositivo constitucional. A 
rigor, como bem assevera Barbosa Moreira5, para superar o mal-entendido 
basta que se utilize, por simples meio interpretativo, a técnica apropriada ao 

5 Comentários..., p. 584.
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juízo de admissibilidade do recurso extraordinário: para o seu cabimento, é 
suficiente que o recorrente afirme que a decisão impugnada contrariou norma 
constitucional; e se a decisão recorrida realmente ofendeu o dispositivo da 
Constituição, então será o caso de ser dado provimento ao recurso (juízo de 
mérito).

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm 
adotado o entendimento de que os recursos excepcionais não devem ser admitidos 
quando a tese neles veiculada for contrária às suas posições jurisprudenciais. Assim, 
por exemplo, no caso do enunciado nº 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 
segundo o qual não se conhece do recurso especial, interposto ao fundamento 
de divergência jurisprudencial (artigo 105, III, alínea c da CF/88), se a decisão 
recorrida estiver em harmonia com a sua linha de interpretação jurisprudencial.6 
Ou ainda no caso do enunciado nº 400 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 
que afasta o cabimento do recurso extraordinário quando a decisão recorrida tiver 
dado solução razoável à controvérsia7.

A despeito da tendência jurisprudencial em matéria de recursos excepcionais, 
autorizando incursão no exame do objeto da impugnação recursal para fins de 
aferir a sua admissibilidade, não havia em nosso sistema processual regra legal 
fazendo a abstração dos limites que separam o juízo de admissibilidade do juízo 
de mérito do recurso. A norma do artigo 518, §1º do CPC vem inaugurar no 
ordenamento positivo essa nova técnica na esperança de abreviar o curso do 
processo, desestimulando a interposição de recursos sem maior chance de êxito.

Com efeito, diante da norma legal introduzida no CPC, se a sentença tiver 
julgado a causa em conformidade com o enunciado da súmula do Superior 

6 Inclusive, o STJ tem estendido a aplicação da Súmula 83 também aos recursos especiais fundados 
na alínea a do artigo 105, III da CF/88: “1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça decidiu 
ser possível o juízo de admissibilidade adentrar no mérito do recurso, na medida em que o exame da sua 
admissibilidade, pela alínea “a”, em face dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da 
controvérsia. (...)  3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou já entendimento no sentido de 
que o enunciado nº 83 de sua Súmula não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento 
na alínea “c” do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos recursos fundados na alínea “a”.” 
(AgRg no Ag 615.731/DF, Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 
26.04.2005, DJ 01.07.2005 p. 667).

7 O enunciado da Súmula 400, editado antes da CF/88, ao se referir apenas à matéria infraconstitucional, 
fomentou o entendimento de que não teria mais aplicação pelo Supremo Tribunal Federal após a 
Constituição Federal de 1988 (Assim, STF, 1ª Turma, AI-AgR 145680/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 
30.04.93). Contudo, é comum encontrarmos na jurisprudência mais atual do STF a aplicação do enunciado 
em matéria constitucional. Vide: STF, AI 171913/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 13.09.2000; STF, AI 
163521/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 25.11.2004.
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Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, será a mesma irrecorrível. 
Isto é, se a parte vencida vier a interpor apelação contra a sentença, a mesma 
simplesmente não deverá ser recebida pelo juiz. Ou, se a apelação chegar ao 
tribunal, não deverá ser por este conhecida. Em outras palavras, a sentença 
que estiver fundamentada em entendimento sumulado na jurisprudência dos 
tribunais superiores está fadada ao trânsito em julgado. Assim porque, mesmo 
que a apelação seja encaminhada ao tribunal, ou ainda que o exame da questão 
venha a lhe ser submetido por intermédio de agravo de instrumento (interposto 
contra a decisão do juiz que não recebeu a apelação), o órgão ad quem irá limitar-
se ao não-conhecimento da apelação, uma que estarão vez aferindo se a sentença 
foi adequadamente proferida de acordo com a súmula.

Como conseqüência da nova disciplina, a matéria enfrentada na sentença e 
decidida em observância à jurisprudência sumulada, não deverá ser apreciada 
pelas instâncias superiores. No julgamento da apelação, o tribunal simplesmente 
não irá conhecer o recurso. Por sua vez, se a parte vencida interpuser recursos 
excepcionais contra o acórdão que não conheceu a apelação, o tribunal 
superior irá examinar se a sentença foi ou não proferida em conformidade 
com sua súmula. Se o tiver sido, confirmará o acórdão recorrido, ratificando 
o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau. Do contrário, o tribunal 
superior irá prover o recurso excepcional para que o mérito da apelação seja 
analisado pelo tribunal local.

Mais uma vez sentimos a forte influência da jurisprudência sumulada pelos 
tribunais superiores no julgamento em matéria recursal. Se o juízo de primeiro 
grau proferiu sua sentença de acordo com a súmula, o tribunal não poderá 
modificar-lhe o resultado, visto que a apelação não poderá ser conhecida. Ou 
seja, nessa hipótese não poderá o tribunal local mudar a decisão de primeira 
instância, a qual é irrecorrível. E se o fizer, a parte vencida deverá obter êxito, 
em sede de recurso excepcional, para o fim de substituir a decisão de mérito 
proferida pelo tribunal local no julgamento da apelação pela decisão de seu 
não-conhecimento (importando, assim, o reconhecimento do trânsito em 
julgado da sentença).

Sobressai, aqui, o maior desestímulo da parte sucumbida em primeiro grau, 
pois não poderá obter pela via da apelação a alteração do resultado do processo. 
Em outras palavras, reconhecendo que a sentença encontra-se fundada em 
enunciado de súmula de tribunal superior, de nada adiantará à parte vencida 
pleitear na apelação a reforma da sentença, vez que seu recurso não poderá 
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ser conhecido pelo tribunal, ainda que eventualmente alguns de seus órgãos 
estivessem adotando entendimento contrário à súmula. Trata-se de outra 
forma pela qual a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores adquire 
maior eficácia, pois os tribunais de segundo grau não poderão modificar a 
sentença proferida de acordo com a súmula. Assim, a súmula deixa de ser 
simples precedente que serve de parâmetro no julgamento de outras causas, 
transformando-se em óbice à modificação da sentença pelo órgão de segundo 
grau de jurisdição.

Cabe desde logo uma observação crítica. O novo sistema somente deverá 
apresentar bons resultados práticos se a decisão de não-conhecimento da 
apelação, quando interposta contra sentença respaldada em jurisprudência 
sumulada, vier acompanhada da imposição da multa prevista no artigo 18 (c/c 
artigo 17, VII do CPC)8. Do contrário, em nosso sentir, pouco trabalho será 
economizado dos tribunais e pequena será a otimização em termos de redução 
do tempo de duração do processo. De fato, no julgamento da apelação o 
tribunal deverá verificar se a sentença está ou não em conformidade com a 
súmula, isto é, se seu fundamento corresponde a enunciado das súmulas dos 
tribunais superiores e se o mesmo foi devidamente aplicado no caso concreto. 
Em caso positivo, ao invés de normalmente conhecer da apelação e negar-lhe 
provimento, o tribunal deverá apenas não conhecer do recurso. Extrai-se daqui 
algum ganho em termos de simplicidade, pois a decisão do tribunal consistirá 
basicamente na exposição dos fundamentos pelos quais entendeu aplicável a 
regra do artigo 518, §1º e, assim, deixou de conhecer da apelação. Mas, salvo 
melhor juízo, não havendo efetivo desestímulo à interposição de recursos, o 
ganho em matéria de celeridade e de diminuição da carga de trabalho do 
tribunal não deverá ser de grande monta.

Outra observação que se pode inferir da nova regra legal diz respeito à 
sua harmonização com a norma do artigo 475, §3º, no tocante ao reexame 

8 É importante observarmos que no sistema ainda em vigor, o fato da sentença estar amparada por 
entendimento sumulado de tribunal superior não impede que o órgão ad quem conheça e dê provimento 
à apelação da parte vencida. Até porque é comum, em determinadas questões jurídicas, o tribunal local, 
por intermédio de parte de seus órgãos fracionários, adotar entendimento diverso daquele constante da 
súmula de jurisprudência de tribunal superior. Todavia, inaugurada a vigência da regra do artigo 518, § 1º, 
a parte vencida não poderá aspirar à modificação da sentença proferida em conformidade com súmula do 
STF ou do STJ, cabendo-lhe apenas sustentar, se for o caso, sua inadequada aplicação no caso concreto. 
Portanto, se a impugnação recursal limitar-se à defesa de tese contrária àquela já sumulada, seu recurso é 
manifestamente inadmissivel, sendo de rigor, em nosso sentir, a aplicação da sanção processual prevista no 
artigo 18 do CPC.



99

necessário. Se a sentença estiver fundada em súmula de tribunal superior, 
não será a mesma recorrível (artigo 518, §1º). E mesmo que proferida nas 
hipóteses do artigo 475, I e II, também não estará sujeita a reexame necessário 
(§3º).9 Portanto, estaremos diante de decisão que irá transitar em julgado no 
primeiro grau de jurisdição.

Por último, vale anotar que a sentença pode conter vários capítulos e 
apenas algum (ou alguns) deles pode estar fundamentado em súmula do 
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, 
em sede de ação de indenização decorrente de responsabilidade civil 
extracontratual, o juiz, ao dispor sobre o termo inicial dos juros moratórios 
em sua sentença, poderá ter decidido a questão à luz do enunciado nº 54 da 
súmula de jurisprudência do STJ10. Caso a parte vencida interponha apelação 
impugnando todos os capítulos decisórios, inclusive o concernente ao termo 
a quo dos juros, a apelação não deverá ser conhecida nesse particular. Ou, 
em outro exemplo, se o autor formulou dois pedidos diversos e um deles foi 
decidido em conformidade com entendimento sumulado11, a apelação não 
deverá ser conhecida no tocante à impugnação deste capítulo.

Assim, se o juiz, após analisar o teor da impugnação recursal, verificar que 
a parte apelante impugna capítulo da sentença proferido com base em súmula 
do STF ou do STJ, não deverá receber a apelação quanto ao tema. E, com 
isso, caberá ao recorrente o ônus de interpor agravo12 contra essa decisão, sob 
pena de preclusão. 

A seu turno, passando a questão despercebida pelo exame inicial de 
admissibilidade da apelação, a parte contrária poderá destacar em sua resposta as 
causas que, a seu ver, impedem o conhecimento do recurso, total ou parcialmente, 
de acordo com o §2º do artigo 518. Desde a anterior inclusão desta regra no 

9 Art. 475, §3º: “Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada 
em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal 
superior competente”.

10 Súmula nº 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 
extracontratual”.

11 Por exemplo, se o juiz julga improcedente um dos pedidos ao fundamento de que o participante 
que se retira de plano de previdência privada não faz jus ao recebimento das importâncias pagas pela 
entidade empregadora (Súmula 290 do STJ: “Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário 
a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador”).

12 Agravo de instrumento, na forma do artigo 522 do CPC, embora a adoção do regime de sua retenção 
seja também compatível, pois os autos do processo chegarão ao tribunal, visto que a apelação foi, em parte, 
recebida na instância de origem. Sobre este ponto específico, vide Barbosa Moreira, in Comentários..., p. 
505. 
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artigo 51813, a questão concernente ao recebimento da apelação passou a ser 
passível de reapreciação pelo juiz após a apresentação das contra-razões.

E, de qualquer modo, sendo a apelação integralmente recebida pelo juiz, 
o órgão da instância revisora, verificando que o efeito devolutivo da apelação 
alcança questão decidida na primeira instância com fundamento em súmula 
do STF ou do STJ, não irá apreciar novamente o tema, limitando-se a, nesse 
particular, deixar de conhecer da apelação14.

Para fins de facilitar a visualização do nosso sistema processual, a partir 
da vigência da Lei 11.276/2006, no tocante à influência da jurisprudência 
dominante ou sumulada dos tribunais no julgamento em sede revisora, 
traçamos o seguinte quadro explicativo.

Súmula vinculante do STF – vincula todos os órgãos do poder judiciário, 
impondo-se-lhes a aplicação da tese jurídica sumulada na solução dos casos 
concretos, sob pena de anulação do ato decisório (artigo 103-A, §3º da 
Constituição Federal).

Súmula do STF e STJ – afasta o reexame obrigatório da sentença proferida 
nos casos do artigo 475, I e II (de acordo com seu §3º); impede o conhecimento 
da apelação interposta contra a sentença que aplicou a súmula (artigo 518, §1º); 
permite ao relator do recurso15 julgá-lo de forma monocrática para fins de negar-
lhe (artigo 557) ou dar-lhe (artigo 557, § 1º-A) provimento.

Jurisprudência do plenário do STF - afasta o reexame obrigatório da 
sentença proferida nos casos do artigo 475, I e II (de acordo com seu §3º); 
permite ao relator do recurso julgá-lo de forma monocromática para fins de 
negar-lhe (artigo 557) ou dar-lhe (artigo 557, § 1º-A) provimento16.

Jurisprudência dominante do STF e do STJ - permite ao relator do recurso  
julgá-lo de forma monocromática para fins de negar-lhe (artigo 557) ou dar-
lhe provimento (artigo 557, § 1º-A) provimento.

Jurisprudência sumulada ou dominante do tribunal de competência 
recursal - permite ao relator do recurso julgá-lo monocraticamente para fins 
de negar-lhe provimento (artigo 557).

13 A referida regra foi incluída no parágrafo único do artigo 518 por intermédio da Lei 8.950/94. E 
agora, por força da Lei 11.276/2006, a regra passa para o seu §2º, apenas sendo-lhe acrescentado o prazo 
de cinco dias para o juiz reexaminar os pressupostos de admissibilidade da apelação.

14 Em suma, compete ao tribunal apenas examinar se o juiz aplicou o enunciado da súmula do tribunal 
superior adequadamente ao caso concreto, hipótese em que não lhe caberá o reexame da matéria decidida, 
ficando limitado, assim, ao juízo de inadmissibilidade.

15 No caso da apelação, o relator irá apenas declarar a sua inadmissibilidade (artigo 518, § 1º).
16 Entendendo-se aqui, como parece razoável, que a atual decisão proferida pelo Plenário do STF 

representa a jurisprudência dominante na corte.
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Desde a reforma de 1994, há afirmações na doutrina, no sentido de que a 
introdução da audiência preliminar em nosso sistema tem profunda relação 
com os anseios por maior celeridade dos feitos que tramitam junto aos órgãos 
do poder judiciário. 

Sua criação está intimamente vinculada à questão da efetividade da prestação 
da tutela jurisdicional que, em última análise, engloba todos os esforços em 
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favor de soluções ligadas à ampliação dos meios de acesso à justiça, isto é, a 
provimentos dotados de aptidão para a tempestiva produção de efeitos com 
menor custo. 

A inclusão da audiência preliminar em nosso sistema processual se deu 
sob expressa (e confessa) inspiração do Código Modelo de Processo Civil 
para a América Latina, idealizado pelo Instituto Ibero-americano de Direito 
Processual e que se revela um extraordinário modelo de lei processual, 
construído sob os expressivos fundamentos da efetividade e da integração dos 
diversos sistemas processuais da América Latina e da península ibérica. 

O que se buscou, com sua inclusão no CPC, foi modificar a sistemática do 
saneamento do processo e, com isso, criar-se ocasião apropriada (e oportuna, 
sob o aspecto temporal) para que o juiz efetuasse a tentativa de conciliação, 
antes do início da fase instrutória. 

A grande demanda da sociedade por soluções do poder judiciário para 
seus multifacetados conflitos, tem causado, de forma notória, impressionante 
sobrecarga no volume de trabalho dos juízes. Soma-se a isso – como outro 
fator que justifica o aplauso à idéia da adoção de um momento procedimental 
prematuro para a tentativa de conciliação – a histórica e evidente falta de 
preparo (e, muitas vezes, de disposição) dos operadores, para a busca da 
composição. Esses dois elementos fizeram com que, ao longo da história do 
CPC de 1973, fosse deixada de lado a possibilidade de se levar a efeito a 
tentativa de conciliação “a qualquer tempo”, prevista no artigo 125, IV, do 
CPC. 

Por certo, o sistema anterior a 1994 era inadequado, pelo menos sob o 
enfoque temporal, pois parecia ser absolutamente “fora de hora” lançar mão 
dos primeiros minutos da audiência de instrução e julgamento, para realizar a 
primeira tentativa de conciliação entre as partes. 

Sempre consideramos verdadeiro despropósito realizar a primeira 
aproximação das partes, sob a condução do magistrado diretor do processo, 
num momento como o da audiência de instrução e julgamento. 

Isso porque, nessa fase, no processo já se terá desencadeado a fase instrutória, 
com todos os seus custos econômicos, sem que, antes de seu início, tivesse sido 
conferida ao juiz a oportunidade de ter contato direto com as partes, para fins 
de exortá-las à composição dos interesses capaz de pôr fim ao processo. 

A verdade é que, nessa tardia ocasião, o “gasto” de energia e o desembolso 
de recursos financeiros já terá ocorrido, por exemplo, com eventual prova 
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pericial (e a prática mostra que a perícia costuma ser o episódio em que mais 
se investem recursos financeiros no processo). 

Trata-se de ocasião logicamente mais próxima do momento da prolação 
da sentença do que do início do processo. E só esse fator, de ordem temporal, 
já permite inferir que, nesse momento, as partes provavelmente têm pouca 
motivação para realizar acordo. Isto porque já se encontram na iminência da 
prestação da tutela jurisdicional (com a sentença), porque já efetuaram todo o 
tipo de “investimento” (gastos com a produção da prova pericial, por exemplo) 
necessário, restando apenas a prova oral e, logo depois, a sentença. 

É, portanto, extremamente interessante e oportuna a idéia de se criar uma 
ocasião no processo que, dentre várias finalidades, tenha essa, específica, de 
proporcionar um diálogo do juiz com as partes, para a busca da conciliação. 
E a audiência preliminar nasceu, em nosso sistema, com esse propósito claro: 
servir de ocasião para a exortação do juiz às partes, em favor da conciliação, 
num momento bem anterior ao do início da instrução. 

Tratou-se, como dissemos, de iniciativa legislativa extremamente elogiável, 
porque pretendeu atender a uma série de reclamos da sociedade e da doutrina, 
em favor da rápida solução dos litígios, medida que se requer no contexto da 
busca da efetividade do processo. 

Apesar de tudo isso, surpreendentemente, a audiência preliminar sofreu 
inúmeras críticas e foi destinatária da má vontade de muitos, especial e 
infelizmente de vários setores da própria magistratura. Extremamente 
preocupados com a carga de trabalho a que estão submetidos, em razão da 
falta de estrutura (no poder judiciário) capaz de absorver toda a avalanche 
de ações que, dia após dia, aportam nas Varas, muitos juízes nela viam 
nada além de um fator de abarrotamento do poder judiciário, eis que, 
segundo muitos sustentam, a audiência preliminar serviria apenas para 
assoberbar ainda mais a difícil pauta de audiência das varas cíveis. De 
acordo com raciocínio simplista, com essa nova audiência preliminar, além 
da audiência de instrução e julgamento, haveria mais uma audiência em 
cada processo de conhecimento, ‘duplicando’, por assim dizer, a pauta 
destinada a essa atividade processual presidida pelo magistrado condutor 
do processo. 

Em nosso sentir, há várias causas para tanta indisposição diante da audiência 
preliminar.

Muito provavelmente a primeira delas deve ter sua origem num erro de 
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denominação da nova audiência, quando de sua inserção no sistema processual 
brasileiro, em 1994. Naquela ocasião, o legislador se serviu da expressão 
audiência de conciliação, ao invés de audiência preliminar. A correção, 
feita pela Lei 10.444, de 7 de maio de 2002, fez com que a esse momento 
procedimental fosse dada denominação muito mais apropriada e correta. 

A denominação equivocada – audiência de conciliação – “colaborou” para 
o insucesso do novo momento de aproximação das partes no processo, pois 
favoreceu a que se formulassem interpretações no sentido de empobrecer seu 
conteúdo, como se apenas de momento para a tentativa de conciliação se 
tratasse. Isso, todavia, nunca correspondeu à interpretação que devesse ser tida 
como correta, nem mesmo antes da reforma de 2002.

Mesmo em sua redação original, inserida no CPC em 1994, a audiência “de 
conciliação” já se prestava, além de se constituir no momento oportuno para a 
tentativa de conciliação, a ser a sede de uma série de atos tendentes a facilitar 
o curso do procedimento, desse momento em diante. Essa circunstância, 
todavia, foi extremamente mal compreendida, especialmente por aqueles que 
da nova audiência deveriam extrair o maior rendimento possível, ou seja, os 
próprios magistrados.  

Outro fator do insucesso da inovação (é expressivamente pequeno o número 
de casos em que da audiência os juízes se sirvam para efetivamente “aproximar” 
as partes com vistas ao acordo) está ligado ao despreparo dos operadores do 
direito para tratar eficazmente da conciliação e à falta de estrutura auxiliar que 
pudesse suprir a falta de habilidade dos juízes e advogados. 

A formação do Bacharel em Direito não prepara o profissional para esse 
tipo de situação, em que muito mais prepondera a capacidade psicológica de 
aproximar, pacificar, convencer e, enfim, promover a conciliação dos interesses 
em disputa. 

Esse despreparo gera má vontade e, infelizmente, todo o esforço da 
doutrina, traduzido em primoroso texto de lei, fica à mercê da disposição 
quase “heróica” de poucos, que se dispõem a efetivamente realizar a audiência 
preliminar com cuidado e atenção. 

Poucos se deram conta do fato de a audiência preliminar ter sido trazida para 
o direito brasileiro como a oportunidade, desde que frustrada a tentativa de 
conciliação, de se realizar aquilo que nos permitimos chamar de “saneamento 
compartilhado”.   

Cabem aqui algumas informações sobre o saneamento do processo.
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Tradicionalmente o saneamento é atividade concentrada realizada pelo juiz, 
que dirá se o processo precisa ou não seguir adiante e quais as conseqüências 
de conclusão num ou noutro sentido.

Esse momento processual destina-se substancialmente a que o juiz extraia 
do processo todos os eventuais vícios de que o mesmo padeça.

Serve também para que o juiz decida a respeito das questões processuais 
que ainda se achem pendentes e para a preparação da instrução probatória, 
com a finalidade de torná-la a mais objetiva (e produtiva) possível.

Na sistemática anterior a 1994, o saneamento do processo era, sempre, um 
ato absolutamente solitário do juiz, realizado em gabinete, sem que houvesse 
qualquer contato com as partes. Do mesmo modo se dava com a importante 
fase da fixação dos pontos controvertidos, função então atribuída unicamente 
ao juiz.

Com a criação da audiência de conciliação, na reforma de 1994, passou 
a constar do CPC previsão no sentido de que, não obtida a conciliação das 
partes, deveria o juiz desde logo decidir as questões processuais pendentes, 
fixar os pontos controvertidos e determinar as provas a serem produzidas, 
designando, se necessária, a audiência de instrução e julgamento. 

A audiência preliminar é, a nosso ver, um momento extraordinariamente 
relevante para que se dê um contato mais direto do magistrado com as partes 
e ou seus procuradores, justamente naquela “delicada fase do saneamento, em 
que, com a verificação da ausência de vícios processuais relevantes, ou com sua 
correção, se definem os limites dentro dos quais deve permanecer a discussão 
no processo, mediante a fixação dos pontos sobre os quais incidirá a atividade 
probatória”1.

Não ocorrendo a conciliação, que, se verificada, determina a extinção do 
processo, passa-se à fase de saneamento, por força do que determina o §3º do 
artigo 331.

O primeiro aspecto a destacar, quanto a essa fase, é que a seção do Código 
de Processo Civil destinada especialmente ao saneamento do processo foi 
excluída do Código, por força da regra do artigo 3º da Lei 10.444, 7 de maio 
de 2002.

De fato, a seção antes denominada “Do saneamento do processo” passou a 
chamar-se “Da audiência preliminar”. 

Na verdade foi um equívoco do legislador. Parece que teria sido melhor 
que a seção mantivesse denominação abrangente também do saneamento 
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do processo (poderia ser “Da audiência preliminar e do saneamento do 
processo”), justamente porque essa atividade organizadora do processo não 
foi eliminada. 

Ao contrário, o novo parágrafo 3º do artigo 331 prevê especificamente 
essa possibilidade, sempre que não se tratar de hipótese em que a audiência 
preliminar se deva realizar.  

O saneamento do processo, da forma como é conhecimento em nosso 
sistema, contemporaneamente, tem suas origens no antigo despacho saneador 
do CPC de 1939 que, por sua vez, foi inspirado no modelo processual civil 
português. 

Em Portugal e aqui, no Código de 1939, essa decisão (equivocadamente 
denominada de despacho saneador) destinava-se ao expurgo de irregularidades 
e ou nulidades de que padecesse o processo. Destinava-se, portanto, a corrigir os 
rumos do procedimento, mediante o suprimento das eventuais irregularidades 
e o afastamento das nulidades.

Na verdade, a disciplina do saneamento do processo, como posta no 
CPC, tanto em 1973, quanto agora em 2002, está equivocada. Isso porque 
a atividade saneadora do juiz não se desenvolve só naquele momento, como 
fazem crer os dispositivos, tanto o anterior quanto o atual.

Na fase das providências preliminares ocorre verdadeiro saneamento do 
processo. Veja-se, por exemplo, que o artigo 324 prevê que o juiz analisará 
se ocorreram ou não os efeitos da revelia; o artigo 325 fala da declaração 
incidental, necessária para o julgamento do pedido formulado pelo autor; 
o artigo 326 faz referência à oposição, pelo réu que reconhece os fatos que 
fundam o pedido do autor, de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 
desse direito. 

O artigo 327 faz menção às preliminares do 301, determinando que um 
juiz faculte ao autor sobre elas, manifeste-se e produza prova documental.

O mesmo artigo 327 dispõe que o juiz, verificando a existência de 
irregularidades sanáveis, mandará supri-las. Ora, o que é isso senão o 
saneamento??

Mesmo os artigos 329 e 330, ao possibilitarem ao juiz a extinção do 
processo, permitem certo saneamento do procedimento, que será abreviado, 
com evidente economia de esforços e de energia.

Mas, na verdade, no CPC de 1973, antes da reforma de 2002, havia uma 
seção logo abaixo dessa, destinada especificamente ao saneamento.
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A única explicação razoável, a única interpretação possível, é a no sentido 
de que o momento dado pelo legislador como o do saneamento é, na verdade, 
o momento em que se tem por saneado o processo, com a verificação de que 
as providências foram tomadas e que não é o caso de extinção do processo.  

Voltando à audiência preliminar, é muito provável que, bem aplicadas 
as diversas possibilidades que ela oferece (conciliação ou, incorrendo esta, o 
saneamento “compartilhado”), estar-se-á diante de grande esforço em favor 
da efetividade. Isso porque amplia-se a possibilidade da redução do volume 
de processos pendentes, a exigir custosa instrução, sentença e eventual fase 
recursal. Teoricamente ao menos, parece proporcionar a diminuição das 
hipóteses de agravos, com a alegação de cerceamento de defesa, por exemplo, 
que muito provavelmente seriam interpostos em razão de falta de sintonia 
entre a posição adotada pelo magistrado e o interesse das partes, na fixação 
dos pontos controvertidos e definição do conjunto de provas de que se lançará 
mão na instrução.

Por óbvio, parece que faltaria interesse recursal às partes, nesse preciso 
momento, se da definição dos rumos do processo tivessem efetivamente 
participado, junto com o magistrado, e à posição uniforme tivessem chegado, 
no que diz respeito às questões e aos respectivos meios de prova. 

Enfim, em temas como celeridade e efetividade, o Código de Processo 
Civil dispõe de mecanismos extremamente úteis para que se alcancem os dois 
objetivos (processo célere e efetivo). A audiência preliminar e o saneamento 
compartilhado são exemplos disso. Basta aos operadores deles se servir em 
com mais operosidade, competência e boa vontade.
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A escolha do tema deste artigo deve-se ao fato de ser a questão do dano 
moral no direito brasileiro ainda controvertida1, especialmente quando se trata 
da indenização por danos morais em função de atos praticados no exercício 
da atividade jornalística, matéria essa freqüentemente objeto de querelas nos 
tribunais, mas ainda sem contornos bem definidos. 

Hoje em dia, deixados no passado os aterrorizantes momentos da história 

DANO MORAL E MÍDIA
ANOTAçõES SOBRE O APARENTE CONFLITO 
ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITuCIONAIS

Simone Lahorgue

1 O tema vem sendo objeto de debate em diversos seminários como o ocorrido em outubro p.p. 
– “Liberdade de Imprensa e Direito à Privacidade”, organizado pela Academia Paulista de Magistrados e 
a “Rede Record de Televisão”, com a presença de ministros do STJ e desembargadores do TJ-SP. “O tema, 
controverso e polêmico, não consegue agradar a gregos e troianos. Prevalece a vontade de escancarar, denunciar, 
de um lado, e impor limites para evitar comportamentos abusivos que invadam privacidade e gerem danos, de 
outro. No artigo Justiça midiática, o desembargador José Renato Nalini, do TJ-SP, pondera que a mídia “ofe-
rece a ilusão da democracia direta”, mas “a instantaneidade da informação midiática aprofunda o fosso entre 
o tempo da sociedade e o tempo da Justiça”. Para ele, mesmo com eventuais exageros a mídia é necessária: “Sem 
ela, quantos desmandos não restariam ignorados pela eternidade?” Percival de Souza. Tribuna do Direito, ed. 
novembro de 2005. 

Igualmente, em seminário realizado em novembro p.p., em comemoração ao aniversário de 180 
anos do Diário de Pernambuco, foram discutidos temas como a necessidade de mudança na atual Lei de 
Imprensa, a credibilidade dos meios de comunicação, o direito de defesa e danos morais, tendo o ministro 
Edson Vidigal citado a experiência da legislação de outros países como subsídio para tal discussão em maté-
ria publicada no site www.stj.gov.br/webstj/noticias/detalhes_noticias.asp?seq_noticia=15663

Diretora Jurídica das Organizações Globo. 
Formada na universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (uFRGS), especialista em Direito 
Comercial pela Fundação Getúlio Vargas (RJ), 
Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela 
universidade de São Paulo (uSP).
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de restrição das liberdades individuais, ninguém ousaria discutir a importância 
e a necessidade de uma imprensa livre para a construção e permanência do 
Estado democrático de direito2, motivo pelo qual tal princípio ganhou sede no 
novo texto constitucional brasileiro de 1988. Por outro lado, como em todo 
exercício profissional, no exercício da atividade jornalística, imprecisões, erros 
e até mesmo abusos são cometidos pelos agentes deste importante papel para a 
sociedade, o que pode ocasionar uma afronta a garantias individuais igualmente 
previstas no texto constitucional: eis aí a intrincada questão que desafia não só 
os operadores do direito, como os intérpretes autênticos3 da lei.

Com intuito introdutório, faremos referência às espécies de dano que 
reclamam reparação no ordenamento jurídico brasileiro, que são o dano 
patrimonial e o dano moral. A noção do primeiro data de mais tempo e, 
portanto, é mais conhecida; já a de dano moral (ou extrapatrimonial, como 
querem alguns autores) é mais recente4. 

2 “Existe um paradoxo na história da comunicação. Há dois séculos, reforçada pela revolução das técnicas, 
ela é o símbolo da abertura contra todos os fechamentos – inicialmente contra a censura, depois contra os regimes 
autoritários, depois contra as ditaduras. Se bem que a idéia de técnica de comunicação fosse, desde o início, identi-
ficada com o fato de afastar para mais longe as fronteiras de todos os tipos. Essa abertura parece triunfar hoje com 
a internacionalização da economia, a aproximação dos continentes, a revolução dos transportes, a constituição 
de uma economia mundial da informação e os fluxos transfronteiras de dados, e, em termos mais gerais, com o 
desenvolvimento das indústrias culturais. Nessa ampliação, o papel das técnicas de comunicação foi essencial, as 
capacidades físicas substituíram as aspirações à abertura e forneceram-lhe mesmo uma garantia de legitimidade. 
E, hoje em dia, no momento em que triunfa a abertura, percebemos a importância do quadro nacional que 
acreditávamos ultrapassado. A palavra “nacionalismo” não tem mais o mesmo sentido que tinha no passado. 
Ele é uma reação a um crescente movimento de internacionalização, que faz o cidadão perder toda referência. 
A pletora de informações vem do mundo inteiro, quase simultaneamente, colocando hoje um problema básico: 
o cidadão não tem mais o meio de integrá-las, supondo que ele esteja mesmo interessado por tudo o que se passa 
em toda parte. De qualquer forma, existe uma desproporção entre o que ele pode saber e o que ele pode fazer. Se 
queremos evitar um fenômeno evidente de esquizofrenia dos cidadãos ocidentais inundados de informações e não 
dispondo, na esmagadora maioria deles, de meios de ação, é preciso preservar um quadro limite de interpretação, 
senão o risco de rejeição total torna-se real. É preciso ter a coragem de dizer que a televisão, e, em termos mais 
gerais, as técnicas de comunicação, não questionam o quadro nacional, mas, ao contrário, o tornam mais útil!”     
Dominique Wolton, Elogio do Grande Público – Uma Teoria Crítica da Televisão, p. 139-140

3 [...] “Mas autêntica, isto é, criadora de Direito, é a interpretação feita através de um órgão aplicador do 
Direito ainda quando crie Direito apenas para um caso concreto [...] Da interpretação através de um órgão 
aplicador do Direito distingue-se toda e qualquer outra interpretação pelo facto de não ser autêntica, isto é, pelo 
facto de não criar Direito.” Hans Kelsen. Teoria Pura do Direito, p. 471.

4 “Os intérpretes do Código de Napoleão tinham admitido a possibilidade de indenização do dano moral. 
Nos séculos XVII e XIX, especialmente por influência da filosofia da ilustração, não se permitiu em muitos países a 
reparação deste tipo de dano, pois se pensava que a solução dada pelo Direito Penal a estas hipóteses era suficiente. 
Em certas regiões da Europa, onde o Código de Napoleão foi recebido havia, por vezes, uma resistência à repara-
ção do prejuízo moral; não se tratava somente da dificuldade em estimá-lo, mas também de uma repugnância em 
admitir que o pagamento de uma soma pudesse desfazer o prejuízo causado à honra de um indivíduo.” Clovis V. 
do Couto e Silva,  O Conceito de Dano no Direito Brasileiro e Comparado, RT-667, maio de 1991. 
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Eduardo Zannoni5 oferece uma boa definição de dano moral afirmando 
existirem “danos cujo conteúdo não é dinheiro, nem uma coisa comercialmente 
reduzível a dinheiro, senão a dor, o espanto, a emoção, a afronta, a aflição física ou 
moral e, em geral, uma sensação dolorosa experimentada pelas pessoas atribuindo à 
palavra dor seu mais extenso significado. Estamos no umbral do dano moral que, 
apesar de ser traduzido em ressarcimento pecuniário, não afeta valores econômicos”.

Como é sabido, o dano moral recebeu tratamento na Constituição brasileira 
de 1988:

“Art. 5º,
 V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; [...]
 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação.”

É certo que com o novo texto constitucional, que pôs fim à discussão sobre 
a possibilidade de indenização do dano puramente moral, o número de ações 
solicitando reparação cresceu demasiadamente, fazendo com que os tribunais 
tivessem que decidir muitas vezes sobre situações que nem de longe ensejariam 
reparação6.

Tendo em vista que no âmbito do direito civil a reparação do dano 
representa a proteção especial contra as violações que atingem os direitos 
da personalidade, a matéria, que já estava em sede constitucional,  
recebeu tratamento especial também no novo Código Civil, dentro do 
capítulo intitulado “Dos Direitos da Personalidade”, nos artigos a seguir 
transcritos:

“Art. 12 - Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da perso-
nalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas 
em lei.

5 El Daño en la Responsabilidad Civil, p. 22. Apud Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, p. 
18.   

6 “Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas que pugnam pela indenização de dano moral, sem 
que exista aquele substrato necessário para ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência em que todo 
e qualquer abespinhamento dá ensanchas a pedidos de indenização. Não é assim, porém. Conquanto existam 
pessoas cuja suscetibilidade aflorem na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para 
afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é conseqü-
ência de uma sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista 
dano moral, é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade.” 
Antonio Jeová dos Santos, ob. cit., p. 34-35.
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   [...]
Art. 20 - Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, 
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão 
ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se 
lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins 
comerciais.”

Desnecessário aqui mencionarmos a indispensável conformação dos 
dispositivos do novo Código Civil aos preceitos constitucionais antes 
transcritos.

É também no Código Civil que encontramos disposições gerais sobre 
a obrigação de indenizar; é o artigo 927 que hoje agasalha o princípio da 
responsabilidade civil7:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único.  Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem.”

O ato ilícito a que se refere o artigo acima transcrito e disposto no artigo 
186 do mesmo diploma enseja reparação do dano que causou, pelo regime da 
responsabilidade subjetiva, sendo requisitos necessários para que haja o dever 
de indenizar: (i) o ato; (ii) o dano; (iii) o nexo de causalidade entre o ato e 
dano e (iv) o dolo ou a culpa do agente causador do dano.

Já na lei de imprensa – Lei 5.250 de 9/02/67 – encontramos o delineamento 
da responsabilidade civil no exercício da atividade jornalística:

“Art. 49 – Aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento 
e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica 
obrigado a reparar:

I – os danos morais8 e materiais, nos casos previstos no artigo 16, nºs II e IV, no 

7“Em nossa ordem jurídica, no plano geral, o Código Civil já continha os pilares de sustentação da repara-
bilidade do dano moral. Clóvis Beviláqua apontava para a norma do artigo 76, entendendo outros eminentes 
civilistas, entretanto, que o fundamento mais consistente se encontrava mesmo no artigo 159.”  Paulo Roberto 
Saraiva da Costa Leite, Dano Moral no Direito Brasileiro.

8 “A nova legislação de imprensa portanto, inovou, e bem, colocando o ilícito moral ao lado do ilícito civil, 
para efeito de reparação do dano.” Darcy Arruda Miranda. Comentários à Lei de Imprensa, p. 718
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artigo 18 e de calúnia, difamação ou injúria;
II – os danos materiais, nos demais casos.
§ 1º -   Nos casos de calúnia e difamação, a prova da verdade, desde que 

admissível na forma dos arts. 20 e 21, excepcionada no prazo da contestação, 
excluirá a responsabilidade civil, salvo se o fato imputado, embora verdadeiro, diz 
respeito à vida privada do ofendido e a divulgação não foi motivada em razão de 
interesse público.”

[...]
“Art. 53 – No arbitramento da indenização em reparação do dano moral, o 

juiz terá em conta, notadamente:
I – a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e 

repercussão da ofensa e a posição social e política do ofendido;
II – a intensidade do dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação 

econômica e sua condenação anterior em ação criminal ou cível fundada em abuso 
no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação;

III – a retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou 
cível, a publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos prazos 
previstos na Lei e independentemente de intervenção judicial, e a extensão da 
reparação por esse meio obtida pelo ofendido.”

Elemento indiscutível e necessário para a ocorrência do dano moral 
indenizável é a certeza da ocorrência do dano; a lesão tem que ser real, 
em contraposição àquela eventual ou hipotética. A subsistência do dano 
é igualmente elemento importante para a determinação do potencial de 
pagamento de indenização do mesmo; se a lesão desapareceu, seja pela própria 
conduta reparadora do agente, seja pelas circunstâncias externas, não mais 
subsiste o dever de indenizar.

Em meticuloso estudo sobre o dano moral, Antônio Jeová dos Santos, explica 
que “não existirá dano que não chegue a afetar o patrimônio econômico ou moral de 
alguém, pois o dano é pressuposto da obrigação de indenizar. Onde não houver dano, 
não haverá a correspondente responsabilidade jurídica. Embora nem todo dano cause 
prejuízo na órbita patrimonial, o ressarcimento ocorre em pecúnia.” 9

Como já visto, o ato ilícito decorre da violação de um dever de conduta; o 
modo como se posiciona o autor do delito é que irá determinar se a hipótese 
é de culpa ou dolo.

9 Antonio Jeová dos Santos, ob. cit., p. 18.
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Segundo enfatiza Enéas Costa Garcia, a culpa é caracterizada pela 
violação de um dever, sendo que no caso do jornalista sua culpa decorre 
da violação de um dever profissional e o erro de conduta decorre da 
inobservância das regras que são exigíveis no exercício desta atividade 
profissional. Continua o autor explicando que “os elementos objetivos que 
circundam a conduta do agente devem ser apreciados e sopesados na aferição 
da culpa. Hipoteticamente sempre é possível dizer que alguma cautela poderia 
ser empregada para evitar o dano. Não basta esta análise retrospectiva. É 
preciso determinar se, no momento do ato, as condições objetivas exigiam e 
permitiam a adoção da diligência que foi omitida. Somente nesta hipótese 
há culpa [...] De outro lado, não se deveria reconhecer culpa na conduta 
do jornalista, que publicou determinada matéria sem realizar uma específica 
diligência, se na aferição da culpa ficar estabelecido que mesmo um jornalista 
de prudência normal não poderia deixar de fazer a publicação, em consideração 
das circunstâncias de tempo, sob pena de perder a oportunidade de noticiar o 
fato.” 10.

É, entretanto, no mesmo artigo 5º do texto constitucional, sede escolhida 
para agasalhar o direito à indenização por dano moral, que se encontra 
o direito à liberdade de imprensa. Tais direitos encontram-se elencados no 
capítulo intitulado “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”.

“Art. 5º
 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

[...]
 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; [...]
 XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional.”[...]
Estamos aqui a falar da liberdade de expressão e do direito - dever11 à 

informação e à história, ou seja, do interesse público na revelação dos fatos.
Sérgio Cavalieri Filho enfatiza os dois componentes da liberdade de 

informação jornalística, que são o direito de livre pesquisa e divulgação e o 
direito da coletividade de receber notícias que correspondam a uma realidade 

10 Responsabilidade Civil dos Meios de Comunicação, p. 262.
11 “Olvidar não se pode, porém, que o meio de comunicação não tem apenas o direito de informar. Tem, 

também, a obrigação de informar ao público os acontecimentos”. [grifo nosso]  Apelação nº 080-108.4/3, 
TJSP, voto nº 11.490 – Desembargador Relator: Marcio Marcondes Machado, 1999.
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fática12, esclarecendo que os órgãos de comunicação não estão obrigados a 
apurar, em todos os casos, a veracidade dos fatos antes de torná-los públicos. 
“Se tal lhes fosse exigido, afirma o ilustre autor, a coletividade ficaria privada 
do direito à informação, que deve ser contemporânea às ocorrências, sob pena de 
tornar-se caduca e desatualizada, perdendo a sua finalidade.” 13

Celso de Mello, em brilhante voto, adverte que a liberdade de imprensa, 
enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de 
comunicação, engloba (i) o direito de informar; (ii) o direito de buscar a 
informação; (iii) o direito de opinar e (iv) o direito de criticar, afirmando 
que “a crítica jornalística, quando inspirada pelo interesse público, não 
importando a acrimônia e a contundência da opinião manifestada, ainda 
mais quando dirigida a figuras públicas, com alto grau de responsabilidade na 
condução dos negócios de Estado, não traduz nem se reduz, em sua expressão 
concreta, à dimensão de abuso da liberdade de imprensa, não se revelando 
suscetível, por isso mesmo, em situações de caráter ordinário, à possibilidade 
de sofrer qualquer repressão estatal ou de se expor a qualquer reação hostil do 
ordenamento positivo”[...] 14.

Adicionalmente, para que possamos abordar o tema objeto desse breve 
estudo, necessário é que se considere também outro dispositivo constitucional, 
que traz em seu bojo o alicerce da atividade jornalística : a prestação de 
informação sem sujeição à censura, expressa no artigo 220.  

“Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado 
o disposto nesta Constituição.

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

12 “Talvez os acontecimentos sejam fundamentais para aqueles que os vivem, mas não necessariamente para 
os espectadores a milhares de quilômetros.  E se o são, cabe então aos jornalistas fazer o papel de intermediários, de 
filtros, sem o qual a informação não é senão uma onda ininteligível de som e fúria na sala de jantar dos cidadãos. 
É como se o progresso técnico desculpasse o jornalista por suas funções essenciais: a seleção da informação, sua 
construção, sua interpretação. Ao contrário, ele o reforça. O discurso demagógico que consiste em dizer que, graças 
às técnicas de comunicação, não haverá mais intermediário entre os acontecimentos e os cidadãos, constitui, na 
verdade, uma incitação à superação profissional do papel do jornalista. Quanto mais informação existe, mais o 
papel do jornalista, sem dúvida, arbitrário, consiste em organizar e não em se “esquivar”, deixando esse trabalho 
para ser feito pelo destinatário final, o espectador.”  Dominique Wolton, ob. cit., p. 145.

13 Programa de Responsabilidade Civil, p. 123.
14 Petição Inicial nº 3486, STF, Decisão Monocrática, j. 22/08/05. Relator: Min. Celso de Mello.
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§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística.”

Como referido anteriormente, já eram freqüentes e, após a Constituição 
de 1988, cresceram em número as ações de indenização contra empresas de 
mídia - escrita e falada, no exercício da atividade de jornalismo15, decorrentes 
de matérias onde há a informação de notícias denominadas ofensivas, 
causadoras de injúria ou difamação, ameaçadoras, portanto, dos direitos da 
personalidade. 

As ações são propostas pelos ofendidos contra os veículos de comunicação 
social baseadas nos princípios constitucionais antes referidos (artigo 5º, 
incisos V e X) sendo que, em defesa, tais empresas utilizam-se igualmente de 
princípios constitucionais (desta vez, artigo 5º, incisos IV, IX e XIV e artigo 
220, parágrafos 1º e 2º), além da lei de imprensa.

Como se pode observar, estamos diante de preceitos constitucionais 
aparentemente conflitantes que devem ser interpretados de forma harmônica,  
sendo o primeiro passo para o sucesso de tal tarefa abdicar-se de interpretar 
cada um dos princípios de maneira  isolada e absoluta. É indispensável nunca 
perder-se de vista a regra da unicidade da Constituição16.

Como nos ensina Eros Roberto Grau, jamais se interpreta um texto 
normativo, mas sim o direito; não se interpreta a Constituição em tiras, aos 
pedaços, mas sim a Constituição no seu todo17.

Diferentemente das regras, onde não há que se falar em maior ou menor 
importância, no que diz respeito aos princípios, há que se levar em conta, 

15 “Brasília, 20/05/02 – [ ...] Francisco Mesquita Neto, presidente  da Associação Nacional  de Jornais, disse 
na abertura do Seminário que os jornais brasileiros estão preocupados com as ações por danos morais. Na verdade, 
estão extremamente preocupados. Não se trata apenas do crescimento excessivo das ações deste gênero, mas das 
elevadas quantias pretendidas a título de indenização, e, com freqüência cada vez maior, acolhidas em sentenças. 
Para ele, o crescimento do número de ações judiciais por dano moral aponta na direção do surgimento de uma in-
dústria de indenizações. A tendência crescente dos valores sinaliza uma ameaça de asfixia econômica dos jornais, 
revistas e emissoras, abalando ou eliminando as condições de sobrevivência das empresas de comunicação social. 
De acordo com levantamento feito pela ANJ entre seus associados, mais de 50 jornais brasileiros enfrentam hoje 
ações por alegados danos morais e já se registra um histórico de sentenças condenatórias, com efeitos extremamente 
prejudiciais aos meios de comunicação”. Artigo disponibilizado no site www.liberdadedeimprensa.org.br

16 Conforme salienta Sergio Cavalieri Filho, “é tarefa do intérprete encontrar o ponto de equilíbrio entre 
princípios constitucionais em aparente conflito, porquanto, em face do princípio da unidade constitucional, 
a Constituição não pode estar em conflito consigo mesma, não obstante a diversidade  de normas e princípios 
que contém; deve o intérprete procurar as recíprocas implicações de preceitos e princípios até chegar a uma 
vontade unitária na Constituição, a fim de evitar contradições, antagonismos e antinomias.” Programa de 
Responsabilidade Civil, p. 121.

17 Eros Roberto Grau, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, p. 166.
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quando em aparente conflito, o peso de um e do outro princípio envolvido, 
de modo a determinar o juiz qual deles, naquelas circunstâncias, deverá 
prevalecer, por ter um maior “peso” quando analisado face ao outro.

Conforme ensinamento de  Robert Alexy “Cuando dos principios entran en 
colisión – tal como es el caso cuando según un principio algo está prohibido y, según 
otro principio, está permitido – uno de los dos principios tiene que ceder ante el 
otro. Pero, esto no significa declarar inválido al principio desplazado ni que en el 
principio desplazado haya que introducir una cláusula de excepción. Más bien lo 
que sucede es que, bajo ciertas circunstancias uno de los principios precede al otro. 
Bajo otras circunstancias, la cuestión de la precedencia puede ser solucionada de 
manera inversa”18.

Enéas Costa Garcia reconhece a dificuldade da questão do conflito 
[“ponderação”, como por ele referido] entre os princípios e, utilizando-se de um 
exemplo prático, faz um contraponto entre o interesse público da imputação da 
matéria jornalística versus o direito à privacidade. Trata o exemplo hipotético do 
caso de um jornalista que em plena campanha eleitoral publique matéria na qual 
relate que um dos candidatos foi, na juventude, condenado criminalmente por 
ter agredido sua esposa numa briga doméstica: “há um interesse público a justificar 
esta imputação ou o fato da vida privada em nada influi na campanha eleitoral e 
não há interesse na sua divulgação?”, indaga o autor, respondendo, logo a seguir: 
“Neste ponto já há uma mudança no critério de aferição do abuso da liberdade de 
informação, que deixa de ser a veracidade para se fundar no interesse público. É 
preciso estabelecer uma relação de necessidade e adequação entre o dever de informar 
e a tutela da vida privada. É inegável que somente as peculiaridades do caso vão 
determinar se há interesse na divulgação do fato. Mas, mesmo assim, não se pode 
perder de vista a necessidade e adequação da informação para atingir a finalidade 
a que se propõe a matéria. O julgador deve ser bastante tolerante no reconhecimento 
deste interesse público, uma tolerância diretamente proporcional à notoriedade e ao 
grau de importância das funções exercidas pela vítima. Há, neste campo, uma certa 
preponderância da liberdade de imprensa. Porém, não deve o magistrado tolerar que, 
por mero pretexto de informar, seja a vida privada exposta sem qualquer utilidade. 
Direito de informação não se confunde com bisbilhotice” 19. 

 Assim, verificamos a importância do papel do Judiciário na análise das 

18 Teoria de Los Derechos Fundamentales, p. 89.
19 Ob. cit., p. 195.
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características extrínsecas e intrínsecas do ato lesivo de modo a qualificá-lo ou 
não como um ato ilícito ensejador da reparação. Em tal ofício, é necessário que o 
intérprete autêntico sopese os princípios constitucionais envolvidos na questão 
(nesse estudo mencionados) para, ao final, interpretá-los harmonicamente, 
solucionando o conflito por meio da valoração dos princípios envolvidos. 

Como salienta Orlando Gomes, o ato pode ser lesivo e não ser ilícito, nas 
palavras do autor: “Há certos atos que , embora  causem prejuízo a outrem não são 
considerados ilícitos. Sê-lo-iam, se não cometidos em determinadas circunstâncias, 
que a lei leva em conta para autorizar sua prática, ou para escusá-la”20.

A esse respeito, menciona Enéas Costa Garcia que o “animus narrandi” (a 
intenção de narrar, que para muitos autores é um “dever”21) seria uma causa 
justificadora da conduta, uma causa que afastaria a caracterização da ilicitude, 
impedindo, assim, o nascimento do dever de indenizar. Afirma o ilustre autor 
que “nem por isso se pode negar que houve a ofensa à honra de forma dolosa. 
A imputação foi ofensiva, atingiu o bem jurídico. Mas, não basta o dano”. Na 
análise dos princípios constitucionais em questão, conclui o autor que “em 
razão do exercício regular da liberdade de informação a conduta não é considerada 
ilícita”22.

Lembra, por fim, o mesmo autor que “para fins de responsabilidade civil 
basta demonstrar que o agente tinha consciência da ilicitude de sua conduta e que 
almejou e aceitou o resultado” 23.

De uma análise mais cuidadosa dos julgados sobre o assunto, percebe-se 
uma tendência na direção da doutrina acima referida, no sentido de priorizar 
o caráter informativo da atividade jornalística quando cotejado com outros 
princípios, como parecem demonstrar os casos abaixo transcritos, trazidos a 
título ilustrativo.

“O TEXTO JORNALÍSTICO QUE SE RESTRINGE A REPRODUZIR 
ACUSAÇÕES DEVIDAMENTE FORMALIZADAS POR FEDERAÇÃO DE 
SINDICATOS, PERANTE O TST, DE MAU USO DE VERBAS PÚBLICAS, 

20 Introdução ao Direito Civil, p. 505.
21 “Não se verifica, na notícia apontada, qualquer ilicitude, não se podendo falar em danos morais. Como 

nos ensina Darcy Arruda de Miranda, o dever de narrar exclui o dolo e a culpa e a narração de fato verdadeiro 
afasta qualquer consideração de ordem pessoal e política.” [grifo nosso]  Trecho de sentença proferida em 
21/12/2004, pelo Juiz Regis Rodrigues Bonvicino da 36ª Vara Cível Central (proc. 000.04.081504-8) em 
ação de dano moral contra o Diário de São Paulo. Disponibilizada no site www.conjur.com.br

22 Ob. cit., p. 191.
23 Ob. cit., p. 190
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PRÁTICA DE NEPOTISMO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, NÃO PODE 
ENSEJAR RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL PORQUE NÃO 
CONSTITUI ABUSO DE DIREITO DE INFORMAR” 

Relatora: Min. Ellen Gracie – RE 208.685-I – RJ – 2ª.T. – j. 24/06/2003 
- DJU 22/08/2003.

“LIBERDADE DE IMPRENSA (CF, ART. 5º, IV, C/C O ART. 
220). JORNALISTAS. DIREITO DE CRÍTICA. PRERROGATIVA 
CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO 
PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM 
DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO. O 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE 
INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE LIBERDADE A 
SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO 
PENAL. A CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS AUTORIDADES PÚBLICAS. A 
ARENA POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA.” 

Relator: Min. Celso de Mello – Pet. 3486 – DF – Decisão Monocrática – j. 
22/08/05 – DJU 29/08/05.

“DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – 
ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL E FINANCEIRA, 
ALÉM DE MÁ-FÉ, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E DOLO DA 
APELADA PELA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA EM JORNAL, VISANDO 
INFORMAR SOBRE A PRÁTICA DE CRIME IMPUTADO AO APELANTE 
– REPORTAGEM DE CARÁTER INFORMATIVO, ASSUMINDO UMA 
POSIÇÃO TOTALMENTE INDIFERENTE AO QUE FOI EXPOSTO – 
DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO”

Trecho do julgado: 
“ [...] Com efeito, ficou demonstrado nos autos, que o “Jornal A Tribuna de 

Santos”, limitou-se a informar os seus leitores sobre fatos relativamente à ocorrência 
de prática de crime de tráfico de drogas, na qual se encontrava envolvido o indiciado 
apelante.

A referida notícia foi fundamentada em inquérito policial instaurado, bem 
como nos atos praticados pelas autoridades policiais. Evidentemente, não houve o 
desejo de ofender, caluniar ou injuriar, apenas visando o jornal, dar conhecimento 
ao público sobre fatos policiais. Em face de somente cumprir sua missão, não cabe 
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a imputação de dano moral ao réu, mesmo porque não houve qualquer abuso de 
direito. E há de se destacar que as informações foram obtidas de forma lícita e 
não há qualquer informação nos autos, de que os fatos não correspondam com a 
verdade, não cabendo a condenação pleiteada [ ...]”

Relator: Des. Sebastião Amorim – Apelação Cível nº. 125.058.4/0-00 
– TJSP – j. 09/05/2002.

“AO DIVULGAR FATOS DE SONEGAÇÃO FISCAL, EM QUE SE 
TRATA DE NOTÍCIA VERDADEIRA, REPORTAGEM COMUM, MERO 
REPASSE DE INFORMAÇÕES OBTIDAS DE FORMA LÍCITA, NÃO 
CABE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POIS NENHUM ILÍCITO 
COMETEU A EMPRESA JORNALÍSTICA, SENDO INAPLICÁVEL À 
ESPÉCIE O ART. 53, I, DA LEI Nº 5.250/67.”

Trechos do julgado:
“[...] Não fez o autor, como lhe cabia, prova de que a reportagem é leviana, 

fruto de má-fé do repórter que colheu informações do Delegado encarregado da 
prisão civil. Trata-se de notícia verdadeira e que deveria mesmo ser publicada 
para conscientizar os contribuintes dos riscos da inadimplência tributária e da 
inobservância dos deveres processuais. [...] Eventual constrangimento pessoal do 
autor com a repercussão negativa da publicidade das fases coativas da execução 
fiscal não enseja reparação de dano moral. Impor sigilo absoluto acerca desses eventos 
seria restringir o exercício da cidadania, retirando, mediante censura dos meios de 
comunicação de massa, dos interessados o direito de exigir dos agentes públicos 
observância dos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa. 
[...] Diante da fundamentação que ora se encerra, forçoso admitir que a rejeição 
do pedido não fomente a violação do artigo 5º, V e X, da Constituição Federal. 
Da mesma forma que existem, na área criminal, excludentes da antijuridicidade 
de um ato típico, no direito civil concorrem fenômenos impeditivos, extintivos e 
liberatórios do dever de indenizar, como quando o receptor das chamadas policiais 
dos grandes jornais é o único culpado de figurar no centro da página respectiva.”

Relator: Des. Ênio Zuliani, v. u. – AC nº. 274.956-1/0 – TJSP, 2ª C. D. 
Privado – j. 19/02/1997.

Tendo em vista que nem sempre a doutrina e nem mesmo a jurisprudência 
são capazes de definir elementos precisos para o estabelecimento de uma 
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regra para a solução do “conflito” gerado ao serem confrontados os princípios 
constitucionais neste tema envolvidos, importante se torna o estabelecimento 
de critérios a serem considerados no deslinde da questão.

Escolhemos aqui analisar a experiência do direito norte-americano onde 
vigora o critério da “actual malice”.

Como é sabido, nos Estados Unidos da América  a proteção à liberdade de 
imprensa se deu com a primeira emenda24 (a seguir transcrita), aprovada em 
1789, a qual faz parte do documento conhecido como “Bill of Rights”25.

  “Amendment I:
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 

the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the 
right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a 
redress of grievances.”26

O “landmark case” no direito norte-americano a respeito da liberdade de 
imprensa foi o caso New York Times Co. v. Sullivan27, onde, em 1964, inovando, 
a Suprema Corte introduziu a regra da “actual malice”, que, resumidamente, é 
uma pré-condição requerida para que pessoas públicas possam obter êxito em 
uma ação pleiteando danos morais em processos de indenização por ofensa à 
honra.

Conforme veremos adiante, o caso “New York Times v. Sullivan” trouxe 
o “standard” da “actual malice” para ações por danos morais propostas por 
funcionários públicos. O avanço da jurisprudência norte-americana fez com 
que o estabelecimento da “actual malice” fosse contemplado também em casos 
onde o autor da ação era uma pessoa pública (“public figure”)28. Assim, pessoas 

24 A Primeira Emenda foi aprovada num movimento de reação aos exageros do antigo direito inglês 
que se mostrava extremamente rigoroso quanto à crítica ao governo e à liberdade de expressão, de uma 
forma geral.

25 O documento conhecido como “Bill of Rights” compreende as dez primeiras emendas à Constituição 
norte-americana e diz respeito a limitações ao poder do governo federal que poderia se tornar tirânico, no dizer 
dos críticos. As emendas foram propostas pelo Congresso em número de 12 em setembro de 1789, sendo 
que em dezembro de 1791 os estados ratificaram dez e o Bill of Rights tornou-se parte da Constituição. Não 
obstante a Primeira Emenda proíba expressamente apenas o Congresso de restringir os direitos nela abrigados, 
com o tempo as cortes decidiram que tal vedação aplica-se igualmente ao Executivo e ao Judiciário.

26 Tradução livre: “Primeira Emenda: O Congresso não deverá fazer nenhuma lei estabelecendo uma 
religião, ou proibindo seu livre exercício; ou cercear a liberdade de expressão ou da imprensa; ou o direito 
das pessoas pacificamente se reunirem, e de peticionarem ao Governo para reparação por ofensas.”

27  New York Times Co. v Sullivan - 376 U.S. 254 (1964)
28 Para mais detalhes vide Gertz v. Robert Welch Inc., 418 U.S. 323 (1974), caso julgado pela Suprema 

Corte norte-americana e que é a espinha dorsal da discussão doutrinária sobre as pessoas públicas (public 
figures).
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públicas também necessitam provar a “actual malice” para obter êxito quando 
da propositura de indenização por danos morais.

A idéia de incluir-se também as pessoas públicas no rol daqueles que 
precisam da pré-condição “actual malice” para processar alguém por danos 
morais tem fundamento no fato de que, num contexto de processos por danos 
morais por ofensa à honra, uma pessoa pública tem mais acesso aos meios de 
comunicação do que um cidadão comum, o que lhe possibilita rechaçar mais 
facilmente falsas imputações; e ainda, por ter se exposto “voluntariamente” à 
mídia, conseqüentemente, esta pessoa aumentou seu risco de dano por uma 
falsidade difamatória uma vez que assumiu um status público.

Entretanto, faz-se necessário destacar que o sistema norte-americano ainda 
é confuso, visto que não há uma regra uniforme que defina quem são “pessoas 
públicas”29. Isto posto, temos que, caso a caso, as cortes de instâncias inferiores 
interpretando os preceitos da Suprema Corte em Gertz v. Robert Welch Inc. 
e outros casos exemplificam quais pessoas são qualificadas como “pessoas 
públicas”.

De acordo com os comentários de Robert D. Sack30, “algumas pessoas se 
encaixam na definição de pessoas públicas simplesmente por ocuparem posições de 
grande persuasão [...] ou porque seus nomes são facilmente reconhecidos por uma 
grande quantidade da relevante população, cujas atividades são seguidas por tal 
grupo com interesse e cujas opiniões ou condutas, em virtude destes fatos, podem 
ser razoavelmente esperadas de serem conhecidas e consideradas por este grupo no 
curso de suas tomadas de decisões individuais”31. Uma atriz famosa, um cantor 
notório, um empresário de renome, ou um jornalista de um periódico bastante 
conhecido assim o são. Também são consideradas pessoas públicas candidatos 
a cargos públicos.

Outra categoria de pessoas públicas são aquelas que, como num rodamoinho 
(“vortex”), são arrastadas por um fato público e, por conseqüência, acabam 

29 Conforme afirma Robert D. Sack: “The law pursuant to which courts determine who is and who is not 
a “public figure”, however, is chaotic.”  Sack on Defamation, Third Edition, Copyright 2005 by Practising Law 
Institute, parágrafo 5.3.1 – Gertz’s Criteria.

30 Sack on Defamation, Third Edition, Copyright 2005 by Practising Law Institute, parágrafo 5.3 
– Public Figures.

31 Alguns outros exemplos de Robert D. Sack, todos retirados de decisões das cortes americanas, são: 
um advogado conhecido em suas redondezas que participou como advogado de defesa em um caso de 
homicídio e em várias atividades sociais e profissionais; uma organização religiosa polêmica; alguém que 
participara de agressão a uma multidão, etc..
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por se tornarem públicas também. É a hipótese do advogado desconhecido 
que advoga em um caso político, de um autor que já publicou várias obras, de 
artistas em eventos públicos, do técnico de um atleta, do vencedor do prêmio 
Nobel, dentre outros32.

Uma vez enfrentada a questão da caracterização das pessoas públicas, cumpre 
analisar o “leading case” New York Times v. Sullivan33, no qual um funcionário 
público do Departamento de Polícia do Estado do Alabama entrou com uma 
ação contra o jornal New York Times pleiteando danos por ter se sentido 
difamado com a publicação de um anúncio que incluía declarações de que a 
polícia daquele estado teria agido de forma violenta ao reprimir manifestações 
de líderes do movimento de direitos civis dos cidadãos negros.

A Suprema Corte do Alabama entendeu que, de acordo com a lei de seu 
estado, tais declarações constituíam uma difamação “per se”, já que nos casos 
envolvendo oficiais públicos o dano se caracterizava através da simples prova 
de que as declarações constavam da publicação em questão, sendo que o réu 
somente obteria êxito em sua defesa se conseguisse provar a veracidade dos 
fatos alegados em todas as suas particularidades.

A Suprema Corte entendeu que a lei do Estado do Alabama feria a liberdade 
de imprensa e era, portanto, inconstitucional, já que os críticos da conduta de 
um funcionário público poderiam ser dissuadidos em seu criticismo por temer 
não poder provar a veracidade dos fatos ou não ter condições de arcar com as 
despesas decorrentes de um processo judicial, muito embora acreditassem que 
os fatos fossem verdadeiros e, muitas vezes, até tivessem a certeza de que eles 
fossem verdadeiros.  

32 Outros exemplos retirados das decisões norte-americanas por Sack seriam: a mulher que afirma que 
já teve relações sexuais com o presidente Bill Clinton, um estrategista político do governo nacionalmente 
conhecido, um arquiteto envolvido em uma variedade de projetos públicos, o treinador de um time de 
futebol, etc. As sociedades empresárias também podem se encaixar no rol de “pessoas públicas”. Entende-se 
que uma sociedade de capital aberto, por exemplo, será uma pessoa pública para fins de comentários sobre 
suas relações corporativas. Ora, quando uma sociedade vai a público (“goes public”) e coloca suas ações no 
mercado de capitais ela sabe que estará aumentando a análise pública de seus atos corporativos. Sack on 
Defamation, Third Edition, Copyright 2005 by Practising Law Institute, parágrafos 5.3.5 - “Vortex” Public 
Figures: Examples; e 5.3.7 - Corporations as Public Figures.

33 [...] “o já mencionado caso New York Times v. Sullivan fixou algumas diretrizes relevantes para a solução 
da colisão entre a liberdade de expressão e os direitos à honra e à imagem dos agentes públicos, e aqui sim a 
dimensão coletiva (ou instrumental) da liberdade de expressão foi especialmente considerada. O imprescindível 
papel desempenhado pela imprensa de dar visibilidade à atuação dos agentes públicos, permitindo a fiscalização 
e controle destes pela população, levou a Suprema Corte a reduzir o âmbito de proteção da honra e imagem 
destes diante de fatos eventualmente falsos e danosos que lhes forem imputados pelos jornais”. Simone Schreiber. 
Conteúdo e Justificativa Teórica da Liberdade de Expressão.
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Em assim sendo, decidiu que “The constitutional guarantees require ... a 
federal rule that prohibits a public official from recovering damages for a defamatory 
falsehood relating to his official conduct unless he proves that the statement was 
made with “actual malice” – that is, with knowledge that it was false or with 
reckless disregard of whether it was false or not”34. 

A partir dessa decisão, pessoas públicas somente obtém condenações por 
danos morais se provarem que o autor da notícia supostamente difamatória 
agiu com “actual malice”35, ou seja, (i) tinha conhecimento prévio da falsidade 
dos fatos (“knowledge of falsity”),  ou (ii) agiu de forma grosseiramente 
irresponsável (“reckless disregard”; no direito brasileiro, com negligência) na 
apuração da veracidade dos mesmos36.

A jurisprudência norte-americana determinou que se caracteriza o 
“knowledge of falsity” quando o réu reconhece que não tem elementos para 
sustentar a acusação formulada,  seja porque usa uma fonte sabidamente 
não confiável, seja porque já tem informações suficientes para saber que a 
informação não é verdadeira .

Como se percebe, o segundo aspecto a ser considerado na apuração 
da “actual malice” está intimamente ligado ao primeiro, eis que trata da 
irresponsabilidade na apuração da matéria jornalística, sendo que se havia 
dúvidas quanto à veracidade da notícia e o jornalista não atua no sentido 
de afastar tais dúvidas, publicando a notícia falsa, caracterizada está a “actual 
malice”37.

Esse novo standard do direito norte-americano também tem sido utilizado 

34  376 U.S. 254 – 1964. 
35 Em cuidadoso estudo sobre o assunto, Enéas Costa Garcia comenta sobre a regra da “actual malice”: 

“No momento cabe considerar que a regra avançou para além do campo civil, passando a “actual malice” a ser 
exigida nos processos criminais e posteriormente transposta para ações envolvendo pessoas públicas, não apenas 
os funcionários públicos. Sintetizando os efeitos da decisão no caso Sullivan, observa Emerson que a imprensa 
passou a ser livre para criticar o Governo não importando quão severa, injuriosa ou injusta a crítica pudesse ser. 
E mais: a imprensa é livre para publicar a respeito de assuntos do governo, mesmo incorretamente, sujeitando-se 
à ação civil de indenização apenas quando houvesse conhecimento da falsidade da notícia ou agisse de modo 
imprudente.” Enéas Costa Garcia, ob. cit., p. 62. 

36  Conforme salienta Enéas Costa Garcia, “para lograr êxito na ação o queixoso não poderá limitar-se 
a demonstrar que a informação é falsa. Até mesmo uma publicação falsa pode estar protegida. A imunidade do 
jornalista somente desaparece se ficar provado que houve “actual malice”. Ob. cit., p. 142.

37 “O standard jurídico exige mais do que a simples culpa, a negligência ligeira. Na realidade aproxima-se 
muito do dolo eventual, do ato praticado com indiferença em relação ao resultado final. Também englobaria a culpa 
grave, a falta imperdoável de diligência, um absoluto desprezo pelo cuidado em relação à veracidade da informação. 
Não interessa o que o jornalista efetivamente sabia, tal como ocorre no “knowledge of falsity”, mas o que “ele deveria 
ter sabido se houvesse conduzido uma investigação responsável”. Enéas Costa Garcia, ob. cit., p. 147.
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pela Corte Interamericana de Direitos Humanos38, como resta demonstrado 
nas decisões desta corte em dois casos de ações criminais por difamação (Herrera 
Ulloa v. Costa Rica, de 2 de julho de 2004 e Canese v. Paraguay de 31 de agosto  
do mesmo ano) nas quais encontramos de forma explícita afirmações jamais 
feitas por uma corte internacional sobre o conflito entre leis de difamação e 
princípios de liberdade de expressão 39.

Os autores do artigo, que advogaram em um dos casos estudados, 
afirmam que as decisões dos casos acima referidos afetam na reparação dos 
danos por difamação também na esfera civil, seja por entender que no caso 
La Nación o jornalista não poderia ter sido forçado a provar a veracidade das 
alegações originariamente apresentadas nas publicações européias, seja por 
ter entendido a corte que no caso Canese a punição criminal foi desnecessária 
e excessiva e, portanto, poderia ensejar um aumento desproporcional da 
indenização cível. 

As decisões desta corte supranacional, ricas na análise do “conflito” dos 
princípios aqui tratados, indicam uma tendência no sentido da valorização 
do princípio da liberdade de imprensa vis-à-vis outras garantias individuais 

38 A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi criada pela Convenção Americana de Direitos 
Humanos em 22/11/69, tendo sido ratificada pelo Brasil em 25/09/92 e promulgada pelo Decreto 
nº 678 de 06/11/92. De acordo com o artigo 62 da Convenção supracitada e com o artigo 1º do 
Decreto Legislativo nº 89, de 3 de dezembro de 1998, é reconhecida à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos a competência obrigatória “em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da 
Convenção Americana de Direitos Humanos”.

Dispõe o artigo 13 da referida Convenção: “Art. 13 – Liberdade de pensamento e de expressão. 1. Toda 
pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber 
e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por es-
crito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto 
no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação 
das demais pessoas; b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.  3. 
Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou 
particulares de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão 
de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opi-
niões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a 
eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir 
toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 
incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência” .

39 No caso Herrera v. Costa Rica, a Corte Interamericana ordenou a Costa Rica a anular a condenação 
de um jornalista que teria ofendido um diplomata, tendo a corte enfatizado que funcionários públicos e 
outras pessoas públicas se expõem naturalmente mais às críticas do que as demais – “princípio este  que 
diversos sistemas legais latino americanos  têm demorado a reconhecer”. Erik Bierbauer e Pablo Valverde. “Inter-
American Court Rules for Defendants in Two Criminal Defamation Cases – A Step Forward for the Press 
in Latin America”. MLRC MediaLawLetter, October 2004, p. 41-45.
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igualmente protegidas pela Convenção Americana de Direitos Humanos 
indo, assim,  ao encontro do sistema norte-americano da “actual malice”.

Já no que diz respeito ao sistema brasileiro, verificamos algumas  identidades 
com o sistema jurídico norte-americano como, por exemplo, no tratamento 
“diferenciado” atribuído à lide que tem por objeto o pedido de reparação 
de danos morais, dependendo do nível de exposição pública do ofendido. 
Como ensina Sergio Cavalieri Filho: “Costuma-se ressalvar, no tocante à 
inviolabilidade da intimidade, a pessoa dotada de notoriedade, principalmente 
quando exerce vida pública. Fala-se, então, nos chamados ‘direitos à informação 
e direito à história’, a título de justificar a revelação de fatos de interesse público, 
independentemente da anuência da pessoa envolvida. Entende-se que, nesse caso, 
existe redução espontânea dos limites da privacidade (como ocorre com os políticos, 
atletas, artistas e outros que se mantêm em contato com o público). Mas o limite 
da confidencialidade persiste preservado; sobre fatos íntimos, sobre a vida familiar 
etc., não é lícita a divulgação sem o consentimento do interessado”40.

Da mesma forma, Gilmar Mendes, referindo-se à jurisprudência de outros 
países, afirma que aqui também se admite o estabelecimento de critérios 
diversos para a aferição de possível lesão à honra, tendo em vista a maior ou a 
menor exposição pública das pessoas, citando ementa de acórdão proferido no 
habeas corpus nº 78.426, abaixo transcrito:

“Crime contra a honra e a vida política. É certo que, ao decidir-se pela 
militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a 
doutrina italiana costuma chamar a zona di iluminabilità, resignando-se a uma 
maior exposição de sua vida e de sua personalidade aos comentários e à valoração 
do público, em particular, dos seus adversários; mas a tolerância com a liberdade 
da crítica ao homem público há de ser menor, quando, ainda que situado no 
campo da vida pública do militante político, o libelo do adversário ultrapasse a 
linha dos juízos desprimorosos para a imputação de fatos mais ou menos concretos, 
sobretudo se invadem ou tangenciam a esfera da criminalidade: por isso, em tese, 
pode caracterizar delito contra a honra a assertiva de haver o ofendido, ex-Prefeito, 
deixado o Município ‘com dívidas causadas por suas falcatruas’’’.

Prossegue o Ministro observando que “o Supremo Tribunal Federal define 
tópicos que hão de balizar o complexo de ponderação, fixando-se que os homens 
públicos estão submetidos à exposição de sua vida e de sua personalidade e, 

40 Ob. cit., p. 122,123. 
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por conseguinte, estão obrigados a tolerar críticas que, para o homem comum, 
poderiam significar uma séria lesão à honra. Todavia, essa orientação, segundo 
o Supremo Tribunal Federal, não outorga ao crítico um bill de idoneidade, 
especialmente quando imputa a prática de atos concretos que resvalam para o 
âmbito da criminalidade”41.

Por outro lado, observamos que quanto ao estabelecimento dos elementos 
do caso concreto necessários para a caracterização do ato ilícito ensejador na 
hipótese ora estudada, o direito brasileiro ainda difere do norte-americano 
já que nesse último basta a comprovação de que o autor do dano (i) tinha 
conhecimento prévio da falsidade dos fatos ou (ii) agiu de forma grosseiramente 
irresponsável, para que seja ilidida a reparação, enquanto que no direito 
brasileiro os conceitos não são tão bem delineados. 

Verificamos, entretanto, que a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm 
reconhecido a necessidade de uma maior flexibilização quanto aos critérios 
de valoração da conduta do agente do ilícito, asseverando Luiz Gustavo 
Grandinetti Castanho de Carvalho que “nos casos concretos, torna-se difícil 
estabelecer o que é verdade e o que é falsidade42. Qualquer que seja o critério 
adotado há que levar em conta essa dificuldade e há que ser flexível. O que se deve 
exigir dos órgãos de informação é a diligência em apurar a verdade; o que se deve 
evitar é a despreocupação e a irresponsabilidade em publicar ou divulgar algo que 
não resista a uma simples aferição43.

Podemos, assim, afirmar que o direito brasileiro tem exigido uma postura 
diligente do agente que comunica e informa, e não a comprovação da verdade 
dos fatos; o que, no nosso entender, faz acertadamente, uma vez que tal 

41 Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade – Estudos de Direito Constitucional, pp. 104 
e 105.

42 Ao finalizar este estudo, deparei-me com interessante artigo de autoria do jornalista Ali Kamel, 
onde é analisada a atuação da jornalista Judith Miller do New York Times, no famoso caso das reportagens 
por ela publicadas informando que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. Por serem 
apropriadas e muito bem lançadas, transcrevo [parte] das idéias do jornalista autor do artigo, que tratam 
dessa dificuldade: “Independentemente do comportamento pessoal de Miller, na análise das matérias dela nada 
encontro que as desabone. Ela certamente estava convencida de que havia armas, mas deu as informações que 
existiam no momento e as contextualizou, abrindo espaço a quem as contradizia. Isso me leva a discutir uma 
noção de jornalismo que volta e meia vem à tona: o bom jornalismo teria o condão de chegar à realidade de uma 
maneira inequívoca. Se não existem armas de destruição em massa no Iraque, o bom jornalismo jamais produzirá 
uma reportagem sugerindo o contrário. Seria como se jornalistas fossem pitonisas. Nada mais falso. A verdade 
é sempre construída num processo longo de idas e vindas, numa marcha contínua de reportagens, umas 
aperfeiçoando as outras, às vezes umas desmentindo as outras.”  [grifo nosso] O Globo, 15 de novembro de 
2005, “A demissão de Judith Miller”, p. 7

43 Direito de Informação e Liberdade de Expressão, p. 97.



127

exigência constituiria uma “prova diabólica”, com o que restariam seriamente 
comprometidos os princípios constitucionais agasalhados nos incisos IV, IX e 
XVI do artigo 5º e o artigo 220 da Constituição Federal Brasileira.

Conforme salienta Luiz Roberto Barroso, “no mundo atual, no qual se exige 
que a informação circule cada vez mais rapidamente, seria impossível pretender 
que apenas verdades incontestáveis fossem divulgadas pela mídia. Em muitos 
casos, isso seria o mesmo que inviabilizar a liberdade de informação, sobretudo de 
informação jornalística, marcada por juízos de verossimilhança e probabilidade. 
Assim, o requisito da verdade deve ser compreendido do ponto de vista subjetivo, 
equiparando-se à diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma 
séria os fatos que pretende tornar públicos”44.

Por fim, tendo em vista a complexidade e a importância do tema objeto 
desse breve estudo, esperamos que a doutrina e o Judiciário brasileiros 
continuem persistentes no trabalho de construção de um modelo, adequado 
às circunstâncias do sistema jurídico nacional, que balize as decisões em ações 
de reparação de dano moral oriundas de matérias jornalísticas, de modo a 
proporcionar maior segurança jurídica, bem como tutelar os princípios 
constitucionais aqui estudados 45.

44 Temas de Direito Constitucional, pp. 110-111. 
45 Enéas da Costa Garcia, comentando o sistema norte-americano, enfatiza que “malgrado a enorme 

variedade de decisões e distinções, observa-se uma certa coerência no sistema, uma harmonia, de modo que os 
vários componentes guardam entre si uma relação de unidade, formando uma regulamentação homogênea e bem 
determinada. O nosso sistema, que se aproxima do sistema fechado e como tal deveria proporcionar uma 
segurança maior, não consegue alcançar o mesmo efeito. Como se verá a seguir, não se consegue identificar 
na doutrina ou na jurisprudência brasileiras critérios claros e precisos como os ostentados no sistema norte-
americano. Isto demonstra como a noção de segurança jurídica não é exclusividade do sistema fechado, se 
é que se pode dizer que o sistema fechado consiga alcançar o grau de segurança jurídica que seria desejável. 
De outro lado, não é porque o sistema é aberto, dotado de maior liberdade de atuação para os operadores, que ele 
perde em segurança, torna-se absolutamente e inconvenientemente imprevisível”[grifo nosso]. Ob. cit., p. 150.



128

BIBLIOGRAFIA

ALEXY, Robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales”. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madri. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
BARROSO, Luiz Roberto Barroso. Temas de Direito Constitucional, Tomo III, Renovar, Rio de Janeiro, 
2005.
BIERBAUER, Erik [et al.]. “Inter-American Court Rules for Defendants in Two Criminal Defamation 
Cases – A Step Forward for the Press in Latin America”. MLRC MediaLawLetter, October 2004, p. 41-
45.
CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 2ª ed., São Paulo, RT, 1998.
CASTANHO DE CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti. Direito de Informação e Liberdade de 
Expressão, Rio de Janeiro,  Renovar, 1999.
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 2004.
COSTA LEITE, Paulo Roberto Saraiva da. Dano Moral no Direito Brasileiro. Artigo disponível em: http://
www.angelfire.com/ut/jurisnet/art46.html.
COUTO E SILVA, Clovis V. do. O conceito de Dano no Direito Brasileiro e Comparado. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, v. 667, p. 7-16, maio de 1991.
DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil, vol. II. 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1994.
GARCIA, Enéas Costa. Responsabilidade Civil dos Meios de Comunicação. 1ª ed., São Paulo, Juarez de 
Oliveira,  2002.
GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 10ª ed., Forense, 1991.
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 10ª ed., São Paulo, Malheiros, 
2005.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 6ª ed., Coimbra, Arménio Amado 
Editora, 1984.
MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, Estudos de Direito 
Constitucional, 3ª ed., ed. Saraiva, 2004.
MIRANDA, Darcy Arruda. Comentários à Lei de Imprensa. 3ª ed., São Paulo, RT, 1995 .
MONTENEGRO, Antonio Lindbergh. C. Ressarcimento de Danos. 8ª ed., Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 
1998.
NERY Jr., Nelson [et al.]. Código Civil Anotado. 2ª ed., São Paulo, RT, 2004.
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil. 8ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1996.
SACK, Robert D. “Sack on Defamation”, Third Edition, Copyright 2005, by Practising Law Institute.
SANTOS, Antonio Jeová dos. Dano Moral Indenizável. São Paulo, Lejus, 1997. 
SCHREIBER, Simone. Conteúdo e Justificativa Teórica da Liberdade de Expressão. Artigo disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7184.
WOLTON, Dominique. Elogio do Grande Público: Uma Teoria Crítica da Televisão. São Paulo, Ática, 
1996.



129

1. Autoria, co-autoria e participação (1): a leitura clássica. O 
Código Penal brasileiro

Na conhecida dicção de S. Soler1, autor, em Direito Penal, é quem executa 
a ação expressa pelo verbo típico da figura delituosa. Na preleção de von Liszt2  
que designava pela expressão “ato principal” (“Täterschaft”), em oposição a 
participação (“Teilnahme”), toda realização iniciada ou terminada do(s) ato(s) 
de execução da infração penal3 autor é aquele executa, por si mesmo, o ato 
de execução do ilícito penal definido na lei (autor único), assim como o é 
aquele que se serve, como instrumento de ação, de outro homem quiçá a 
própria vítima e que comete, mediante esse, o ato de execução (autor mediato, 

AuTORIA 
E PARTICIPAçãO DELITIVA: 
DA TEORIA DO DOMÍNIO 

DO FATO À TEORIA DA 
IMPuTAçãO OBJETIVA

Guilherme Guimarães Feliciano

1 Derecho Penal argentino, Buenos Aires, TEA, 1978, t. 2, p.244.
2 Tratado de Derecho Penal, Trad. Luis Jimenez de Asúa, 4ª ed., Madrid, Reus, 1999, tomo III, pp.71 e ss.
3 A doutrina mais recente controverte a premissa e o conceito de Liszt, observando que é possível 

o encadeamento concreto de uma série de “autores por trás de autores”, reconhecendo-se no intermeio a 
autoria da ação típica, ainda quando o sujeito não tenha cooperado nem no princípio e tampouco no final 
do fato, limitando sua intervenção ao elo intermediário da cadeia, como no caso Eichmann (cfr. Claus 
Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, p.274, citando Servatius). Eichmann, criminoso 
nazista, foi responsabilizado pelo extermínio de incontáveis judeus durante a 2a Guerra Mundial; oficial 
intermediário, recebia ordens de instâncias superiores e as fazia cumprir, mas também emanava ordens* 
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falando-se, nesse caso, de ato principal mediato ou de atos do autor intelectual  
“intellektuelle Urheberschaft”). 

A autoria mediata, ainda no magistério de von Liszt, dá-se quando o 
instrumento não é imputável (e.g., alienado mental ou pessoa menor ante a lei 
penal), quando atua sem liberdade (e.g., na coação moral irresistível artigo 22, 
1a parte, do Código Penal brasileiro), quando não age dolosamente (e.g., na 
indução a erro de tipo ou de proibição escusável), quando o delito exige uma 
intenção ou qualidade determinada que não se encontra no instrumento (e.g., 
nos tipos penais que encerram dolo específico) ou ainda quando o instrumento 
está obrigado a executar o ato, por deveres de serviço ou disposição legal (e.g., 
na obediência hierárquica: artigo 22, 2a parte, do Código Penal brasileiro). 

Autor é também aquele que, em colaboração consciente com outros, inicia 
ou termina um ato de execução da infração penal; dão-se, nesse caso, os atos 
do co-autor (“Mittäterschaft”), que pressupõem a intervenção direta no ato de 
execução. Já os executantes de atos meramente acessórios, não descritos no tipo 
penal, seriam simplesmente partícipes. A diferença entre autoria e participação 
estabelecer-se-ia, pois, objetivamente. 

Nas infrações penais complexas, basta para a co-autoria a realização de um 
dos atos de execução ato principal que integram a descrição típica; assim, se 
“A” emprega violência contra a mulher “C” ou ameaça “D” com perigo atual 
para sua pessoa, mas é “B” quem mantém conjunção carnal com “C” ou que 
subtrai a carteira de “D”, serão ambos, “A” e “B”, co-autores dos delitos de 
estupro e roubo, pois a violência e a ameaça são, respectivamente, elementares 
dos crimes citados, assim como o são a própria relação sexual e a subtração 
patrimonial. Já se “A” permanece em vigilância e “B” emprega violência e 
subtrai o bem alheio, o primeiro não é co-autor, por não ser a vigilância ato 
de execução do roubo; haverá, pois, participação ou, mais especificamente, 
cumplicidade, vez que “A” não realizou um ato principal.  Dessarte, os atos do 
co-autor não são uma forma de participação acessória na conduta do outro, 
senão ação própria, independente. 

*Continuação da nota 3: seus subordinados, não sendo mero executor. Alegara, em sua defesa, que ainda 
se houvesse recusado as ordens superiores, seu ato em nada aproveitaria aos judeus, já que o aparato 
estatal as faria cumprir por intermédio de outrem; “frente à ordem do todo-poderoso coletivo”, concluía, “o 
sacrifício carece de sentido”, vez que, ali, o crime não seria obra do indivíduo, mas do próprio Estado (Claus 
Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal., pp.271-272). Diante da declarada dificuldade em 
definir, tecnicamente, quem havia  auxiliado quem, os juízes do tribunal qualificaram de crimes de massa 
os delitos em questão, de molde a excluir a aplicação das categorias normais de participação.  
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A participação, para Liszt, corresponde ao fato de tomar parte no ato 
de execução iniciado ou terminado por outro4; o partícipe não realiza o ato 
principal, mas seus atos a ele acedem. Liszt referia duas modalidades de 
participação, a saber, a instigação (determinação dolosa de outrem a um ato 
doloso punível) e a cumplicidade (auxílio doloso prestado a outrem em infração 
penal intencionalmente praticada por esse último)5. Daí a máxima segundo 
a qual somente a instigação ou a cumplicidade dolosas para um ato doloso são 
participação no sentido jurídico-penal6, traduzindo a inadmissibilidade da 
participação dolosa em ato culposo ou da participação culposa em ato doloso. Vê-
se, pois, que a máxima em comento é mera derivação das noções originais de 
participação acessória. 

O pensamento de  von Liszt, que sedimentou as elucubrações até então 
cogitadas, espraiou-se pela doutrina universal, chegando aos dias de hoje; a 
teoria respectiva teoria objetivo-formal da autoria alçou, em meio aos doutos, 
foros de hegemonia7.  Daí a referência freqüente, na doutrina pátria, às 
teorias sobre a autoria uma restritiva, pela qual autor é quem realiza a conduta 
tipicamente descrita, e outra extensiva, pela qual autor é quem dá causa ao 
evento, determinando, por seu comportamento, uma modificação no mundo 
exterior (não o seria apenas aquele que realiza a conduta tipicamente descrita, 
mas também aquele que, de qualquer modo, contribui para a produção do 
resultado) e ao acolhimento, pela legislação vigente, da teoria restritiva; com 
efeito, o artigo 29 do Código Penal brasileiro, em seu “caput” e parágrafos, 
distinguiu nitidamente as figuras do autor e do partícipe8. Assim, “na co-autoria, 
os vários agentes realizam a conduta descrita pela figura típica. Na participação, os 
agentes não cometem o comportamento positivo ou negativo descrito pelo preceito 
primário da norma penal incriminadora, mas concorrem, de qualquer modo, para 
a realização do delito”9. 

4 Idem, p.87.
5 O autor não distingue entre induzimento e instigação. Na mesma linha, em obra mais recente, Julio 

Fabbrini Mirabete (Manual de Direito Penal, Penal, 6ª ed., São Paulo, Atlas, 1991, v. 1, p.222), analisando 
que, se variadas as formas de participação (ajuste, determinação, instigação, organização e chegia, auxílio 
moral, adesão sem prévio acordo etc), a doutrina atém-se a duas espécies básicas, a saber, a instigação e a 
cumplicidade.

6 Idem, p.92.
7 Contrapõem-se a ela a teoria objetivo-material e a teoria subjetiva, a que faremos referência, en passant, 

adiante. 
8 Damásio E. de Jesus, Direito Penal, 15ª ed., São Paulo, Saraiva, 1991, v. 1, p.355.
9 Idem, p.356.
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O Código Penal brasileiro acatou, ainda, a teoria monista da co-delinqüência, 
reconhecendo, a despeito da pluralidade de condutas, um único delito, sem 
prejuízo do caráter acessório da participação10, que acede à conduta principal 
(autoria); nesse sentido, os artigos 26, 27, 45 e 48 da Parte Geral de 1940 e, 
com o advento da Lei 7.209/84, o artigo 29, que emprega a expressão “crime” 
no singular, em clara alusão à unidade do fato típico em relação a todos os 
concorrentes.  Pontifica a doutrina, portanto, serem os seguintes os requisitos 
para a configuração do concurso de agentes: 1. pluralidade de condutas; 2. 
identidade de infração para todos os participantes; 3. relevância causal de cada 
conduta; 4. liame intersubjetivo de natureza volitivo-cognitiva, orientado para 
o resultado danoso (nos contextos dolosos, que são a regra), ou de natureza 
normativa (nos contextos culposos, de formulação praticamente acadêmica; 
e.g., “suponha-se o caso de dois pedreiros que, numa construção, tomam uma trave 
e a atiram à rua, alcançando um transeunte. (...) Para ambos houve vontade 
atuante e ausência de previsão”11). 

A participação, estribada no artigo 29 do Código Penal brasileiro, é uma 
modalidade de adequação típica de subordinação mediata por extensão espacial e 
pessoal, uma vez que, “com o auxílio do art. 29, há ampliação espacial e pessoal da 
figura típica, abrangendo ela não somente os fatos definidos no preceito primário da 
norma, mas também aqueles que, de qualquer modo, concorrem para a realização 
do crime”12. Diz-se, entre nós, da adoção da teoria da acessoriedade limitada, com 
respeito à natureza da participação. Listam-se quatro teorias, a saber, teoria da 
acessoriedade mínima (basta, para a participação, que a conduta do partícipe 

10 José Frederico Marques, Tratado de Direito Penal, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1965, v. II, p.309. 
Note-se que o ajuste, como prévio acordo de vontades, é dispensável na co-autoria: basta que haja em cada 
um dos concorrentes o conhecimento de concorrer à ação de outrem (Francisco de Assis Toledo, Princípios 
Básicos de Direito Penal, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 1991, p.305). Assim, e.g., há co-autoria na ação de 
serviçal que, ciente da presença de um ladrão nas imediações, escancara portas e janelas do imóvel à espera 
do larápio, na intenção de prejudicar o empregador.

11 E. Magalhães Noronha, Do Crime Culposo, 3a ed., São Paulo, Saraiva, 1974, p.105. Essa concepção 
é refutada por segmento expressivo da doutrina alemã, que nega a possibilidade da co-autoria em delitos 
culposos, por inocorrente, na espécie, o domínio do fato; cada pedreiro, no exemplo citado, seria autor 
acessório ou paralelo e não co-autor do delito; cfr., por todos, Hans-Heinrich Jescheck (Tratado de Derecho 
Penal: Parte General, trad. José Luiz Manzanares Samaniego, 4ª ed., Granada, Comares, 1993, p.617), “in 
verbis”: “No hay, consecuentemente, coautoría alguna en los hechos por imprudencia, puesto que falta entonces 
la resolución común. Si varias personas cooperan de modo imprudente, cada uno de los que intervienen es autor 
paralelo y las diversas contribuciones al hecho tienen que ser examinadas por separado en cuanto a su contenido de 
imprudencia”. Isso se deve, na correta ilação de Cezar Roberto Bitencourt (Manual de Direito Penal, 6ª ed., 
São Paulo, Saraiva, 2000, v. 1, p.391), à adoção da teoria do domínio do fato, que a seguir destrinçaremos. 

12 Damásio E. de Jesus, Direito Penal, v. 1, p.360.
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aceda a um comportamento principal que constitua fato típico), teoria da 
acessoriedade limitada (a conduta principal à qual acede a ação do partícipe 
deve ser típica e antijurídica), teoria da acessoriedade extrema (o comportamento 
principal, ao qual acede a conduta do partícipe, deve ser típico, antijurídico 
e culpável) e teoria da hiperacessoriedade (devem concorrer, em relação ao 
partícipe, as mesmas circunstâncias de agravação e atenuação que existem em 
relação ao autor principal). A opção pela acessoriedade limitada encontra-se 
no magistério de Hans Welzel13, patriarca da teoria finalista da ação, para 
quem o fundamento da punibilidade da participação, no âmbito interno da 
acessoriedade, está em provocar ou favorecer a prática de uma ação típica e 
antijurídica, e no âmbito externo, em ter ao menos iniciado sua execução; 
encontra-se, ainda, na grande maioria dos autores contemporâneos14. 

2. Participação (2): modalidades.  A figura do ajuste
Também quanto às modalidades de participação, a despeito da evolução 

doutrinária, seguem-se ainda os passos de Liszt, aprimorando-se-lhe a 
terminologia. 

Distingue-se entre participação moral e participação material: na primeira, 
o partícipe incute na mente do autor principal o propósito criminoso 
(determinação ou induzimento), ou reforça o desiderato preexistente 
(instigação); na segunda, o partícipe insinua-se no processo de causalidade 
física,  auxiliando materialmente o autor principal (auxílio). 

Francesco Carrara15 traz minudência à terminologia, distinguindo ainda 
outras modalidades de participação moral: o mandato (acomete-se a perpetração 
da infração penal a outrem, em proveito e utilidade do partícipe), o conselho 
(acomete-se a perpetração da infração penal a outrem, em proveito e utilidade 

13 Derecho penal alemán, 12ª ed., trad. Bustos Ramírez e Yãnez Perez, Santiago, Jurídica de Chile, 1987, 
pp.161-165.

14 Na doutrina alemã, confira-se Hans-Heinrich Jescheck (Tratado de Derecho Penal, p.419), em alusão 
“a latere” no discurso sobre discriminantes putativas (erro sobre causas de justificação ou erro indireto de 
proibição): “La doutrina dominante y la jurisprudencia (...) adotan una posición ecléctica que desemboca en 
una conclusión similar a la da doctrina de los elementos negativos del tipo, si bien la fundamenten de otro modo 
(teoría restringida de la culpabilidad). Ciertamente, el error vencible sobre los presupuestos de una causa de 
justificación no se considera error de tipo, pero se aplica analógicamente el § 16, porque la semejanza estructural 
con el auténtico error de tipo parece decisiva. Se excluí así el injusto del hecho doloso, de forma que desaparece 
también la posibilidad de la participación” (g.n.). Noutras palavras, coarctada a ilicitude da conduta principal, 
não se reconhece participação penalmente relevante na conduta adesiva (teoria da acessoriedade limitada).

15 Programma del corso di diritto criminale: del dellito, della pena, Bologna, il Mulino, 1993, pp.278-
283.
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de quem a executará), a ordem (mandato imposto pelo superior hierárquico ao 
seu subordinado, com abuso de autoridade16), a coação (mandato imposto por 
meio de ameaça de grave mal) e a sociedade (pacto entre várias pessoas para 
a perpetração da infração penal, em utilidade e proveito comuns e privativos 
dos associados), também dita ajuste. 

O artigo 31 do Código Penal brasileiro alude, incidentalmente, a essa 
última modalidade de participação, que aqui merecerá tratamento apartado 
por predispor o texto à introdução coerente do tema seguinte. 

O ajuste, ali referido textualmente, é definido como o acordo que entre si 
fazem dois ou mais indivíduos para praticarem a ação criminosa, pressupondo 
em todos uma resolução determinada e consubstanciado na promessa de ajuda 
material e/ou moral ao executor após o delito17. Em face da teoria acolhida 
pelo direito positivo brasileiro (monista), o partícipe, nesse caso, poderá ser 
condenado à mesma pena impingida ao executor; nada obstante, à luz dos 
conceitos clássicos de von Liszt, terá sido partícipe e não co-autor18, ainda que 
a cogitação do delito e a iniciativa de procurar e contratar o executor tenham 
sido exclusivamente sua (como, e.g., no homicídio mercenário), o que arrefece 
inegavelmente, do ponto de vista jusfilosófico e sociológico, a carga de desvalor 
que informa a sua conduta19: não terá ele praticado o ato principal, mas apenas 
concorrido para sua realização, porquanto o ato de execução foi realizado pelo 
agente contratado. Nada obstante, não fosse a iniciativa do partícipe em firmar 
o ajuste com terceiro, a lesão ao bem jurídico jamais se teria verificado, o que 

16 Hipótese diversa daquela alhures referida, de autoria mediata, em que a ordem emanada não é 
manifestamente ilegal, não havendo, portanto, abuso (cfr. Damásio E. de Jesus, Direito Penal, 1o v., p.363). 
Carrara observa que o mandato e  sociedade podem ser punidos como delitos autônomos (é o caso, no 
Brasil, do crime de bando ou quadrilha: artigo 288 do Código Penal), mas é um erro crasso reconhecer 
na hipótese a forma tentada da infração penal à qual se destinam, porque a tentativa pressupõe, como 
condição essencial de existência, o início da execução da infração colimada (prática de atos preparatórios ou 
executórios), o que poderá não ocorrer no mandato ou no ajuste (op.cit., p.280, nota n. 1).  

17 José Frederico Marques, Tratado de Direito Penal, v. II, pp.318-319.
18 Nesse sentido, José Frederico Marques (Tratado de Direito Penal, v. II, p.319), ilustrando a figura da 

participação com “a coação de outrem a execução material do crime é forma de participação” e, a seguir, com a 
“execução mercenária por paga ou promessa de recompensa”. 

19 “Nem sempre os tipos penais descrevem com clareza o injusto da ação, dificultando a distinção entre 
a autoria e participação, especialmente nos crimes de resultado. A teoria objetivo-material procurou suprir 
os defeitos da formal-objetiva, considerando a maior perigosidade que deve caracterizar a contribuição do 
autor em comparação com a do partícipe; em outras palavras, considerando a maior importância objetiva da 
contribuição do autor em relação à contribuição do partícipe” (Cezar Bitencourt, Manual de Direito Penal, 
p.380 – g.n.) . Nos casos de autoria intelectual, a contribuição do mentor, partícipe  na construção clássica, 
é usualmente superior, em importância, à do executor. 
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demonstra que, em circunstâncias tais, o aspecto psicológico prepondera sobre 
o aspecto causal, no que diz respeito à configuração semântica da atividade de 
cada qual, i.e., ao seu significado contextual. 

Partindo dessa observação (com inglório registro na história recente alemã, 
sob os auspícios do nacional-socialismo hitlerista, em que agentes políticos e 
militares comandavam o extermínio de pessoas sob suas ordens hierárquicas, 
exercendo o domínio da organização e dirigindo o curso dos fatos, em toda 
a sua extensão, sem praticar qualquer ato executório, o que lhes carreou a 
alcunha de “assassinos de escrivaninha”20), como de outras similares, a doutrina 
germânica contemporânea reformulou as teorias de concurso de agentes, 
concebendo diversas construções alternativas, dentre as quais se celebrizou a 
teoria do domínio do fato, sobre a qual passamos a discorrer21.

3.  A teoria do domínio do fato
 A noção de domínio do fato é contemporânea ao finalismo de Hans Welzel 

(1939),  que propugnava ser autor, nos crimes dolosos, aquele que detém o 
controle final do fato. 

Superando as teorias puramente objetivas (objetivo-formal, pela qual 
é autor aquele cujo comportamento amolda-se ao círculo abrangido pela 
descrição típica, e objetivo-material, que privilegia a maior perigosidade que 
caracteriza a contribuição do autor) e a teoria subjetiva (aliada ao conceito 
extensivo de autor, que não distingue objetivamente autoria de participação; 
a diferença estaria em que o autor quer o fato como próprio, agindo com 
“animus auctoris”, enquanto que o partícipe quer o fato como alheio, agindo 
com “animus socii”), a teoria do domínio do fato parte do conceito restritivo 
de autor para sintetizar os aspectos objetivos e subjetivos da conduta, tal 
qual teoria eclética, de ordem objetivo-subjetiva22. Antes de Claus Roxin, 

20 Johannes Wessels, Direito Penal: Parte Geral, trad. Juarez Tavares, Porto Alegre, Sérgio Antonio 
Fabris, 1976, p.124.

21 A teoria equaciona o problema jurídico dos criminosos nazistas, ante a figura do domínio de vontade 
por estruturas organizadas de poder; não soluciona a contento, porém, a questão da execução mercenária, ao 
menos na concepção de seu maior idealizador, Claus Roxin (para quem o mandante é mero partícipe). 

22 Cezar Roberto Bitencourt, Manual de Direito Penal, pp.379-381. Cfr. também Claus Roxin (Autoría 
y Dominio del Hecho en Derecho Penal, trad. Joaquín Cuello Contreras, José Luís Serrano Gonzáles de 
Murillo, Madrid, Marcial Pons, 1998, pp.51-77), mais exaustivo, refere a teoria objetivo-formal de Beling, 
Mayer e Liszt, as teorias objetivo-materiais (teoria da necessidade do aporte causal, de Baumgarten, Liepmann 
e Kohlrausch; teoria da cooperação anterior e simultânea ao fato, ou teoria da simultaneidade, de Fuchs, 
reconhecendo a participação na cooperação anterior aos atos de execução e a co-autoria na cooperação 
simultânea; teorias de causalidade físico-psíquica, arrimadas em Feuerbach e divulgadas por Horn;  teoria da* 
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porém, não havia propriamente uma teoria, senão um cipoal de postulados 
de conteúdos amiúde contraditórios e raquíticos23, que seriam sistematizados 
pelo catedrático de Munique e condensados em quatro critérios: domínio da 
ação (para casos de autoria direta e infrações penais de mão própria24), domínio 
de volição e cognição (para casos de autoria mediata como, respectivamente, 
coação e erro; aglutinadamente, diz-se domínio de vontade) e domínio 
funcional (para a co-autoria em geral). 

O domínio do fato pressupõe, em suma, o controle final do ponto de vista 
subjetivo, mas não lhe basta a finalidade, própria de toda ação propriamente 
humana (Nikolai Hartmann); é necessário, ainda, que a posição objetiva do 
sujeito determine o efetivo domínio das circunstâncias. Desse modo, autor 
não é apenas aquele que executa o ato principal de Liszt (conduta típica), mas 
também aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução 
da infração penal (autoria mediata), ou aquele que controla o curso dos fatos 
mediante planificação e gestões intelectuais (autoria intelectual), como no 
caso, já mencionado, dos “assassinos de escrivaninha”. A importância material 
de cada interveniente no contexto fático não se resume à realização dos 
atos preparatórios ou executórios, abrangendo outros aspectos igualmente 

*Continuação da nota 22: supremacia do autor, de Dahm e Schmidt, dinstinguindo entre a co-autoraia e a 
participação com fulcro, respectivamente, na nota da coordenação ou da subordinação), as teorias subjetivas 
(teorias do dolo, que distinguem entre a vontade do autor e a vontade do partícipe, como em Wachter; teorias 
do interesse, de Feuerbach, Henke e Geib, que distinguem entre o interesse autônomo do autor e o interesse 
acessório do partícipe, que não pode ter interesse independente na causação do resultado) e teorias mistas ou 
subjetivo-objetivas (Haupt e Tjaben; esse último propôs considerar autores os que executam uma ação típica  
teoria objetivo-formal assim como todos os cooperadores imbuídos de “animus auctoris”). 

23 Manuel Cobo del Rosal, no Prólogo à obra de Claus Roxin (Autoría y Dominio del Hecho en Derecho 
Penal, p.03). 

24 Damásio E. de Jesus (Direito Penal, 1o v., p.166) conceitua os crimes de mão própria, de conduta 
infungível ou de atuação pessoal como sendo os que só podem ser praticados pelo sujeito ativo em pessoa; 
são exemplos a contravenção penal de direção perigosa, os crimes de falso testemunho, de prevaricação  e 
de deserção e o delito de incesto, nos países que o admitem. A testemunha notificada a depor não pode 
pedir a terceiro que deponha falsamente em seu lugar, assim como o funcionário público não pode solicitar 
a terceiro que deixe de realizar ato de ofício em seu lugar e o condutor não pode fazer com que outrem 
dirija perigosamente em seu lugar ou divida consigo a condução simultânea do veículo. Os “extranei”, 
nos crimes de mão própria, podem intervir como partícipes, jamais como autores; daí a ilação, na teoria 
do domínio do fato, de que o sujeito ativo, nos crimes de mão própria, é invariavelmente o “dominus” da 
ação. Rolf-Dietrich Herzberg (apud Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, p.712) 
divisa, entre os delitos de mão própria, delitos referidos ao próprio autor (o tipo penal apresenta, em primeiro 
plano, uma conduta típica voltada ao próprio corpo do agente, como na contravenção de direção perigosa), 
delitos em que a possível consumação por terceiros não pode encarnar a lesão ao bem jurídico (prevaricação, 
gestão fraudulenta) e delitos de própria mão dependentes do direito processual  (falso testemunho, perjúrio). 
Roxin denomina de delitos de mão própria inautênticos aqueles que consubstanciam a desobediência a um 
dever institucional (delitos de infração de dever), porque o aspecto decisivo para a aferição da autoria não* 
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relevantes, como o planejamento, a determinação, a organização e a 
funcionalidade. Daí seus principais consectários: 

1. a realização pessoal e plenamente responsável de todos os elementos do 
tipo fundamentam, sempre, a autoria (domínio da ação); 

2. também é autor quem executa o fato empregando outrem como 
instrumento (autoria mediata domínio de volição e/ou de cognição);  

3.  é autor, enfim, aquele que realiza uma parte necessária do plano global, 
desde que o faça predisposto à resolução delitiva comum, e ainda quando 
não descrita a sua conduta no preceito penal primário (co-autoria domínio 
funcional). 

No escólio de Claus Roxin, o domínio do fato pode ser escalonado 
em graus, conforme a natureza e a intensidade da dominação (adiante, 
citar-se-ão exemplos de dominação de primeiro, segundo, terceiro e 
quarto graus). Fala-se em domínio da ação na determinação da autoria de 
quem realiza a conduta tipicamente descrita pessoalmente, dolosamente 
e sem estar sob coação; recusa ainda, nesse particular, relevância à 
subordinação da vontade como critério de aferição da modalidade 
concursual (i.e., reconhecimento da participação quando a vontade do 
agente está subordinada à de outrem, ou da autoria quando a vontade 
do agente atua com supremacia): assim é que, “verbi gratia”, o indivíduo 
que, sob estado de necessidade, vê-se compelido à realização da conduta 
típica, não por coerção humana mas pela premência das circunstâncias 
objetivas, não deixa de ser, apenas por isso, autor da conduta, que é obra 
sua (ainda que lhe tenha sido arrancada por compulsão factual, com 
elisão da antijuridicidade da conduta). A análise não há de ser distinta 
em se tratando de compulsão pessoal, proveniente de terceiro coator: se 
o executor não detém o domínio da vontade, detém o domínio da ação, 
sendo ambas manifestações do domínio do fato que, em concorrendo, 
determinam a prelação do domínio da ação, que sobrepuja o domínio 
da vontade25. Daí se reconhecer, no agente coator, a figura do autor 
mediato; nada obstante, também o coagido é autor (imediato), conquanto 
inculpável (entre nós, artigo 22, 1a parte, do Código Penal causa legal 

* Continuação da nota 24: é a constatação de um determinado comportamento, mas a vulneração de um 
dever especial extrapenal (caso da deserção, do perjúrio, do falso testemunho etc); o conjunto de tais delitos 
tem sido designado, didaticamente, de direito penal administrativo ou de ordenação.  

25 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, pp.675-676.
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de exculpação, por elidir a exigibilidade de conduta diversa26), não se 
justificando atribua-se-lhe a condição de partícipe, como pretendera 
Hans Welzel. A hipótese abarca, ainda, todas as modalidades de infrações 
penais de mão própria. 

O chamado domínio de vontade alcança todas as hipóteses conhecidas de 
autoria mediata: 

a. Domínio de vontade em virtude de coação. Atribui-se ao agente coator o 
domínio da vontade, pelo princípio da responsabilidade27, quando o legislador 
exime o executor, em virtude da coerção exercida, da responsabilidade penal 
pelos atos típicos praticados. 

b. Domínio da vontade em virtude de erro ou domínio do conhecimento. 
O executor, incorrendo em erro, atuará conforme uma das seguintes 
contextualizações28: realização de conduta isenta de dolo ou culpabilidade29; 
realização do tipo com culpa inconsciente; realização do tipo com culpa 
consciente; realização dolosa do tipo, sem consciência da antijuridicidade30; 
realização dolosa do tipo, com convicção errônea de coexistência de causa 
dirimente de culpabilidade; realização intencional, sob erro, de determinada 
conduta, que todavia é atípica ou lícita; realização típica, antijurídica e culpável 
da conduta, a despeito do erro31. 

26 Cfr., sobre culpabilidade e liberdade, Francisco de Assis Toledo, Princípios Básicos de Direito Penal, 
pp.242-250.

27 O princípio da responsabilidade, haurido por Roxin do ordenamento legal alemão, não reconhece o 
domínio do fato, em sentido jurídico, àquele que simplesmente exerce sobre o agente próximo (executor) 
influência mais ou menos intensa, desde que se mantenha a responsabilidade penal do executor; prevalece, 
aqui, o domínio da ação, como consignado no texto principal. Atribui-se, todavia, a condição de titular do 
domínio da vontade (e, por extensão, do domínio do fato) àquele que influi na ação de outrem de maneira 
que o agente próximo “de jure” veja-se exonerado de responsabilidade penal (cfr. Claus Roxin, Autoría y 
Dominio del Hecho en Derecho Penal, p.170). 

28 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, p.192.
29 “A” pede a “B” que acenda as luzes pressionando o interruptor, no que é inocentemente atendido 

por “B”, que deflagra inadvertidamente explosivo que, noutro local, dá a morte a “C”. “A” não agiu com 
dolo ou culpa e tampouco se lhe exigiria agir de outro modo; remanesce evidente, pois, a autoria mediata 
de “A”, assim como a sua responsabilidade penal exclusiva (Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en 
Derecho Penal, p.193).   

30 Erro de proibição próprio ou erro sobre os pressupostos materiais de causas de justificação, com 
exclusão da culpabilidade (Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, pp.216-231).

31 A hipótese subdivide-se: erro sobre o sentido concreto da ação (e.g., “error in persona”; para Roxin, o 
sujeito que induz ao erro o executor é autor mediato, exercitando domínio do fato de quarto grau) e erro 
sobre o risco (e.g., “A” e “B” encontram em sótão granada não detonada, desejando o primeiro desfazer-
se imediatamente do artefato para preservar a integridade do último piso; teme, porém, lancá-la ao 
jardim, já que ali vê “C” trabalhando; delibera, porém, fazê-lo porque “B”, desafeto de “C” e expert em 
explosivos, assevera ser pequeno o risco da detonação com a queda, conquanto o saiba elevado). Também 
nesse último caso, entende Roxin haver autoria mediata, baseada no engano sobre a probabilidade de*  
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c. Domínio da vontade no emprego de menores e inimputáveis em geral32. 
A esse respeito, a doutrina vem distinguindo, no pólo ativo da execução, 
entre a inimputabilidade e a imputabilidade diminuída33; entre crianças e 
adolescentes34; entre autolesão e lesão a outrem35. 

d. Domínio da vontade em virtude de mecanismos de poder organizados. 

* Continuação da nota 31: produção do resultado lesivo, causal (do ponto de vista psíquico) para a 
decisão do executor; a criação ou o aproveitamento do erro alheio o tornam autor mediato, não se 
justificando a qualificação de partícipe (ainda mais porque haveria, nesse caso, participação dolosa em 
conduta culposa).  Cfr. Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, pp.235-249. 

32 Esse “modus operandi” tornou-se encontradiço nas capitais brasileiras, sobretudo na última década, 
como forma de elisão ou atenuação da responsabilidade penal em quadrilhas e, notadamente, no tráfico 
de entorpecentes, em que os menores são empregados como “vapor”. Vicejando, com efeito, a teoria mais 
ortodoxa (teoria formal-objetiva, de von Liszt), os mentores intelectuais da ação criminosa, se identificados, 
responderiam como meros partícipes, sendo inimputáveis os executores.  

33 A expressão “imputabilidade diminuída”, para significar semi-imputabilidade, é acertadamente 
criticada por Damásio E. de Jesus (Direito Penal, 1o v., p.442), sob o argumento de que “a expressão é 
incorreta, pois o agente é imputável. Há diminuição de responsabilidade (a pena é diminuída)  e não de 
imputabilidade. Assim, podemos falar em responsabilidade diminuída e não em imputabilidade diminuída”. 
Volvendo a Roxin, se o agente próximo, no instante do fato, é incapaz de compreender o caráter ilícito 
da conduta ou de se determinar por essa compreensão, o terceiro que o predispõe agente remoto detém o 
domínio do fato, em qualquer sorte de cooperação. Se, por outro lado, o agente próximo não percebe com 
clareza a ilicitude do ato, mas age com dolo no sentido da teoria da culpabilidade e com domínio do fato 
de primeiro grau (domínio da ação), pode ser considerado autor, ainda que não se lhe aplique pena (e.g., 
artigo 98 do Código Penal brasileiro); nada obstante, o agente remoto será, ainda aqui, autor mediato. 
De outra parte, se o agente remoto, imputável, incorre em erro sobre o injusto material do fato, será 
reputado partícipe, ainda quando o agente próximo seja inimputável, porque tampouco o primeiro detinha, 
na hipótese, a compreensão de sentido necessária para o domínio do fato em segundo grau (Claus Roxin, 
Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal,p.259).

34 Pela Lei 8.069/90  (Estatudo da Criança e do Adolescente), são crianças as pessoas com até doze anos 
de idade incompletos; adolescentes são as pessoas cuja idade está entre doze e dezoito anos (artigo 2o). Para 
Hans Welzel, apenas na ação preordenada de crianças, que executam a vontade alheia sem manifestação 
paupável de vontade própria, dar-se-ia a autoria mediata; já em relação aos adolescentes, capazes de auto-
determinação,  a atuação do agente remoto configuraria tão somente a participação. Já para Roxin, nos 
atos de menores de catorze anos o agente remoto seria, em qualquer circunstância, autor mediato; já nos 
atos de adolescentes, a autoria mediata verificar-se-ia apenas quando o executor não fosse penalmente 
responsável, consoante o parágrafo 3o da JGG (Jugendgerichtsgesetz Lei dos Tribunais para a Juventude de 
11.12.1974). A distinção tem espeque na política criminal tedesca de prevenção e repressão à delinqüência 
juvenil, que concebe a imputabilidade relativa do menor em determinados contextos; no Brasil, a absoluta 
inimputabilidade do menor de dezoito anos, prevista no artigo 27 do Código Penal, alcançou “status” 
constitucional em 1988 (artigo 228 da CRFB), sugerindo-se até mesmo a sua natureza pétrea, em doutrina 
como em jurisprudência (cfr. STF, ADIn 939-07/DF, in RDA 198/123 e RTJ 151/755, reconhecendo no 
princípio da anterioridade tribuária uma garantia fundamental do indivíduo e, por conseguinte, admitindo 
a existência de direitos e garantias individuais, para os fins do artigo 60, §4o, IV, fora do rol do artigo 5o  
direitos sociais, direitos de nacionalidade).  Conseqüentemente, a solução jurídica para a “vexata quaestio” 
admite, no âmbito doméstico, notória simplificação em comparação ao caso germânico: sendo inimputável 
a criança como o adolescente, o agente remoto será sempre, à luz da teoria do domínio do fato, autor 
mediato. 

35 No primeiro caso (autolesão), “cabe aseverar en general: como autor mediato es punible todo aquel que 
posibilita que otro se autodañe o le determina a hacerlo, siempre que a éste le falte la comprensión del significado 
moral y social del hecho” (Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, p.262). Nas lesões* 
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Dá-se nas hipóteses relacionadas com o crime organizado, com os crimes 
societários ou, genericamente, com instituições fortemente hierarquizadas36. 
A idéia deve-se à extensa casuística, recolhida na Alemanha do pós-guerra, em 
que se constatou a disponibilidade, ao agente remoto, de aparatos de controle 
pessoais, organizados institucionalmente, com cujo auxílio o mandante estava 
apto a perpetrar ilícitos penais sem condicioná-los à decisão autônoma do 
executor. O dado diferencial dessa figura está na fungibilidade do executor, 
uma vez que a hesitação de um dos órgãos de execução no cumprimento da 
ordem superior não prejudica, em absoluto, o plano global (como ocorreria, 
p. ex., no domínio em virtude de erro ou coação): outro órgão de cooperação, 
integrado à estrutura organizacional, tende a suprir-lhe a falta, automática 
e imediatamente37. Assim, a recusa de um executor não tem o condão de 
impedir o resultado desvalido, pois há sempre um “executor de reserva”.

Em suma: o domínio de vontade do agente remoto baseia-se, em contextos 
de coação, no controle da formação de vontade do executor e, em contextos 
de erro, na capacidade de dirigir o evento em virtude da supradeterminação 
configuradora de sentido38; já nas estruturas de poder organizadas, os conceitos 
ortodoxos de autoria mediata e participação não têm guarida, recorrendo-
se a um conceito aberto de domínio do fato39, adequado aos escopos de 
política criminal: embora não falte ao executor nem a liberdade e tampouco 
a responsabilidade penal (trata-se, pois, de autor culpável), ainda assim o 

*Continuação da nota 35: praticadas por intermédio de inimputáveis em detrimento de outrem, valem as 
ilações já consignadas nas notas anteriores. 

36 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, p.679.
37 Idem, p.270. Caso rumoroso da jurisprudência alemã (BGH 18, 87 (95)) remonta à década de 

sessenta, em que o agente Staschynskij foi processado pela morte de dois políticos exilados no território 
tedesco, assassinados mediante veneno, pessoalmente e sem auxílio direto de outrem, por ordem de uma 
potência estrangeira. Conquanto negados os requisitos do estado de necessidade penal, além de factível e 
exigível a conduta diversa (o acusado poderia, desde logo, entregar-se às autoridades alemãs, antecipando-
se à prática do fato e reclamando proteção e asilo político), foi condenado como mero partícipe, em 
consideração ao reconhecimento de que seus superiores estrangeiros, desconhecidos, seriam os verdadeiros 
autores do delito. O desate judicial, insatisfatório, contrapôs as então recentes elucubrações da doutrina 
sobre o domínio da vontade em virtude de mecanismos organizados de poder (a primeira edição da obra 
de Roxin data de junho de 1963; o julgado é de outubro de 1962), o que levou à afirmação de que “la 
penetración de la idea objetiva del dominio del hecho en la jurisprudencia no va a pasar de ser episódica” 
(Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, p.125, nota 52).  Nada obstante, “la jurisprudencia más 
reciente ha entreverado con criterios objetivos la anterior teoría puramente subjetiva, acudiendo para ello a una 
valoración global en la que interesan como ‘puntos de referencia’ el interés y el dominio del hecho o, al menos, la 
voluntad orientada a dicho dominio. Así se ha logrado un compromiso utilizable en la práctica” (Hans-Heinrich 
Jescheck, Tratado de Derecho Penal, p.595).

38 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, p.267.
39 Idem, p.277.
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agente remoto assume o papel de autor mediato, porquanto o agente próximo 
não se apresenta, no contexto organizacional, como individualidade livre e 
responsável, mas como figura anônima e substituível40. 

O domínio do fato funcional, enfim, diz respeito ao elenco de hipóteses 
jungidas à zona periférica das regiões até aqui exploradas (domínio da ação  
conduta exterior e domínio da vontade predisposição psíquica), alcançando o 
espectro de atividades delitivas nas quais o agente não detém uma ou outra 
classe de domínio e, não obstante, deve ser considerado autor da infração 
penal41; distinguem-se, nesse ínterim, a cooperação em fase executiva e a 
cooperação em fase de preparação. 

Na primeira espécie (cooperação em fase executiva), cada agente pode, 
separadamente, comprometer o plano comum, desde que retire, na fase 
executiva do delito, seu aporte causal; por outro lado, só podem realizar o 
plano comum atuando conjuntamente. A co-autoria identifica-se, pois, pela 
“posição-chave” de cada interveniente, que confere a cada qual o domínio do 
fato. Essa posição evoca noções de divisão de trabalho, caras também à teoria 
da imputação objetiva (mormente na leitura de Günther Jakobs): atendendo 
à divisão de papéis mais apropriada à consecução do fim proposto, haverá co-
autoria ainda quando uma dada contribuição não ingresse formalmente no 
marco da ação típica, desde que se trate de uma parte necessária da execução 
do plano global, consoante os ajustes comuns de divisão de trabalho42. Assim, 
e.g., se “A” não imobilizar os  funcionários do banco, esses investirão contra 
“B” e impedirão o acesso ao cofre; da mesma forma, se “B” não subjugar o 
funcionário responsável pela abertura do cofre e não providenciar o transporte 
do numerário subtraído, os esforços de “A” serão inúteis, já que não pode, a 
um tempo, manter rendidos os demais funcionários e transportar o enorme 
volume de cédulas. Da mesma forma, a ação de “C”, que interfere nos sistemas 
de comunicação e segurança da agência para evitar o alarme silencioso acionado 
pela abertura extemporânea do cofre, é fundamental para a execução do plano 
global, ainda que sua conduta não esteja descrita no tipo penal respectivo (não 
está, com efeito, empregando violência ou ameaça, e tampouco está subtraindo; 
nada obstante, é co-autor). O co-autor tem consigo mais que o domínio sobre 
sua porção do fato, porque o dirige, em sua integralidade, conjuntamente com 

40 Idem, p.271.
41 Idem, p.303.
42 Hans-Heinrich Jescheck, Tratado de Derecho Penal, p.595. 



142

os demais43. O mesmo não ocorre com o partícipe, uma vez que seu aporte 
causal não é imprescindível ao êxito do plano comum (ações secundárias, como 
a monitoração das rotinas do estabelecimento bancário ou o municiamento 
prévio das armas). Nesse contexto, a subordinação interna de um co-autor aos 
desígnios de outro, no sentido da teoria do dolo, é absolutamente irrelevante; 
interessa, tão-somente, a cooperação essencial na fase executiva. 

Já na segunda espécie (fase dos atos preparatórios, logicamente anteriores 
aos atos de execução), a equação é ligeiramente diversa. No centro do evento 
tipicamente relevante, encontram-se os atos de execução; portanto, a figura 
central do evento o autor não pode ser alguém que não tenha tomado parte na 
realização daqueles atos, atendo-se à criação de condições prévias para o ilícito; 
tampouco é razoável afirmar esteja aquele que apenas cooperou na preparação 
do delito dominando o curso dos eventos. Na ilustração de Bockelmann, é 
partícipe o bancário que subministra ao ladrão profissional dados sobre as 
datas em que o cofre está repleto e os horários de ronda do vigilante, estando, 
a partir de então, eliminado do contexto; o que irá ocorrer e como se haverá de 
executar a subtração deve deixar a critério do ladrão, sob pena de se agregar ao 
plano global como “posição-chave” e assumir a condição de co-autor44.   

Hans-Heinrich Jescheck45 analisa que os preceitos penais primários da 
Parte Especial do StGB46 assim como, de regra, dos códigos penais em geral  
descrevem geralmente condutas de uma só pessoa (exceto nas chamadas 
infrações penais de concurso necessário, como é o crime de quadrilha ou bando 
do artigo 288 do Código Penal brasileiro, e nos crimes bilaterais, como a 
bigamia e o adultério artigos 235 e 240), sendo o autor o anônimo “quem” 
(“wer”) encontradiço no começo da maioria das descrições delitivas. E sendo 
o autor o sujeito que realiza, por si mesmo, todos os elementos típicos da 
ação punível, convém reconhecer que a teoria da autoria e da participação 
constitui uma parte da teoria do tipo penal; essa é, com efeito, a tese dominante 
(Hans Welzel, Johannes Wessels, Hermann Blei, Peter Cramer, Rolf-Dietrich 
Herzberg). Nada obstante, o conceito de autoria não se limita ao autor 
individual que realiza a conduta típica por si mesmo; abrange, ainda, aquele 
que realiza o delito por intermédio de outrem (autoria mediata § 25, 1, do 

43 Idem, pp.304-310.
44 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, pp.323-324. 
45 Tratado de Derecho Penal, pp.585-586; 594-595.
46 Strafgesetzbuch (Código Penal alemão).
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StGB), todos os que colaboram como autores em um mesmo fato (co-autoria  
§ 25, 2) e todos os que intervém em um mesmo fato como autores, embora 
com recíproca independência (autoria paralela, gênero abrangente da autoria 
incerta e da autoria colateral47). Já o indutor, que determina dolosamente a 
realização dolosa do fato típico pelo terceiro (participação moral “lato sensu”), 
assim como o cúmplice, que dolosamente presta auxílio a outrem no fato típico 
doloso de sua realização (participação material), não atendem à descrição 
típica, sendo contemplados por preceitos penais específicos (respectivamente, 
no StGB, §§ 26 e 27). 

Jescheck pondera ainda, com todo acerto, que a classificação das 
manifestações de intervenção na ação punível não é algo que esteja sujeito 
ao livre talante do legislador ou do juiz; trata-se, ao contrário, da descrição 
de processos vitais que, providos de sentido social próprio, encontram-se 
completamente determinados para o juízo jurídico. Dessarte, conceitos como 
autoria, autoria mediata, co-autoria e participação aparecem cunhados de 
antemão pela natureza das coisas, devendo ser intuídos pelo operador jurídico 
de molde a conservar, na leitura legal ou judicial, um conteúdo que corresponda 
à sua compreensão natural.  Nesse diapasão, sobressai a excelência da teoria 
do domínio do fato, que atende melhor ao sentido social dos processos vitais 
de cooperação ao privilegiar a configuração material das relações sociais, em 
detrimento do tecnicismo formal da teoria de von Liszt ou da precariedade 
das teorias subjetivas; assim, quem executa pessoalmente uma pessoa é autor 
do assassinato e não cúmplice, ainda que atue por determinação de um serviço 
secreto estrangeiro. Compreender diversamente como fez o Supremo Tribunal 
Federal alemão no caso Staschynskij, com espeque na teoria subjetiva é 
vilipendiar o sentido social da conduta, negando a ordem lógica dos processos 
vitais envolvidos48. 

De um modo geral, a realização pessoal e plenamente responsável de todos os 
elementos do tipo fundamenta, sempre, a autoria; entretanto, a teoria formal-

47 Modalidades usualmente citadas pela doutrina pátria: a autoria colateral “ocorre quando os agentes, 
desconhecendo cada um a conduta do outro, realizam atos convergentes à produção do evento a que todos visam, 
mas que ocorre em face do comportamento de um só deles”; já a autoria incerta dá-se quando, “na autoria 
colateral, não se apura a quem deva atribuir a produção do evento”. Assim, se dois sujeitos postam-se de 
emboscada, ignorando cada um o comportamento do outro, e deflagram simultaneamente projéteis contra 
a vítima que vem a cair morta, e em não se apurando qual dos projéteis provocou o evento letal, cabe “puni-
los como autores de tentativa de homicídio, abstraindo-se o resultado, cuja autoria não se apurou” (Damásio E. 
de Jesus, Direito Penal, 1o v., pp.368-378) . 

48 A menção crítica ao caso Staschynskij é de Jescheck (Tratado, p.586). 
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objetiva tende a engessar o processo cognitivo do intérprete por circunscrevê-
lo à literalidade da lei, enquanto que as teorias subjetivas relegam o arbítrio 
judicial ao sabor das circunstâncias e ideologias, com prejuízo à segurança 
jurídica. A interpretação mais adequada dos tipos penais revela que, no 
concurso de agentes, a descrição da ação penal típica deve ser entendida de 
um modo material que flexibilize o seu sentido literal. Daí concluir-se que o 
tipo penal, sob certas condições, pode ser realizado também por quem, posto 
não execute uma ação típica em sentido formal, possui o domínio do fato ou o 
compartilha com outrem49; confiram-se, a propósito, os exemplos  de ajuste). 

A teoria do domínio do fato está circunscrita ao âmbito das infrações 
penais dolosas, eis que os ilícitos culposos caracterizam-se, justamente, pela 
perda do domínio factual; daí porque a construção alemã tende a manejar 
dois conceitos distintos de autor, a saber, um restritivo para as infrações penais 
dolosas (desafiando os postulados da teoria do domínio do fato) e outro, mais 
amplo e unitário, para as infrações penais culposas, em que não se admite a 
teoria do domínio do fato, não se concebe o concurso de agentes e não se 
distingue autoria de participação. Essa cisão compromete a coerência ínsita à 
teoria do concurso de agentes, pelo que não atende, em nossa concepção, ao 
desiderato de unidade científica do Direito Penal, alvitrado desde os escritos 
de Liszt50; nessa medida, parece-nos que a teoria do domínio do fato, se por 
um lado engenhosa e operacional, opõe-se por outro à tendência universal de 
simplificação e unificação teorética, de que a teoria da imputação objetiva é 
a manifestação mais convincente e atual. Demanda, por isso, reformulação e 
elastecimento, talvez para reconhecer, nos ilícitos penais culposos, o domínio 
factual da ação corrente sem o elemento teleológico preordenado ao resultado 
lesivo (discrepando, desse modo, as violações do dever objetivo de cuidado, 
com a conseqüente imputação objetivo-subjetiva da conduta ao tipo penal 
culposo, das hipóteses em que o agente não deteve qualquer domínio da ação 
corrente caso fortuito e/ou força maior)51.

49 Tratado., pp. 594-595.
50 Tratado de Derecho Penal, tomo I, p.06: “Como ciencia eminentemente práctica que trabaja 

continuamente para satisfacer las necesidades de la administración de justicia, creando siempre nuevos frutos, 
la ciencia del Derecho es y debe ser una ciencia propiamente sistemática; pues solamente la ordenación de los 
conocimientos, en forma de sistema, garantiza aquel dominio seguro y diligente sobre todas las particularidades, sin 
el que la aplicación del Derecho, entregada al arbitrio o al azar, no pasaría de ser un eterno diletantismo.”

51 Cfr. Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, pp.397-399, “in verbis”: “si el sujeto 
de detrás entrevé el hecho, no es posible imaginar la inducción a un delito no doloso, puesto que en este caso nos* 
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Vê-se, pois, que o domínio do fato é um conceito aberto, como alhures 
pontificado. Dele não se espera, por isso, a mesma consistência cartesiana da 
teoria formal-objetiva, de von Liszt. Com efeito, a expressão “domínio do 
fato” não admite uma definição conceitual exata em sentido técnico, indicativa 
do “genus proximum” (conceito genérico superior) e da “differentia specifica” 
(diferença caracterizadora da espécie). Antes, remete a uma construção 
descritiva, baseada em elencos contextuais não-exaustivos. A construção 
descritiva é privilegiada por Roxin, por ser “sensiblemente más próxima a la 
vida que una meramente abstrata”52. Doutra feita, se por um lado a descrição 
delimita com precisão diversos casos típicos de intervenção de agentes 
múltiplos em uma mesma ação delitiva (permitindo, assim, a formulação de 
juízos genéricos), por outro não oferece uma solução generalizadora, cabendo-
lhe, como conceito aberto, a função de subministrar ao julgador princípios 
reguladores que o orientem, por indução, no vácuo dos modelos de conduta. 
Eis, pois, os dois elementos do conceito aberto, na preleção de Claus Roxin: o 
procedimento descritivo e os princípios reguladores informativos. 

4. Teoria do domínio do fato e teoria da imputação objetiva: 
confluências

Como se sabe, a teoria da imputação objetiva foi paulatinamente 
desenvolvida pela doutrina alemã ― a partir das construções de Karl Larenz 
para o Direito Civil e do seu traslado, por Honig, para o Direito Penal ― com 

*Continuação da nota 51: encontramos ante un autor que, por falta de dominio final del curso del suceso, 
precisamente no puede ser autor, según se desprende de la definición; junto a él está un partícipe que es señor del 
hecho, y por tanto, a partir de los principios de esta teoría en ningún caso puede ser partícipe. Lo inadmisible de 
una construcción en tal sentido no se deduce, pues, de la ‘naturaleza de las cosas’, sino de la lógica de la formación 
razonable de conceptos”. O argumento é irrebatível; daí compreendermos que, tal como outrora pontificado 
pelos séquitos da teoria formal-objetiva, não há participação dolosa em delito culposo ou vice-versa, ao 
contrário do que propugna Günther Jakobs (cfr. Claudia López Díaz, Introducción a la imputación objetiva, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, p.94). Não obstante, a teoria da dominabilidade 
pode ser manejada de maneira a acolher a figura da co-autoria nas infrações culposas (domínio funcional), 
reconhecendo-se a “posição-chave” de cada sujeito na ação corrente (domínio factual), com abstração do 
elemento teleológico; aproximar-se-iam, desse modo, as doutirnas espanhola e germânica sobre concurso 
de agentes, imprimindo-se à teoria do domínio do fato a desejável universalidade. Confira-se em Günther 
Jakobs (La imputación objetiva en Derecho penal, trad. Manuel Cancio Meliá, Madrid, Civitas, 1996, 
p.165): “(...) cuando al poner orden en una habitación uno de los participantes abre la ventana para que otro 
pueda lanzar fuera una tabla, alcanzando ésta de modo imprevisto a un peáton, ambos intervinientes han 
organizado la lesión imprudente del peáton en régimen de reparto de trabajo, porque al lanzar fuera la tabla de 
modo descuidado han llevado a cabo, a través de una organización común, un comportamiento que constituye 
un riesgo no permitido”.

52 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, p.145.
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vistas à revitalização da ciência jurídico-penal, contaminada por excessivas 
doses de subjetivismo que já comprometiam a segurança do tipo. Para tanto, 
lançou mão de conceitos como a criação do risco permitido, o incremento 
e a diminuição do risco proibido e a esfera de proteção da norma penal, 
concretizando uma abordagem funcional do Direito Penal. No escólio de 
Günther Jakobs, determinada conduta carece de imputação ao tipo penal se, 
apesar da lesão ao bem jurídico-penal, não frustrou as legítimas expectativas 
sociais que se impunham ao sujeito em face de seu rol pessoal de deveres e 
obrigações (assim, e.g., quando o boxer golpeia e fere seu oponente). 

Mas apresentar ao leitor a teoria da imputação objetiva não é o objetivo 
deste artigo, que pressupõe o conhecimento básico de seus termos. O que 
interesse saber, nos restritos limites deste artigo, é se os elementos teoréticos 
que informam a teoria do domínio do fato são compatíveis com a teoria do 
domínio do fato.  

A exposição até aqui empreendida revela, desde logo, os pontos de 
confluência entre a teoria da imputação objetiva e a teoria do domínio do 
fato. Destaquemo-los, porém, para efeitos didáticos.

a.  Os princípios reguladores da teoria do domínio do fato são, 
inegavelmente, critérios de imputação pessoal  (imputa-se o fato típico ao agente 
na condição de autor, co-autor ou partícipe).

b.   O rol de deveres e obrigações que acede a cada cidadão, segundo 
as expectativas sociais criadas em torno de suas competências (em virtude 
de instituição e/ou em virtude de organização), tem esteio nos papéis que 
ocupa em sociedade, i.e., na divisão social do trabalho, fenômeno sociológico 
universal que espraia desdobramentos em praticamente todos os setores do 
conhecimento humano. Essa percepção, de dimensão macrossocial, devemo-
la a Günther Jakobs, que enuncia o princípio da confiança como pressuposto 
de existência daquela divisão53. No plano microssocial, o fenômeno da 
divisão social do trabalho ganha novo fôlego na teoria do domínio do fato, 
como fundamento remoto da autoria e de suas modalidades; com efeito, “a 
participação consiste exatamente naquilo que, nos demais casos, pode-se denominar 

53 “El principio de confianza está destinado a hacer posible la división del trabajo; por consiguiente, concluye 
cuando el reparto de trabajo pierde su sentido, especialmente, cuando puede verse que la otra parte no hace, o 
no ha hecho, justicia a la confianza de que cumplimentará las exigencias de su rol. En tales casos, ya no resulta 
posible repartir el trabajo para alcanzar un resultado exitoso” (Günther Jakobs, La imputación objetiva en 
Derecho penal, p.106). 
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repartição de trabalho: o trabalho para obter uma obra única é partilhado entre 
várias pessoas, cada uma das quais aportando sua contribuição” observando-se 
que, no Direito Penal, “a obra cuja realização é objeto de divisão constitui um 
delito”54. 

Tal cotejo demonstra que há um imo sociológico comum a ambas 
as teorias, a saber, a divisão social do trabalho: no âmbito macrossocial, 
engendra e justifica as expectativas sociais, de ordem geral (institucional e/
ou organizacional),  que constituem o rol de deveres e obrigações de cada 
cidadão; no âmbito microssocial, engendra e justifica a imputação objetiva do 
fato ao agente, na condição de autor, diante das expectativas sociais, de ordem 
local (interativa), nutridas pelos demais agentes no contexto do plano global 
ajustado. O fundamento remoto comum exsurge, pois, como fator indiciário 
da compatibilidade teorética.   

c. Ambas as construções repudiam, na teoria do crime como na teoria 
do concurso de agentes, a retórica fria e cartesiana do discurso jurídico. Esse 
discurso, sob o pálio do tecnicismo formal, reconhece, ali, fato típico na ação 
do sobrinho que convence seu tio, com “animus necandi”, a embarcar em avião 
cujo vôo é adiante tolhido por acidente absolutamente fortuito; aqui, nega 
a condição de autor a quem não realizou atos compreendidos no marco da 
descrição típica, mas os determinou com absoluto controle do curso causal. 
Pela teoria da imputação objetiva, a morte do tio não se imputa ao nefasto 
sobrinho, por não ter ele criado ou incrementado, com sua conduta, risco 
juridicamente reprovado; pela teoria do domínio do fato, o fato típico imputa-
se ao agente remoto, na condição de autor, por deter o domínio da volição 
e/ou da cognição no contexto delitivo. 

Privilegia-se, em ambas as teorias, o sentido social da conduta e a percepção 
objetiva dos processos vitais envolvidos; privilegia-se, ainda, o elemento 
nomológico-abstrato em detrimento do elemento causal (na primeira ilustração, 
conquanto a ação determinante do sobrinho seja causa-condição para o 
evento morte, recusa-se-lhe, pela teoria do risco, o nexo jurídico-normativo 
com o resultado; na segunda ilustração, malgrado a atuação do agente remoto 
seja meramente intelectual, reconhece-se-lhe, à luz da teoria do domínio e da 
interpretação flexível dos respectivos preceitos legais parágrafo 25, 1, 2a parte, 
do StGB; artigo 29 do Código Penal brasileiro, a condição de autor do fato). 

54 Idem, p.149.



148

Na metodologia jurídica, doutra feita, ambas as teorias primam pelo método 
indutivo, partindo do dado empírico e de seu sentido social para consolidar 
casuísmos e emitir postulados; abdicam, nesse passo, das inflexões dedutivas 
que partem de premissas teóricas incensuráveis mas que conduzem a juízos 
injustos. Ambas dão guarida, portanto, à conhecida máxima alemã, cara ao 
patrimônio cultural daquele povo: “Das mag in der Theorie richtig sein, taugt 
aber nicht für die Praxis”55. 

d. A imputação objetiva, tal como o domínio do fato, é um conceito 
aberto. Não admite definição estritamente técnica, parametrada pelo “genus 
proximum” e pela “differentia specifica” (como se espera de todo conceito 
precisamente científico). Admite tão-só uma noção consistente e uma ubicação 
(em ambos os casos, no âmbito do fato típico penal). E os autores, com 
efeito, evitam definir concretamente o que seja a “imputação objetiva” (teoria, 
método, relação normativa, etc.). Mas a sua noção é haurida, por indução, 
da casuística; fia-se, pois, em um procedimento descritivo que operacionaliza a 
teoria a partir de elencos contextuais não exaustivos. Para as hipóteses que não 
admitem adequação aos casuísmos mais freqüentes, a noção subministra ainda 
princípios reguladores que iluminam os juízos autorizados (diminuição, criação 
e incremento do risco, âmbito de proteção da norma, princípio da confiança 
etc.). É, pois, um conceito aberto, naquela acepção de Roxin: procedimento 
descritivo + princípios reguladores informativos. 

São, como se vê, teorias tecnicamente compatíveis; mais que isso, reclamam-
se reciprocamente, dadas as similitudes apontadas (fundamento sociológico, 
elisão da forma com vistas ao justo material, metodologia, natureza conceitual 
aberta). 

Esse diagnóstico, todavia, não é compartilhado pela doutrina majoritária. 
Em sentido contrário, Günther Jakobs preconiza a incompatibilidade entre 

as teorias, vaticinando, em contrapartida à adoção da teoria da imputação 
objetiva, o abandono do domínio do fato como critério para delimitação 
concreta de autoria, co-autoria e participação, uma vez que o domínio do fato, 
enquanto teoria mista de autoria, está baseado em um conceito final de ação, 
insustentável para os padrões da imputação objetiva, em que o conceito de 
ação compreende um esquema de interpretação do evento determinado pela 
sociedade e não pela valoração individual que dele tem o autor; mais além, 

55 “Ainda se correto em teoria, não serve, porém, para a prática”. 
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observa que a acessoriedade na participação independe da existência de um fato 
principal doloso, preconizando a reconstrução da teoria da acessoriedade com 
autonomia em relação ao dolo; a máxima, acima reportada, de que somente 
haveria participação no favorecimento doloso da ação dolosa de outrem, não 
resistiria à nova perspectiva, em que tanto se admitem as formas clássicas de 
participação (determinação e cumplicidade) no delito culposo possibilidade 
visceralmente refutada pelos fautores da teoria do domínio do fato como a 
participação culposa no delito doloso56. O eixo central da acessoriedade 
não seria o dolo, mas sim a teoria da proibição de regresso, pela qual “um 
comportamento que de modo estereotipado é inócuo não constitui participação 
em uma organização não permitida”57 (assim, e.g., o taxista que transporte 
indivíduo imbuído de ânimo assassino até o local em que comete o crime, 
ainda quando saiba ou cogite das intenções do passageiro, não responde pelo 
delito na condição de partícipe, por excluída a imputação). 

Aduza-se ainda, aos argumentos de oposição, as críticas de Reyes Alvarado58 
ao conceito de dominabilidade. Contrapondo Karl Larenz e Richard Honig, 
Alvarado observa que, para a imputação objetiva, não é relevante se os eventos 
poderiam ser dominados ou conduzidos pelo autor, isto é, se o sujeito poderia 
ou não ter evitado o resultado desvalido. Importa saber, tão-somente, como 
deveria ter se comportando diante das circunstâncias concretas, enquanto 
abstrato portador de funções sociais (o rol de Günther Jakobs); interessa, pois, 
o que deve fazer e não simplesmente o que lhe é possível realizar. Os conceitos 
de evitabilidade, dominabilidade e conducibildade teriam importância 
como pressupostos teóricos ou empíricos para a consolidação normativa das 
expectativas de comportamento cuja defraudação cria riscos juridicamente 
reprovados, mas não desempenhariam qualquer função na ulterior etapa de 
realização dos riscos. 

5. À guisa de conclusão: superação da crítica 
O viés crítico, todavia, não convence. 
Por primeiro, cremos não sejam conflitantes o conceito final de ação 

exercício de atividade finalista, qualificada pela colimação de um fim59 e a 

56 Claudia Lópes Díaz, op.cit., pp.94-95.
57 Günther Jakobs, La imputación objetiva en Derecho penal, p.107.
58 Yesid Reyes Alvarado, Imputación Objetiva, 2ª ed., Santa Fé de Bogotá, Temis, 1996, p.265.
59 Francisco de Assis Toledo, Princípios Básicos de Direito Penal, p.97.
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teoria de imputação objetiva, que não pretende construir um novo conceito 
jusfilosófico de ação, mas subministrar, a partir do reconhecimento de um nexo 
nomológico-abstrato entre o fato e a norma penal, instrumentos formalmente 
seguros e materialmente justos para a imputação de condutas desvalidas. A 
teoria final da ação e a teoria da imputação objetiva que não é uma teoria 
da ação podem, em síntese, conviver60. Nessa ordem de idéias, a objeção de 
Jakobs à teoria do domínio do fato queda falaciosa: ainda que o domínio do 
fato esteja imbricado com o conceito final de ação, não restará desde logo 
excluído, se esse último convive com a teoria da imputação objetiva. 

Por segundo, insta reconhecer, com fidelidade à própria natureza da teoria 
do domínio do fato, que as modalidades concursuais autoria imediata, autoria 
mediata, co-autoria e participação ostentam um aspecto objetivo e outro 
subjetivo, qual dupla face da mesma moeda; isso porque ao intérprete não é 
dado imputar ao sujeito certo fato, na condição de autor ou partícipe, sem 
antes formular, na sua completude, o juízo de imputação (objetiva e subjetiva). 
Para o desate condenatório, assim como a conduta increpada deve estar referida 
ao tipo penal objetivo (imputação objetiva), há de estar também referida ao 
tipo subjetivo (imputação subjetiva), culminando com a emissão do juízo 
positivo de imputação plena, em que se reconhece configurado o fato típico; 
agregam-se-lhe, em seguida, os juízos de antijuridicidade, de culpabilidade e 
de punibilidade (todos de natureza negativa ou impeditiva), para a prestação 
íntegra da jurisdição penal. Da mesma forma, uma vez reconhecido o crime 
(fato típico, antijurídico e culpável) e à vista da conduta compartilhada, parte-se 
à consideração das responsabilidades compartidas, tomando-se em consideração 
os aspectos objetivos e subjetivos da atuação conjunta, à mercê dos princípios 
retores do domínio do fato que incluem, a seu modo, a teoria de proibição de 
regresso61. Sobre a possibilidade jurídica da participação em delitos culposos, 
manifestei-me alhures (supra), introduzindo a idéia de domínio factual da ação 

60 Cfr. Damásio E. de Jesus, Imputação Objetiva, São Paulo, Saraiva, 2000, p.150: “A adoção da 
imputação objetiva não significa abandono da teoria finalista da ação, de modo que continuamos finalistas 
(...) As duas teorias podem coexistir, tanto que muitas regras, métodos e critérios da imputação objetiva têm 
fundamento no finalismo, como a inobservância do cuidado objetivo necessário, que corresponde à realização de 
conduta criadora de risco juridicamente reprovado”.

61 No exemplo do taxista, não há qualquer aporte causal relevante ao evento delitual e tampouco 
lhe cabe qualquer forma de domínio do fato (ação, vontade ou função); não há, pois, elementos factuais 
indicativos de autoria ou co-autoria. De outra parte, tampouco remanesce a condição de partícipe, eis que o 
taxista não defraudou, com sua conduta, qualquer expectativa de comportamento (ao taxista cabe, mesmo, 
conduzir o passageiro de um ponto a outro, a despeito de suas boas ou más intenções), além de não aderir* 
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corrente sem preordenação ao resultado desvalido; de qualquer modo, assiste 
razão a Jakobs nesse particular: em tal matéria, a teoria do domínio do fato pede 
reformulação pontual62 (o que não lhe priva, porém, dos demais méritos). 

Por terceiro, a propósito das críticas de Reyes Alvarado (que não denega 
importância ao conceito de dominabilidade, mas o expurga, por prejurídico, 
da teoria da imputação objetiva), consideramos que, a par da reconhecida 
utilidade no processo de elaboração legislativa, a dominabilidade recupera 
significância hermenêutica após completado o juízo de imputação da conduta 
ao tipo penal, ganhando relevo no âmbito da responsabilidade penal compartida 
(com vista à distinção entre autores, co-autores e partícipes, com reflexos 
legais na esfera da punibilidade). Para além disso, a dominabilidade poderá 
ter, ocasionalmente, papel fundamental na própria imputação da conduta, se 
por ela afastarem-se todas as hipóteses de imputação ao sujeito mediato (e.g., o 
suposto “mentor” do fato) ― porque recusar-lhe, a um tempo, a condição de 
autor, de co-autor e de partícipe significará excluí-lo do pólo de imputação63. 

Dessarte, rechaçadas as críticas mais veementes que profligam a convivência 
teorética, é de rigor admitir, pelas razões apontadas, que os princípios retores 
da teoria do domínio do fato são compatíveis com os postulados da teoria da 
imputação objetiva e, mais que isso, que os complementam. Daí porque nada 
tolhe à boa doutrina o caminho da convergência, propiciando tratamento mais 
adequado e unívoco aos supostos da co-delinqüência. Afinal, não é apenas na 
Física que certos modelos64, quando aparentam repelir-se, funcionam melhor 
em conjunto. Isso se dá também no Direito ― e, no Direito Penal, este é um 
exemplo propício. 

*Continuação da nota 61: ao propósito criminoso. Por essa via, como pela de Günther Jakobs (proibição de 
regresso), chega-se à mesma conclusão: irresponsabilidade penal do condutor. 

62 Não por outra razão, a doutrina espanhola, que acolhe a teoria do domínio do fato, critica a 
resistência germânica à admissão da participação em infrações penais culposas (cfr., por todos, Santiago 
Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, Barcelona, PPU, 1985, pp.316-317). 

63 Assim, e.g., ainda no caso do taxista que conduz o delinqüente ao local do crime, supra. Presumindo-
se que as condutas de autor, co-autor e partícipe sejam sempre objeto de um mesmo processo (conexão ou 
continência: artigos 76, I, e 77, I do Código de Processo Penal), o juiz cuidará de aferir, primeiramente, a 
natureza do fato principal, reconhecendo-lhe ou não o caráter delitivo, para somente então analisar o fato 
acessório (mormente porque, para reconhecer relevância à participação, deverá ter formulado juízos prévios 
a propósito da tipicidade e da ilicitude do fato principal, em face da teoria da acessoriedade limitada, que 
reputamos válida ainda quando acolhida a teoria do domínio do fato).  Nesse estágio, ao negar a relevância 
causal, normativa ou subjetiva da conduta acessória, estará automaticamente isentando de imputação o 
sujeito mediato, por via oblíqua (conquanto possa ser necessário, no contexto, o emprego de rudimentos 
da teoria da imputação objetiva para excluir, pela via objetiva, a mera participação).

64 Veja-se, e.g., o caso da teoria geral da relatividade, de Albert Einstein, e da física quântica, de Max 
Plank.
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Questão debatida cotidianamente na Justiça Especializada diz respeito à 
aposentadoria espontânea do empregado extinguir o contrato de trabalho 
e,  nesse caso, se tem ou não o trabalhador direito ao recebimento da multa 
de 40% (quarenta por cento) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS)1.

Por outro lado, conseqüência fática decorrente é a questão que emerge, 
no caso do trabalhador integrar a  administração pública direta ou indireta: 
uma vez considerada a hipótese de que a aposentadoria seria causa da rescisão 
do contrato, teria o empregado que fazer novo concurso ou processo seletivo 
público, para continuar no emprego? 

Cumpre ressaltar que o entendimento pacificado no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) a respeito do tema é o de que a concessão de aposentadoria 

EFEITOS DA APOSENTADORIA 
ESPONTâNEA NO 
CONTRATO DE TRABALHO

1 Percentual incidente sobre o saldo de todos os depósitos realizados pelo empregador durante o curso do 
pacto laboral, acrescido de correção e juros regulamentares e não sobre o total do valor existente à época da 
dispensa do empregado. Assim, ainda que o trabalhador tenha sacado valores do FGTS em uma das hipóteses 
permitidas em lei, por exemplo para aquisição da casa própria, o eventual saque havido não será computado, 
quando da incidência dos 40% (quarenta por cento) aludidos. Inteligência do Art. 9°, § 1° do Decreto n° 
99.684, de 08/11/1990: − Art. 9° ...  §1° - No caso de despedida sem justa causa, ainda que indireta, o 
empregador depositará na conta vinculada do trabalhador no FGTS importância igual a quarenta por cento 
do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho 
atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, não sendo permitida, para este fim a dedução 
dos saques ocorridos (Redação dada pelo Decreto n° 2430, de 1997).                                                

Nelson Sá Gomes Ramalho
Gerente Jurídico do Corporativo da Petrobras
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importa a extinção do vínculo empregatício, demandando celebração de 
novo contrato para o prosseguimento da prestação de serviços (Súmula 
363 e Orientação Jurisprudencial 177, da Seção de Direitos Individuais 
– 1 (SDI -1)). 

Todavia, faz-se necessário acentuar que, não obstante a existência da citada 
OJ 177, há divergência entre os próprios Tribunais Regionais do Trabalho 
(TRT), apesar da matéria no âmbito jurídico/trabalhista encontrar-se 
pacificada, repita-se, pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Porém, o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, por três vezes 
decidiu contrariamente ao Tribunal Superior Trabalho (TST) entendendo 
que a aposentadoria espontânea não se encontra elencada dentre as causas 
motivadoras da rescisão do contrato de trabalho.

Vale destacar que, duas de suas três decisões são em sede cautelar2. 
A terceira, ocorrida na reclamação trabalhista nº 2.368/98, que sob o 
fundamento de que o julgamento do agravo pelo C. TST, com suporte na 
orientação jurisprudencial nº 177 da SDI, violou os artigos 5º, II e XXXVI3 
; 6º4, 7º, I, VI e XXIX5; 102 § 2º6 e 2027 da Constituição Federal, teve 
provimento concedido por maioria dos votos.

2 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn)  nº 1.721 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIn)  nº 1.770. 

3 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
4 Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição

5 Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
XXIV - aposentadoria;
6 Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe:
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal

7 Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma 
em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que 
garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
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Observe-se, porém, que não tendo sido a matéria objeto de análise pelo 
plenário do STF, mantém o TST seu entendimento, conforme podemos 
verificar em recente acórdão publicado8.

Na esfera doutrinária, ambas as teses ainda são objeto de discussão. 
Antes de iniciarmos estudo das duas correntes que se apresentam, vale 

registrar uma sucinta evolução legal das modificações ocorridas quanto à 
aposentadoria espontânea em relação à extinção do contrato de trabalho: Lei 
nº 5.890, de 08.06.1973 (DOU 11.6.73); Lei nº 6.204, de 29.04.75; Lei nº 
6.887, de 10.12.1980 (DOU 11.12.80); Lei nº 6.950, de 04.11.1981 (DOU 
6.11.81);  Lei nº 8.213, de 24.07.1991 (DOU 25.7.1991); (Lei nº 9.032, de 
28.4.95); Medidas Provisórias: nº 381, de 06.12.1993; nº 408, de 06.01.1994; 
nº 425, de 04.02.1994; e, nº 446, de 09.03.1994 - estas MPs não foram 
convertidas em lei pelo Congresso Nacional; Lei nº 8.870, de 15.04.1994 
(DOU 16.04.94); Medida Provisória nº  1.523, de 11.10.96 (DOU 14.10.96) 
- esta MP foi convertida na Lei nº 9528/97 (DOU 11.12.97). 

Como anteriormente demonstrado, o artigo 453 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) teve sua redação dada pela Lei nº 6204, de 
29.04.75, dispondo que serão computados os períodos descontínuos 
de serviço do empregado, a menos que ele, dentre outras situações, se 
aposente espontaneamente9. 

O artigo em epígrafe, na sua disposição primitiva não dispunha sobre 
empregados que se aposentam e voltam a trabalhar na mesma empresa. 

8 APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 
CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EFEITOS DA NULIDADE DO SEGUNDO 
CONTRATO. EMPRESA PÚBLICA.

A extinção do contrato de trabalho de empregado de empresa pública e os efeitos decorrentes da nulidade 
do segundo contrato, em face da concessão da aposentadoria espontânea, continua sendo interpretada por esta 
Corte à luz da Súmula nº 363 do TST e da Orientação Jurisprudencial nº 177 da SBDI1. Precedente: E-RR-
518.016/1998, Rel. Min. Carlos Alberto Reis de Paula, DJ de 3/9/2004. Embargos conhecidos e parcialmente 
providos.(TST-E-ED-RR-30559/2002-900-02-00.7)”

9 “Art. 453. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, 
ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido 
por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente. 

§1º. Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia 
mista é permitida sua readmissão, desde que atendidos os requisitos constantes do artigo 37, inciso XVI, da 
Constituição, e condicionada à prestação de concurso público. (parágrafo suspenso por ADIn nº 1.770-4).

§ 2º. O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 
anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício (parágrafo 
suspenso pela ADIn nº1721-3).”
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Diante desta realidade, muitos empregados não se aposentavam, pois a 
inatividade proporciona proventos bem inferiores aos ganhos do empregado 
antes da aposentadoria. 

Nessa época o TST editou a Súmula nº 21 estabelecendo que o empregado 
aposentado tem direito ao cômputo do tempo anterior à aposentadoria, se 
permanecer a serviço da empresa ou a ela retornar.

Porém, a maior parte da doutrina e dos julgados (com exceção dos 
julgados proferidos pelo TST) condenava tal entendimento. Para aqueles, 
esta orientação jurisprudencial criava inconveniente social, pois aumentava 
as dificuldades no aproveitamento ocupacional do aposentado. 

Houve, então, o advento da Lei nº 6.204/75, acrescentando as 
hipóteses expressas em que o tempo não era contado, pretendendo o 
legislador colocar um paradeiro à orientação jurisprudencial existente. 
A Súmula nº 21, citada, foi cancelada posteriormente pela Resolução nº 
30/94 expressamente.

Já os parágrafos do artigo supra foram acrescentados pela Lei nº 9528, de 
10.12.97.

O §1º do Artigo 453, transcrito (nota de rodapé 9), trata da 
aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e 
sociedades de economia mista e os critérios necessários para que haja a 
readmissão dos mesmos.

Já no §2º, do mesmo artigo, encontra-se disposto que a aposentadoria 
do empregado de empresa privada, antes de completar 35 anos de serviço, 
se homem, ou 30, se mulher, acarreta a automática extinção da relação de 
emprego.

Porém, ambos tiveram a eficácia suspensa, repita-se, liminarmente até o 
julgamento final das ADIns números 1.770-A e 1.721-3.

Desde 29.04.1975, data da promulgação da Lei nº 6.204/75, que, 
repita-se, deu nova redação ao caput do artigo 453 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) foram editadas diversas leis que se modificavam 
sucessivamente: umas, admitindo que os proventos da aposentadoria – por 
idade ou tempo de serviço – (agora, por tempo de contribuição) somente 
seriam pagos depois do desligamento da empresa e outras sustentando 
que esse pagamento seria efetuado desde a data do requerimento, caso o 
interessado não se afastasse da empresa.

Dentre esta série de leis, vale destacar a Lei nº 8.213, de 24.07.91, mais 
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especificamente artigo 4910.
Ressalta-se que a Lei nº 8.213/91 tem natureza previdenciária, e o teor de 

seu artigo 49 é contrário ao entendimento prevalente no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), já que a retromencionada Lei afirma que o empregado pode 
aposentar-se sem precisar abandonar o emprego.

A Orientação Jurisprudencial nº 177 da Eg. Seção de Dissídios Individuais 
- SDI-1, inserida em 08.11.2000 pelo Tribunal Pleno (ERR 628600/00) do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), que trata da aposentadoria espontânea, 
afirma que a aposentação extingue o contrato de trabalho.

Em 28.10.03, o Tribunal Pleno decidiu, por maioria, manter o 
entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 177, de que a 
aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando 
o empregado continua a trabalhar na empresa11, de onde se conclui acerca da 
necessidade de celebração de novo pacto laboral.  

Embasando este posicionamento, temos os Enunciados do TST 331 e 
36312.

A aposentadoria é uma das causas de extinção do vínculo empregatício, 
quando requerida pelo empregado. Este é o entendimento até agora prevalente,  
na esfera do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

10 “Artigo 49 - A aposentadoria por idade será devida:
I – ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:
a) da data do desligamento do empregado, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela;
b) da data do requerimento quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o 

prazo previsto na alínea a”.
11 Por óbvio a Orientação Jurisprudencial nº 177 da Eg. Seção de Dissídios Individuais - SDI-1 refere-se 

aos trabalhadores da iniciativa privada ou seria claramente inconstitucional, tendo em vista o entendimento 
pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à interpretação conferida ao Artigo 37, inciso 
II, da Constituição Federal.

12 “Enunciado nº 331 do TST
I -     .......
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego 

com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III -     ........
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade 

subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração 
direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, 
desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993)“.

Enunciado 363 do TST -
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra 

óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos 
valores referentes aos depósitos do FGTS.”
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Assim, entendendo o Tribunal Superior do Trabalho (TST) que há 
afetação do contrato laboral pela aposentadoria, a SDI-1/TST proferiu 
acórdão no julgamento do AG-E-RR 531.799/1999-0 (DJU de 11.10.02), 
nesse sentido13.

O artigo 453 da CLT14, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 6.204/
75, excluiu a possibilidade do empregado assimilar no novo contrato de 
trabalho o tempo de serviço relacionado ao vínculo anterior, extinto por efeito 
de aposentadoria espontânea.

Em Acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
Sexta Região, RO nº 6.756/95 observa-se entendimento idêntico15.

Nesse mesmo sentido, João de Lima Teixeira Filho, em “Instituição do 
Direito do Trabalho”, fls. 585, expõe o mesmo entendimento16.

Aposentadoria, em termos trabalhistas é o exercício de um direito, cujo 
titular é o empregado, sendo sua conseqüência inarredável  o exaurimento das 
obrigações contratuais até então vigentes. 

13 “Aposentadoria espontânea - Contrato de trabalho – Extinção da multa de 40%(quarenta por cento) 
do FGTS. Aplicação da Súmula nº 333 do TST. A controvérsia alusiva à extinção do contrato de trabalho, 
pelo advento da multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, após reiteradas decisões no âmbito desta Corte, 
concessão do benefício previdenciário. Assim sendo, pacificou-se pelo Precedente de nº 177 da E. SDI-1, cuja 
orientação é a seguinte: A aposentadoria espontânea extingue contrato de trabalho, mesmo quando o empregado 
continua a trabalhar na empresa após a indevida a multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS em relação ao 
período anterior à aposentadoria.”

14 “Art. 453. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, 
ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido 
por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente.” (CAPUT)

15 “Observe-se que o artigo 453 da CLT, aplicável por subsidiaridade ao trabalhador rural, após o 
advento da Carta Magna de 1988 não autoriza o cômputo de tempo de serviços do empregado, quando 
readmitido, se houver o mesmo se aposentado espontaneamente.

Presentemente, considerando-se que a aposentadoria não exige o afastamento do trabalhador, impõe-se 
que seja interpretado o período que a ela se segue como o de um novo contrato de trabalho.

Desta forma, a regra do artigo 477 da CLT, que impõe ao empregador o pagamento de indenização 
do empregado, quando da terminação do contrato de trabalho sem prazo sem que o trabalhador não tenha 
dado motivo, não compreende a hipótese de aposentadoria, a qual traz por conseqüência o rompimento 
do contrato sem envolvimento da vontade do empregador. Desta forma, mantenho a decisão nestes 
aspectos.”(grifo nosso)”.

16 “A aposentadoria, em termos laboralistas, é o exercício de um direito público subjetivo de que é 
titular o empregado, cuja conseqüência inarredável é o exaurimento das obrigações contratuais até então 
vigentes. Extingue-se, pois, o contrato de trabalho no momento em que a aposentadoria é concedida.”

E mais às fls. 586:
“O traço distintivo que a Lei 8.213/91 introduziu, em relação à sistemática anteriormente adotada, foi 

à possibilidade do trabalhador, uma vez aposentado, continuar vinculado à empresa. Isto, porém, a nosso 
ver, sob um novo enlace contratual.

Desta forma, sobrevindo o afastamento definitivo do emprego, a quitação pelo desfazimento do vínculo 
considerará apenas o período em que o aposentado prosseguir na empresa. O pedido anterior à jubilação* 
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Para esta corrente, extingue-se pois o contrato de trabalho no momento 
em que a aposentadoria é concedida. 

Retornando o empregado a trabalhar não se admite, em razão disto, que 
a aposentadoria una contratos descontinuados pelo deferimento do benefício 
previdenciário, retomando obrigações anteriores a este evento para ambas as 
partes, notadamente as relacionadas ao tempo de serviço.

A aposentadoria tem efeitos jurídicos liberatórios das partes em relação ao 
contrato que, nesse momento, finda. O prosseguimento na atividade equivale 
a uma readmissão.

De acordo com o entendimento hoje prevalente não é possível atrelar-
se, o direito à aposentadoria ao direito de continuidade numa relação 
empregatícia. 

Os artigos 49, I, “b” e 54 da Lei nº 8.213/91, evidenciam estas 
conclusões17.

Os aludidos preceitos legais apenas consideram a hipótese do empregado 
continuar trabalhando após pedido de aposentadoria e determinam que, neste 
caso, o termo inicial do benefício será a data do requerimento.

Esta lei, a par de sua natureza previdenciária, não modifica o sistema 
vigente, somente traduziu um avanço no sentido de não ser preciso, para 
concessão do benefício, formalizar a extinção do contrato. Os efeitos são tão 
só previdenciários, nenhum reflexo novo produz sobre o contrato de trabalho, 
que continua a extinguir-se quando deferida a aposentadoria havendo ou não 
o afastamento do trabalhador do serviço.

Verifica-se, portanto, da leitura do artigo 453, consolidado, que a 
aposentadoria faz cessar o contrato de trabalho.

E esta seria a interpretação, dentro da corrente ora analisada, mais correta 
a se dar para estes dispositivos, pois, caso contrário, não teria o legislador 
feito referência ao instituto da readmissão, que pressupõe a extinção de um 
contrato anteriormente existente.

* Continuação da nota 16 - já está compreendido no contrato de trabalho extinto concomitantemente com 
o deferimento da aposentadoria.

17 “Art. 49 – A aposentadoria por idade será devida”:
I- ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir :
b) da data do requerimento, quando não houver  desligamento do emprego ou quando for requerida após o 

prazo previsto da alínea “a”.”
Art. 54.  A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da 

aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.”
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Ademais, a jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) firmou posicionamento neste sentido18. Havendo resilição deste último 
sem justa causa, a multa incidente sobre o saldo do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) somente será devida sobre os valores depositados 
após a aposentadoria19.                  

De se ressaltar a existência de dois julgados do TST20 – Proc. Nº TST-RR-
451.145/1998.9 e Proc. TST-RR-AIRR-781.323/2001.1, ambos posteriores às 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIns) nºs 1.721 e 1.770, o que comprova 
que, inobstante as decisões do STF, o TST mantém incólume seu entendimento.

18  “OJ nº 177- Aposentadoria Espontânea. Efeitos. A aposentadoria espontânea extingue o contrato 
de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício 
previdenciário. Assim sendo, indevida a multa de 40% do FGTS em relação ao período anterior à 
aposentadoria. (08.11.2000)”

“Súmula nº 295, do TST - A cessação do contrato de trabalho em razão de aposentadoria espontânea 
do empregado exclui o direito ao recebimento de indenização relativa ao período anterior à opção. A 
realização de depósito na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de que trata o §3º do art. 
14 da Lei nº 8.036, de 11.05.1990, é faculdade atribuída ao empregador”. Resolução do TST nº 121 
de 28.10.2003, DJU 19.11.2003 que revisou o Enunciado nº 295. Redação original - Res. 5/1989, DJ 
14.04.1989.

19 Podemos citar  também  Portaria nº1 do MTE/SRT, de 22.03.02 a qual corrobora com nossa tese:
“Ementa n. 8 - Homologação. Empregado aposentado por tempo de serviço que continuou no 

emprego e depois foi dispensado sem justa causa. Multa de 40% do FGTS. É cabível a homologação da 
rescisão de contrato de trabalho de empregado que continuou na empresa após aposentadoria por tempo 
de serviço quando o recolhimento da multa de 40% do FGTS incidir apenas sobre os depósitos realizados 
após a aposentadoria. Deverá ser feita ressalva específica no Termo de Rescisão do Contrato de trabalho se o 
empregado entender devida a multa sobre a totalidade do seu tempo de serviço na empresa.

Referência: art. 453, da CLT; art. 21, da Instrução Normativa nº 2 de 12 de março de 1992”.
20 “Proc. Nº TST- RR- 451.145/1998.9”.
Acórdão
5ª Turma
Recurso de Revista Sociedade de Economia. Aposentadoria Espontânea. Efeitos no Contrato de Trabalho. 

Concurso Público. Ausência. Nulidade da 2ª contratação”.
..................................
esta Corte já pacificou o entendimento de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, 

mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário 
(Orientação Jurisprudencial nº 177 da SDI-1/TST).

Com relação ao empregador privado, o vínculo jurídico que se segue à aposentadoria configura um novo 
contrato de trabalho. Todavia, é diferente quando se trata da Administração Pública Direta ou Indireta, vez que 
a readmissão do empregado é condicionada à aprovação em concurso público, a teor do inciso II do artigo 37 da 
Constituição Federal, sob pena de nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei (CF/88, 
art. 37, §2º). Faz jus o prestador de serviço apenas ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados segundo a 
contraprestação pactuada, de forma simples. Na espécie, constata-se que não houve condenação a pagamento de 
salários. Oportuno observar que a concessão de liminar, em ação direta de inconstitucionalidade, que suspendeu a 
eficácia dos §§ 1º e 2º do artigo 453 da CLT, não infirma o entendimento adotado na Orientação Jurisprudencial 
nº 177 do TST. Isto porque, as liminares oriundas do STF, proferidas em ADIn, não vinculam os Tribunais, o 
que ocorre somente com decisão definitiva de mérito; esta, sim, tem eficácia vinculante e efeito erga omnes, ex vi 
do art. 102, §2º, da Constituição Federal.
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A propósito, o professor Sérgio Pinto Martins, em sua obra “Comentários 
à CLT”, Ed. Atlas S.A -2002, 5ª edição, página 381, ratifica o entendimento 
de que a aposentadoria voluntária é uma das causas da rescisão do pacto 
laboral21. Atente-se que a edição atualizada (conforme consta impresso no 
livro) desta obra deu-se em ano posterior à edição das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade, o que demonstra a mantença do entendimento do 
renomado autor.

Entretanto, há corrente que entende diversamente, sendo agora reanimada 
pela existência de duas ADINS22 nas quais foram proferidas liminares 
suspendendo a eficácia dos §§ 1º e 2º do Art. 453 da CLT.

Para os defensores desta corrente os argumentos que alicerçam seu 
entendimento seguem a seguinte lógica: a lei previdenciária, anterior, 
conquanto permitisse o labor após a aposentadoria, exigia o desligamento do 
emprego como condição essencial à sua concessão. 

Assim, extinção do contrato de trabalho era condição para se obter a 

...................................
* Continuação da nota 20 - Proc. Nº TST-AIRR-781.323/2001.1
Acórdão
5ª Turma
Aposentadoria Espontânea. Extinção do Contrato de Trabalho. Novo Contrato Laboral. Empresa 

Pública Federal. Nulidade do Contrato de Trabalho. Efeitos. A aposentadoria é um benefício de natureza 
jurídica previdenciária que após determinado número de anos de prestação de serviços possibilita ao 
empregado deixar de exercer suas atividades laborais. A aposentadoria, portanto, é uma forma de cessação 
do contrato de trabalho, pois o segurado, ao se aposentar, deixa de receber salário para perceber prestação 
previdenciária. Caso o empregado continue prestando serviços na empresa, inicia-se novo pacto laboral. 
O ingresso do empregado, após a promulgação da CF/88, no quadro de empresa, cuja natureza jurídica 
é de uma empresa pública, depende de aprovação em concurso público, sob pena de o ato ser inquinado 
de nulidade. O ato nulo, em regra, não gera efeitos. Mas, na seara trabalhista, ao ser declarada a nulidade 
contratual, ao trabalhador será devida uma indenização, nos termos do artigo 158 do Código Civil, 
anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível 
restituí-las, serão indenizadas com o equivalente, ante a impossibilidade do retorno das partes ao status quo 
anterior. Observando essa peculiaridade, e para se evitar o enriquecimento ilícito por parte do empregador, 
a jurisprudência trabalhista firmou-se no sentido de ser devido o pagamento da contraprestação pactuada, 
em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário-mínimo/hora. Tal entendimento encontra-
se sedimentado no Verbete Sumular de nº 363, desta corte. No caso vertente não há pedidos das parcelas 
acima elencadas, devendo, portanto, ser mantido o despacho agravado. Agravo de Instrumento a que se nega 
provimento.”

21 “Não se pode dizer que a indenização de 40% do FGTS é devida na cessação do contrato de trabalho 
por aposentadoria espontânea, pois esta implica a impossibilidade da soma de tempos descontínuos do empregado 
na empresa e o equipara a pedido de demissão do obreiro. Quando do segundo desligamento da empresa, a 
indenização de 40% do FGTS  deverá ser calculada apenas sobre os depósitos do segundo contrato de trabalho 
e não sobre o primeiro, pois o próprio artigo 453 da CLT indica que a aposentadoria espontânea do empregado 
impede a soma do tempo de serviço anteriormente prestado na empresa. Não fará jus à indenização de período 
anterior à opção do FGTS, pois não foi dispensado mas pediu aposentadoria.”
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aposentadoria, por imposição previdenciária. Porém, o legislador excluiu 
do texto da Lei nº 8.213/91 o antigo requisito do desligamento do 
emprego.

Portanto, com base neste fundamento, defende esta corrente que a 
aposentadoria não importa extinção de vínculo empregatício. Caso contrário, 
estaria se instituindo modalidade de despedida arbitrária ou sem justa causa, 
sem indenização.

Com entendimento nesse sentido, o Min. Sepúlveda Pertence se 
manifestou nos  julgados, conforme segue: AI 439920 ED/SP - SÃO 
PAULO- Relator(a) Min. SEPÚLVEDA PERTENCE- Julgado em: 
06 /12 /2005; AI 461639 AgR/SP - SÃO PAULO- Relator(a) Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE- Julgado em: 06.12.05; AI 543602 AgR/SP - 
SÃO PAULO - Relator(a) Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - Julgado em: 
06 /12 /2005; AI 533998 AgR/DF - DISTRITO FEDERAL - Relator(a) 
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE- Julgado em: 17 /11 /2005.

Em relação ao tema “aposentadoria e extinção do contrato de trabalho” é 
pertinente que se faça as seguintes ponderações: o STF vem caminhando para 
a consolidação do entendimento contrário ao adotado pelo TST; no caso, a 
não extinção do contrato de trabalho decorrente de pedido de aposentadoria.
Segundo o Ministro Gilmar Mendes, depois de deferida a liminar em ADIN, 
devem ser sustados todos os processos e decisões cujo julgamento dependa da 
aplicação da lei suspensa.23

As decisões proferidas pela Corte Suprema, na ADIN 1721-3 e ADIN 
1770-4, cuja eficácia é erga omnes, limitam-se a suspender a eficácia dos 
parágrafos 2º e 1º, respectivamente, do mencionado artigo 453.

Ratifica esta conclusão acórdão do próprio STF, em recente julgamento 
(24.03.06) de AG.REG. na RECLAMAÇÃO 3.940-4 Rio de Janeiro que, por 
unanimidade de votos, negou provimento a agravo24. 

22 “Adin 1721-3 – O Tribunal, por votação majoritária, deferiu o pedido de medida cautelar, para 
suspender, até decisão final, a eficácia do §2º do artigo 453, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
introduzido pelo artigo 3º da  Lei nº 9.528, de 10.12.97, em que se converteu a Medida Provisória nº 
1.596-14, 10.11.97,* *Continuação da nota 22 - vencidos os Ministros Nelson Jobim, Octávio Galloti, 
Sydney Sanches e Moreira Alves, que o indeferiam. Votou o Presidente. – Plenário, 19.12.97.”

“Adin 1770-4 –Prosseguimento no julgamento, o Tribunal, também por votação unânime, conhecendo, 
no ponto, da ação direta, deferiu o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia, ex nunc, a 
execução e aplicabilidade do 1º artigo 453, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97. Votou o Presidente. Ausentes justificadamente, os Ministros Sydney Sanches, 
Sepúlveda Pertence e Nelson Jobim. – Plenário, 14.05.98.”

23 Afirmou o Ministro Gilmar Mendes : “Em outras palavras, a suspensão cautelar da norma afeta sua 
vigência provisória, o que impede que os tribunais, a Administração e outros órgãos estatais apliquem a 
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Portanto, tendo em vista que a suspensão do previsto nos §§ 1º e 2º, do 
artigo 453 da CLT, visa a reexaminar exceção do previsto no caput deste, o 
entendimento de rescisão do contrato de trabalho encontra-se incólume, 
estando apenas suspenso o contido nos mencionados parágrafos 1º e 2º, do 
citado dispositivo legal, sem se ter afetado o princípio geral, este previsto no 
caput do artigo 453.

De qualquer forma, embora tenha havido mudança na sua composição, 
o STF parece caminhar para considerar que a aposentadoria espontânea não 
extingue relação contratual de trabalho. Mas, repita-se, trata-se de ilação 
baseada, apenas, em medidas liminares cujo mérito ainda não foi examinado.

Em passado recente houve situação assemelhada à que ocorre presente-
mente. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) mantinha o entendimento de 
que o denominado Plano Collor era devido.

Apesar do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) ser distinto, 
no sentido de que o citado Plano Collor era indevido, o Tribunal Superior do 
Trabalho somente alterou o seu entendimento depois que o STF consolidou o 
entendimento nesse sentido.

Com efeito, cada vez que o STF tenda através, por exemplo, de concessão de 
liminares25, a provisoriamente adotar posicionamento distinto da Corte Superior 
Trabalhista, esta alterar desde logo sua jurisprudência pacificada, se correrá 
o risco de criar intranqüilidade jurídica no seio da sociedade, alterando suas 
decisões, ao sabor de liminares do STF para, caso ocorra, voltar atrás se, a Corte 
Maior (STF) ao julgar os processos não mantiver as liminares concedidas.

A função do Judiciário, braço do Estado é exatamente manter o equilíbrio 
e a tranqüilidade nas relações sociais, pelo que temos o instituto da prescrição, 
da decadência, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada etc..

Frisemos, o entendimento pacificado no Tribunal Superior do Trabalho 

disposição que restou suspensa”. 
24 “EMENTA:RECLAMAÇÃO: alegação de desrespeito dos julgados do Supremo Tribunal nas ADIns 

1.770-4 (Moreira Alves, DJ 06.11.98) e 1.721-3 (Galvão, DJ 11.04.03): improcedência.
A decisão reclamada, com base na OJ 177, da SDI – 1, do TST, aplicou o caput do art.. 453 da CLT, 

para considerar extinto o contrato de trabalho pela aposentadoria espontânea.
As decisões das ações diretas invocadas não cuidaram do caput do art. 453, CLT,  não impugnado. Não 

há desrespeito à decisão vinculante do Supremo Tribunal se o paradigma normativo invalidado é diverso do 
dispositivo legal aplicado ao caso pela autoridade reclamada. Precedentes.

Ademais, a discussão acerca da interpretação do caput do artigo 453 da CLT ou do teor da OJ 177 
– SDI – 1/TST extrapola os limites da via processual eleita.” (grifo nosso).

25 Atente-se neste ponto que foram concedidas antecipações de tutela, porém liminares, cuja 
provisoriedade e precariedade são bem mais acentuadas que no retromencionado instituto processual civil 
(antecipação de tutela). 
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(TST) a respeito do questionamento relativo à extinção ou não do contrato 
de trabalho (Orientação Jurisprudencial 177- SDI-1) é o de que a concessão 
de aposentadoria importa a extinção do vínculo empregatício, demandando 
celebração de novo contrato para o prosseguimento da prestação de serviços. 

As decisões proferidas pela Corte Suprema, na ADIN 1721-3 e ADIN 
1770-4, cuja eficácia é erga omnes, limitam-se a suspender a eficácia dos 
parágrafos 2º e 1º, respectivamente, do mencionado artigo 453. Ou seja, 
trata-se de decisões ainda em sede liminar não vinculando assim os tribunais. 
Ademais, não determinam igualmente a suspensão do respectivo caput do já 
citado artigo 453, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Outro aspecto que reforça ainda mais o posicionamento da rescisão do 
contrato de trabalho, quando da ocorrência de aposentadoria, diz respeito 
justamente à sociedade de economia mista, que é disciplinada pelo direito 
privado; porém, sendo abrangida também pelas limitações previstas no artigo 
37, inciso II da Constituição Federal (CF/88). 

Diante de todo o exposto, concluímos que, não obstante os parágrafos 1º 
e 2º do artigo 453 da CLT se encontrarem com eficácia suspensa pelas limi-
nares anteriormente apontadas, somos de entendimento que a aposentadoria 
persiste como causa extintiva do contrato de trabalho, com base no caput do 
artigo 453 da CLT.

Via de conseqüência, é indevido o pagamento indenizatório de 40% 
(quarenta por cento) sobre o FGTS, caso a rescisão se dê em virtude da 
aposentadoria. 

Fortalece este entendimento o fato de que a OJ nº 177 da SBDI-1 do TST 
tem por fundamento o caput do artigo 453 da CLT e não seus parágrafos, 
estes objetos das ADIns já referidas, pois esta orientação foi mantida com sua 
redação original mesmo após a superveniência da Lei nº 9.528/97, pela qual 
foram acrescidos os parágrafos 1º e 2º do artigo 453. 

Essa é a razão também pela qual a jurisprudência, no TST, continua no 
sentido da extinção contratual com aposentadoria espontânea.

Assim, somos de opinião que, até que tenhamos posicionamento definitivo 
do STF é mais seguro manter-se a posição majoritária seguindo o entendimen-
to sedimentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, pois também as liminares 
oriundas do STF, proferidas em ADIn, não vinculam os tribunais, o que ocor-
re somente com decisão definitiva de mérito; esta, sim, tem eficácia vinculante 
e efeito erga omnes, ex-vi do artigo 102, §2º, da Constituição Federal.




