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APRESENTAÇÃO 

T emos a satisfação de introduzir os cinco artigos selecionados e apresentados no Grupo I, 
que trata especificamente da “Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em Matéria 

de Direitos Humanos”.
Nos últimos anos, as decisões do Supremo Tribunal Federal vêm tomando uma posição 

mais ousada e influente nas questões que se reportam ao princípio da dignidade humana e 
seus corolários, como os direitos à vida, à igualdade e à liberdade. O fato de, em seus julgados, 
interferir diretamente na interpretação e na aplicação da Constituição e das leis do país, faz 
com que o papel do órgão máximo do poder judiciário seja, por vezes, mal compreendido e 
acusado de interferência indevida nos demais Poderes da República.

O chamado “ativismo judicial”, ora visto como politização do judiciário, ora como judicia-
lização da política, não tinha entre nós, até o século XXI, a visibilidade e a relevância que adquiriu 
desde então. A própria consolidação da democracia, que vem sendo construída paulatinamente 
a partir da Constituição de 1988, permitiu um maior equilíbrio entre os três Poderes, com a 
perda da primazia quase absoluta do Poder Executivo sobre os demais, fenômeno esse, típico 
dos regimes ditatoriais. O diálogo entre os Poderes fluiu de forma harmoniosa, mas também 
dialética, gerando conflitos, principalmente sobre a alegada interferência do Judiciário nas 
decisões do Legislativo e do Executivo, o qual, segundo alguns críticos, estaria extrapolando 
suas funções originárias e ultrapassando seus limites constitucionais. No entanto, esses pseu-
doconflitos, que podem gerar sensações de incerteza e de insegurança jurídicas, não abalam 
a estrutura do regime democrático. Mesmo porque, quando se questiona sobre “de quem é a 
última palavra” entre os poderes da democracia, a resposta não pode ser outra senão a de que a 
Suprema Corte tem o dever e a prerrogativa de interpretar a Constituição em última instância.

Portanto, a expressão “ativismo judicial” nada mais é do que uma característica própria da 
função de julgar e se repete toda vez que um juiz interpreta e aplica a lei a um caso concreto, 
por meio de uma sentença ou de um acórdão, produzindo, assim, norma nova individual. A mais 
alta Corte do país possui ainda o poder de produzir efeito erga omnes a seus acórdãos, modifi-
cando o significado ou suprimindo a eficácia da norma geral.

No primeiro artigo da série, os acadêmicos Lurdete Vendrame Kummer, Roberto Martins 
Lallo e Adilson Moyano Domingos se propõem a analisar os principais pontos da evolução 
da proteção jurídica internacional e nacional frente aos direitos das pessoas com deficiência, 
reconhecidamente como detentoras das prerrogativas de igualdade preconizadas pela Consti-
tuição Federal.

No segundo artigo, José Carlos Loureiro da Silva e Juliana Gerent defendem que a saúde, 
além de direito, constitui um dever do Estado, integrando, juntamente com o direito à vida, a 
própria noção de dignidade humana. Avaliar a evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal 
Federal sobre o seguinte dilema entre humanistas e utilitaristas é a proposta do trabalho: o direito 
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de acesso aos medicamentos, necessários à garantia da saúde, não pode ser negado aos cidadãos 
sem condições financeiras para adquiri-los, ou esse acesso depende dos recursos estatais, quase 
sempre limitados, o que impede seja o Estado compelido judicialmente a tal fim?

No artigo seguinte, Rebecca Groterhorst apresenta um estudo sobre a segurança jurídica e 
a separação de Poderes como limites para a atuação jurisdicional. Pretende demonstrar como 
a excessiva atuação do Judiciário, fenômeno recente e crescente, pode comprometer a estabili-
dade das relações sociais e a própria segurança advinda da separação de Poderes.

No quarto artigo da série, Paula Feliciano de Melo e Iure Simiquel Brito estudam se da 
mudança de jurisprudência decorre a insegurança jurídica e o descrédito do Poder Judi-
ciário que dela pode advir, caso resulte em prejuízos aos direitos individuais do cidadão, 
concluindo pela necessidade de se respeitar os princípios constitucionais, como mecanismo 
de proteção do indivíduo.

Por fim, no quinto e último artigo, Denivaldo Barni Júnior aborda a necessidade de harmo-
nização de dois importantíssimos bens jurídicos, de um lado o direito de ressocialização e, 
de outro, a liberdade de imprensa. Avalia o choque de dois direitos fundamentais, ou seja, 
imprensa livre, desimpedida e desinteressada, e o dever do Estado em prestar todas as possi-
bilidades para a efetivação do direito de ressocialização do condenado.

Fernando Pavan Baptista
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A JURISPRUDÊNCIA DO STF EM MATÉRIAS DE DIREITOS HUMANOS

SUPREME FEDERAL COURT JURISPRUDENCE ON MATTERS OF 
HUMAN RIGHTS

Adilson Moyhano Huambo Domingos1*

Lurdete Vendrame Kummer2*

Roberto Martins Lallo3*

RESUMO: O objetivo do estudo é analisar os principais pontos 
da evolução da proteção jurídica internacional e nacional frente 
aos direitos das pessoas com deficiência reconhecidamente como 
detentoras das prerrogativas de igualdade preconizadas pela 
Constituição Federal.

PALAVRAS-CHAVE: Pessoa Portadora de Deficiência. Mino-
rias. Direitos Fundamentais.

ABSTRACT: The objective of the study is to analyze the main 
points of the evolution of international and national front for 
the rights of people with disabilities recognized as having the 
prerogatives of equality advocated by the Federal Constitution 
legal protection.

KEY-WORDS: Handicapped person. Minorities. Fundamental rights.

SUMÁRIO: 1. Introdução, 2. Os Direitos Humanos, a Constituição 
da República de 1988 e o Supremo Tribunal Federal, 3. Direitos 
Humanos e Proteção dos Direitos da Pessoa com eficiência: breve 
retrospectiva histórica: terminologia e Quantidade de Pessoas Porta-
doras de Deficiência no Brasil, 4. A proteção efetiva dos direitos da 
pessoa portadora de deficiência nas decisões do STF, CONSIDE-
RAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1 * Advogado. Mestrando em Direitos Humanos Fundamentais pelo Centro Universitário FIEO (UNIFIEO).   
e-mail: adilsonjudge@hotmail.com 
2 * Advogada. Mestranda em Direitos Humanos Fundamentais pelo Centro Universitário FIEO (UNIFIEO).  
e-mail: lukummer@bol.com.br 
3 * Advogado. Mestrando em Direitos Humanos Fundamentais pelo Centro Universitário FIEO (UNIFIEO). 
e-mail: roberto_lallo@hotmail.com 
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mailto:roberto_lallo@hotmail.com
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo pretende analisar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 
matérias de direitos humanos. Como sabemos, os direitos humanos são direitos básicos 

inerentes a todos os seres humanos, como, por exemplo,  o direito à vida, à propriedade, à 
liberdade de pensamento, de expressão, de crença, à educação, à saúde e tantos outros. A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas afirma em 
seu Artigo 1º:

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espí-

rito de fraternidade.

Nessa linha de igualdade e fraternidade, procuramos identificar se as garantias e os direitos 
fundamentais vêm sendo efetivamente protegidos pelo Superior Tribunal Federal, analisan-
do-se, para tanto, os casos concretos. 

2. OS DIREITOS HUMANOS, A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E O 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A terminologia utilizada nos diversos diplomas normativos e na doutrina para designar 
os direitos humanos encontra uma ampla variedade de termos, incluindo nossa Constituição, 
tais como: direitos humanos, direitos fundamentais, direitos do homem, direitos individuais, 
liberdades fundamentais, direitos naturais, liberdades públicas, direitos públicos subjetivos.

Com a edição da Constituição de 1988, houve forte inserção de direitos e garantias 
em seu texto, e para garantir sua efetivação foi dada autonomia e independência funcional 
e orçamentária ao Ministério Público, que ficou incumbido da promoção da defesa dos 
direitos humanos; criou-se a Defensoria Pública, comprometendo o órgão com a defesa 
desses direitos também; a par disso, privilegiou-se no texto constitucional os tratados inter-
nacionais sobre a matéria.

Quanto aos Direitos Humanos, a Constituição da República de 1988, trouxe em seu 
texto robusto conjunto de direitos, elencando, ainda, a dignidade humana como funda-
mento da República (art. 1º., III), além de ter como objetivos a promoção do bem de todos, 
sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer formas de discri-
minação; a erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades 
sociais e regionais; o desenvolvimento nacional, com a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária.

Com a consagração dos Direitos Humanos na Constituição de 1988 e pela supremacia 
normativa dessa, consubstanciada na superioridade do ponto de vista material, por contem-
plar valores considerados superiores; e na superioridade do ponto de vista formal, posto que 
a Constituição está no cume do ordenamento jurídico, os valores reconhecidos nas normas 
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constitucionais de direitos humanos foram robustecidos, até com certa superioridade às 
demais normas constitucionais, posto que, integram as denominadas “cláusulas pétreas”, 
constituem-se em princípios constitucionais, com normas de aplicação imediata, sendo seus 
preceitos fundamentais defendidos por ADPF; cuja filtragem constitucional passa a ser forte-
mente encampada pelo Supremo Tribunal Federal.

De forma sintética, André de Carvalho Ramos conceitua Direitos Humanos como o 
“Conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida humana pautada na liberdade, 
igualdade e dignidade” (Curso de Direitos Humanos - André de Carvalho Ramos – ed. Saraiva 
– 2014 – p. 23) e diz que seu conteúdo representa valores essenciais, explícita ou implicita-
mente retratados nas Constituições ou tratados internacionais, e traz como marcas distintivas 
a universalidade, a essencialidade, a superioridade normativa ou preferenciabilidade e a reci-
procidade; acrescenta que é o reconhecimento do direito a ter direitos, e de que os direitos de 
um indivíduo convivem com os direitos de outros, e o conflito e a colisão de direitos implicam 
a necessidade de estabelecimento de limites, preferências e prevalências; ante tais conflitos, 
denota-se a participação cada vez maior do Supremo em decisões relevantes ao amadureci-
mento e ampliação de seu conteúdo.

Atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem ocupado um espaço relevante no cenário 
institucional, sendo protagonista de discussões políticas ou morais em temas controvertidos; 
em curto espaço de tempo, nossa Corte enfrentou temas como as uniões homoafetivas, inter-
rupção da gestação de fetos anencefálicos e cotas raciais; anteriormente, havia decidido sobre 
as pesquisas com células-tronco embrionárias, nepotismo e demarcação de terras indígenas, 
ressaltando a dignidade humana como um valor fundamental.

No presente texto, podemos exemplificar com casos emblemáticos como a questão do DNA 
(STF, HC 71.373-4-RS), no qual o Supremo enfrentou a discussão colocada sobre as garan-
tias constitucionais implícitas e explícitas, confrontando a preservação da dignidade da pessoa 
humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da execução 
específica e direta de obrigação de fazer; ilustra muito bem o caso da anencefalia (STF, ADPF 
54-2-DF), no qual o contraponto deu-se entre a dignidade humana e o direito à vida, indicando 
como preceitos vulnerados o art. 1º., IV (dignidade da pessoa humana), o artigo 5º., II (princípio 
da legalidade, liberdade e autonomia da vontade), e os artigos 6º, caput, e 196 (direito à saúde), 
todos da Constituição de 1988; também, bastante ilustrativo o caso das cotas raciais (STF, ADI 
3.197-RJ), no qual vemos um embate de conceitos como a igualdade formal em contraponto à 
igualdade material.

Vale ressaltar o que diz o Min. Luís Roberto Barroso em sua obra “O Novo Direito Consti-
tucional Brasileiro”, Editora Fórum, p. 281:

“Um dos traços mais marcantes do constitucionalismo contemporâneo é 

a ascensão institucional do Poder Judiciário. Tal fenômeno se manifesta 

na amplitude da jurisdição constitucional, na judicialização de questões 

sociais, morais e políticas, bem como em algum grau de ativismo judi-

cial. Nada obstante isso, deve-se cuidar para que juízes e tribunais não 

se transformem em uma instância hegemônica, comprometendo a legi-

timidade democrática de sua atuação, exorbitando de suas capacidades 

institucionais e limitando impropriamente o debate público. Quando 

não estejam em jogo os direitos fundamentais ou a preservação dos 
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procedimentos democráticos, juízes e tribunais devem acatar as escolhas 

legítimas feitas pelo legislador, assim como ser deferentes com o exer-

cício razoável de discricionariedade pelo administrador, abstendo-se de 

sobrepor a eles sua própria valoração política.”

Por sua vez, Ingo Wolfgang Sarlet e Rodrigo Vianna escreveram na Revista Mestrado em 
Direito 13.2, o artigo A Tutela dos Direitos Fundamentais e o STF como “Legislador Positivo”, 
no qual dizem: “A título de conclusão, releva destacar que a efetivação da Constituição, no 
âmbito do constitucionalismo contemporâneo, deve representar, acima de tudo, a busca da 
eficácia e da efetividade dos direitos fundamentais, pena de restar reduzida à mera figura retó-
rica, vazia de efeitos práticos”.

Todavia sem dispensar as advertências feitas por Elival da Silva Ramos em seu livro 
Ativismo Judicial - Parâmetros Dogmáticos (São Paulo: Saraiva, 2010), a fim de que a busca da 
eficácia dos direitos fundamentais não propiciem “que o voluntarismo bem intencionado, mas 
institucionalmente desastroso, dos órgãos judiciários acabe por solapar um dos fundamentos 
mais caros de qualquer democracia: o respeito à soberania popular e à participação política 
que dela decorre”. (p. 316).

3. DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
BREVE RESTROPESCTIVA HISTÓRICA, TERMINOLOGIA E QUANTIDADE DE PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO BRASIL

3.1. Terminologia

Ao longo do século XX, a terminologia variou, e a partir da Constituição Federal de 1988 
foi adotada a expressão pessoa portadora de deficiência.

3.2. Quantidade de Pessoas Portadoras de Deficiência no Brasil

Segundo o Censo 2010 do IBGE, o Brasil tem uma população total formada por 190.732.694 
pessoas e dentre elas, mais de 45 milhões de pessoas portadoras de deficiência:  já a ONU 
relata a existência de mais de 650 milhões de pessoas portadoras de deficiência, representando 
uma minoria significativa da população mundial. 

Considerando a população residente no país, 23,9% possuíam pelo menos uma das defi-
ciências investigadas: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. A prevalência da defici-
ência variou de acordo com a natureza delas.

A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% da população brasi-
leira. Em segundo lugar está a deficiência motora, ocorrendo em 7% da população, seguida da 
deficiência auditiva, em 5,10% e da deficiência mental ou intelectual, em 1,40%, daí a impor-
tância do estudo da evolução do sistema protetivo destinada a esta parcela da população.
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3.3. Evolução Histórica da Pessoa Portadora de Deficiência

Não há certeza e nem existem estudos mais elaborados, mas estudiosos dão conta de que 
o tratamento dispensado aos portadores de deficiência, no início da civilização humana, base-
ava-se em dois extremos: ou exterminação ou proteção.

Na pré-história, os que nasciam deficientes eram um peso para todo o seu grupo ou tribo, 
pois na sua maioria esses eram nômades e havia a necessidade de deslocamento para outras 
partes produtivas, em busca de alimentos ou para que fossem protegidos do frio e do calor. 
Para os hebreus, a deficiência significava punição divina e os hindus acreditavam que os porta-
dores de deficiência visual teriam algum tipo de poder sobrenatural.(Fonte  www.ampid.org.
br/ampid/Artigos/PD_Historia.php).

Na Grécia, havia inclusive leis que permitiam a exterminação ou segregação dos que apre-
sentassem deformidades físicas. Em Roma, a lei permitia a eliminação das crianças que apresen-
tassem deformidades aparentes.

O tratamento dispensado aos portadores de deficiência não se modificou da idade média à  
idade moderna uma vez que os portadores de deficiência continuam sendo vítimas de segre-
gação, exclusão e  ridicularização pelas sociedades e pior, por suas próprias famílias.

O reconhecimento da pessoa portadora de deficiência como titular de direitos iniciou-se 
com o advento da Revolução Francesa e com o surgimento dos ideais humanistas. Houve um 
lento e gradativo processo de reconhecimento de seus direitos fundamentais.

De um passado de exclusão, no qual a deficiência era enxergada como estigma ou castigo 
divino, passando posteriormente pelo tratamento segregado dentro de instituições hospita-
lares, chega-se ao momento atual de afirmação e de luta pela inclusão social.

A ONU – Organização das Nações Unidas, juntamente com outras organizações de âmbito 
internacional (UNICEF, OIT, OMS, UNESCO), criaram programas assistenciais na tentativa 
de solucionar os danos sofridos pela população vítima das atividades de guerra, já que muitos 
jovens voltavam mutilados e condecorados como heróis. O problema foi tão grave que se fez 
necessário a concentração de esforços em programas de reabilitação dessas pessoas.

Com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, consagrou-se 
como núcleo irrevogável o conjunto de direitos inerentes a todo e qualquer ser humano, inde-
pendentemente de sua nacionalidade, sexo, idade, raça, credo ou condição pessoal e social. 
A dignidade humana é proclamada como valor fundamental, passando a sociedade, a partir de 
então, a criticar o modelo de isolamento das pessoas com deficiência, já que os considerados 
heróis, na sua grande maioria, eram deficientes físicos. 

Em 1971, foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração dos Direitos do Retar-
dado Mental. Essa declaração trouxe a importante afirmação de que as pessoas com deficiência 
intelectual devem gozar dos mesmos direitos que os demais seres humanos, advertindo ainda 
que a mera incapacidade para o exercício pleno dos direitos não pode servir de mote para 
supressão completa de seus direitos.

Pouco tempo depois, em 1975, foi aprovada a Declaração dos Direitos das Pessoas Defi-
cientes. Em seu texto, é afirmado que as pessoas deficientes gozam dos mesmos direitos civis e 
políticos, econômicos, sociais e culturais que os demais seres humanos, além de que elas têm 
direito a adoção de medidas tendentes a promover sua autonomia.

Depois disso, vários estudos e debates continuaram sendo travados no âmbito da ONU 
acerca dos direitos das pessoas com deficiência, contudo não havia ou eram tímidas as medidas 
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de âmbito regional. Contudo em 1999, a Organização dos Estados Americanos (OEA) editou a 
Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência– ou Convenção da Guatemala como ficou conhecida.

A Convenção da Guatemala caracterizou-se por sua originalidade na definição de 
pessoa com deficiência com base no modelo social de direitos humanos e foi o primeiro 
documento regional que assumiu o caráter vinculante no tocante aos direitos das pessoas 
com deficiência. Trouxe também importante definição acerca de discriminação contra 
pessoas com deficiência, prevendo a possibilidade de discriminações positivas ensejadoras 
de ações afirmativas.

Em 2001, a Organização Mundial da Saúde promoveu uma revisão em seu critério de 
classificação internacional sobre o tema da deficiência, utilizando para tanto novos parâme-
tros - corpo indivíduo e sociedade -, e publicando a International Classification of Functioning, 
Disabilityand Health (ICF), que no Brasil se chama Classificação Internacional de Funcionali-
dade, Deficiência e Saúde (CIF).

Essa classificação traz uma alteração substancial relativamente à classificação anterior, a 
qual era pautada no critério biomédico. Passa a usar o termo deficiência para expressar o 
fenômeno multidimensional resultante da interação entre as pessoas e seus ambientes físicos e 
sociais, ou seja, adota de forma explícita o modelo social de deficiência. Acerca da importância 
do advento da CIF leciona LOPES (2011, p. 46):

Os conceitos apresentados na CIF introduzem um novo paradigma de pensar 

e trabalhar a deficiência, uma vez que esta última é concebida não apenas 

com uma consequência de má saúde ou de uma doença, mas também como 

resultante do contexto do meio ambiente físico e social, causada e/ou agra-

vada pelas diferentes percepções culturais e atitudes em relação a defici-

ência, pela disponibilidade de serviços e de legislação. Dessa forma, a refe-

rida classificação não somente constitui um instrumento medido do estado 

funcional dos indivíduos, como também passa a permitir a avaliação das 

suas condições de vida e a fornecer subsídios para a formulação de políticas 

públicas de inclusão social.

Um ponto importante a ser destacado é que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência foi a primeira convenção internacional sobre direitos humanos a ser incorpo-
rada com status de Emenda Constitucional, uma vez que seguiu os termos do novo §3º, do art. 
5º, do texto constitucional de 1988 com a seguinte redação:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviola-

bilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-

dade, nos termos seguintes:

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) (Atos aprovados na forma deste parágrafo).
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O Pacto de San José da Costa Rica foi assinado em 22 de novembro de 1969, na cidade de 
San José, na Costa Rica, e ratificado pelo Brasil em setembro de 1992. O Pacto procura conso-
lidar entre os países americanos um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado 
no respeito aos direitos humanos essenciais, independentemente do país onde a pessoa resida 
ou tenha nascido.

A partir de então, a pessoa portadora de deficiência passou a contar com um importante 
instrumento de efetivação dos direitos humanos, permitindo a exigência da igualdade de 
direitos e de respeito às diferenças.

4. A PROTEÇÃO EFETIVA DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
NAS DECISÕES DO STF

Embora a igualdade e a dignidade da pessoa portadora de deficiência estejam a cada dia sendo 
mais garantidas, no que tange ao reconhecimento de capacidades e habilidades ainda estamos em 
lento processo de desestigmatização.

A valorização das pessoas portadoras de deficiência como um ser capaz de ser inserido 
na vida laboral ainda limitado às pessoas com deficiência física. Embora isso signifique um 
avanço, está aquém da necessidade de um país que possui 45 milhões de Pessoas Portadoras 
de Deficiência visto que os mais numerosos são os deficientes visuais.

Um caso de destaque é o da Advogada Deborah Prates, 50 anos, acompanhada do 
cão-guia, foi recebida pelo presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski, que lhe garantiu a possibilidade de apresentar petições em papel. 
Cega, a advogada contou que estava impossibilitada de exercer a profissão, uma vez que a 
maior parte dos tribunais aceita somente petições eletrônicas. Ela enfrentou uma longa batalha 
até conquistar o direito de protocolar processos em meio compatível com a deficiência visual. 
Deborah alertou que não consegue manusear o Processo Judicial Eletrônico, pelo fato de o 
sistema ser incompatível com o software utilizado por cegos para a leitura.

O STF também vem garantindo o direito das pessoas portadoras de deficiência ao acesso 
a concursos públicos, como é o caso do Mandado de Segurança que segue:

TUTELA ANTECIPADA NO RECURSO ORD. EM MANDADO DESEGU-

RANÇA 32.732 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO

RECTE.(S) :LAIS PINHEIRO DE MENEZES

ADV.(A/S) :ANA MARIA DE FREITAS NEVES

RECDO.(A/S) :UNIÃO

PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

EMENTA: Concurso público. Pessoa portadora de deficiência. Reserva percen-

tual de cargos e empregos públicos (CF, art. 37, VIII). Ocorrência, na espécie, 

dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito vindicado pela 

recorrente. Atendimento, no caso, da exigência de compatibilidade entre 

o estado de deficiência e o conteúdo ocupacional ou funcional do cargo 

público disputado, independentemente da deficiência produzir dificuldade 
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para o exercício da atividade funcional. Pessoa portadora de necessidades 

especiais cuja situação de deficiência não a incapacita nem a desqualifica, 

de modo absoluto, para o exercício das atividades funcionais. Inadmissibi-

lidade da exigência adicional de a situação de deficiência também produzir 

dificuldades para o desempenho das funções do cargo. Reconhecimento, 

em favor de pessoa comprovadamente portadora de necessidades especiais, 

do direito de investidura em cargos públicos, desde que – obtida prévia 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos dentro da 

reserva “Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 

de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 

ICP-Brasil”. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://

www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5885503.RMS 32732 

TA / DF percentual a que alude o art. 37, VIII, da Constituição – a defici-

ência não se revele absolutamente incompatível com as atribuições funcio-

nais inerentes ao cargo ou ao emprego público. Incidência, na espécie, das 

cláusulas de proteção fundadas na Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência. Incorporação desse ato de direito 

internacional público,com eficácia e hierarquia de norma constitucional (CF, 

art. 5º, § 3º), ao ordenamento doméstico brasileiro(Decreto nº 6.949/2009). 

Primazia da norma mais favorável: critério que deve reger a interpretação 

judicial, em ordem a tornar mais efetiva a proteção das pessoas e dos grupos 

vulneráveis. Precedentes. Vetores que informam o processo hermenêutico 

concernente à interpretação/aplicação da Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas portadoras de deficiência (Artigo 3).Mecanismos 

compensatórios que concretizam, no plano da atividade estatal, a imple-

mentação de ações afirmativas. Necessidade de recompor, pelo respeito 

à diversidade humana e à igualdade de oportunidades, sempre vedada 

qualquer ideia de discriminação, o próprio sentido de igualdade inerente 

às instituições republicanas. Parecer favorável da Procuradoria-Geral da 

República. Recurso ordinário provido.

Contudo, mesmo positivado o direito das Pessoas Portadoras de Deficiência quanto ao 
acesso ao mercado de trabalho, no mais das vezes é necessário o ingresso ao Judiciário para 
que o direito seja efetivamente garantido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o estudo, conclui-se que a Jurisprudência do STF em matérias de direitos humanos, 
embora venha se posicionado positivamente acerca do tema, está muito aquém das necessi-
dades reais do ser humano como portador de prerrogativas de direito por ser único e singular 
e muito mais aquém se observado sob a ótica das pessoas que sequer são consideradas como 
portadoras de capacidades plenas para a condução de sua própria vida. 
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São inegáveis os avanços em relação aos diretos das pessoas no que tange a declaração 
Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, a qual afirma em seu 
Artigo 1º que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

Por um lado, o que se percebe todos os dias é uma afronta aos direitos individuais, nos 
quais as pessoas consideradas diferentes dos padrões de normalidade que a sociedade rotula, 
postulam seus direitos garantidos constitucionalmente de forma tímida e no mais das vezes 
a busca se resume a míseros recursos financeiros rotulados como LOAS, fraldas, remédios e 
condenados a uma vida miserável em pleno século XXI.

Por outro lado, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República (art. 1º., III), 
tendo ou inspirando objetivos como a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação; a erradicação da pobreza e a margi-
nalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais; o desenvolvimento nacional, 
com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e são nesses fundamentos primor-
diais que os direitos humanos e os próprios seres humanos têm como seu maior aliado na 
busca inconstante da igualdade e justiça social.
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DIREITO DE ACESSO A MEDICAMENTOS NO BRASIL: EVOLUÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

José Carlos Loureiro da Silva

Juliana Gerent

RESUMO: Na Constituição Federal de 1988, a saúde, além de di- 
reito, constitui um dever do Estado, integrando, juntamente 
com o direito à vida, a própria noção de dignidade humana. 
E o princípio relativo a essa dignidade é o valor que dá unidade 
ao conjunto de direitos fundamentais, servindo para interpretar 
e integrar todo o ordenamento jurídico, sendo uma das princi-
pais características do Estado Democrático de Direito. O direito 
de acesso aos medicamentos, necessários à garantia da saúde, 
não poderia, portanto, ser negado aos cidadãos sem condi-
ções financeiras para adquiri-los, defendem os humanistas. Já 
para os utilitaristas esse acesso depende dos recursos estatais, 
quase sempre limitados, o que impede seja o Estado compelido 
judicialmente a tal fim. Avaliar a evolução jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal em tema tão relevante é a razão de ser 
deste trabalho.

PALAVRAS CHAVE: Acesso a medicamentos. Direito à saúde. 
Judicialização. Dignidade da pessoa humana. 

ABSTRACT: Summary: In the 1988 Federal Constitution, 
health, besides being a right, it is a duty of the state, integrating, 
along with the right to life, the very notion of human dignity. 
And the principle relating to this dignity is the value that gives 
unity to the set of fundamental rights, which serves to interpret 
and integrate the entire legal system, being a major feature of 
the Democratic State of Law. The right of access to medicines, 
necessary to ensure the health, could not therefore be denied to 
people without the financial means to acquire them, defend the 
humanists. While for the utilitarians, such this access depends 
on the state resources, nearly always limited, which prevents the state 
be compelled by court order to that end goal. Evaluate the juris-
prudential evolution of the Supreme Court on such important 
issue is the reason for this work resources

KEY-WORDS: Access to medicines. Right to health. 
Judicialization. Human Dignity.
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INTRODUÇÃO

J ulgada em 09 de fevereiro de 2007, a Suspensão de Segurança nº3073, do Rio Grande do 
Norte (SS 3073-RN), constitui importante exemplo da forma como o Supremo Tribunal 

Federal interpretava o direito humano à saúde. A teoria da reserva do possível predominava 
e muitas outras ações foram julgadas em idêntico sentido privando pacientes, sem condições 
financeiras, de ter acesso a medicamentos que lhes eram vitais. 

Em 17 de março de 2010, com o julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de 
Tutela Antecipada nº 175 – Ceará (STA 175-CE), o STF modificou o seu entendimento sobre a 
matéria, clarificando o significado da teoria da reserva do possível, criação do Tribunal Cons-
titucional da Alemanha, concluindo não constituir tal teoria, por si só, razão suficiente para o 
Estado exonerar-se do cumprimento dos seus deveres constitucionais.

Partindo de uma breve análise da evolução histórica dos direitos humanos, passaremos a 
abordar o fenômeno gerador das ações judiciais pleiteando medicamentos no Brasil, denomi-
nado judicialização do direito à saúde. Em seguida analisaremos aqueles dois julgados, a SS 
3073-RN e a STA-175-CE, com enfoque na hermenêutica da teoria da reserva do possível que 
a Corte deu em cada um deles.

Nosso intuito neste trabalho é expor a evolução do STF no entendimento de tão rele-
vante tema. Cremos que a mudança de postura da Egrégia Corte serviu para solidificar o 
respeito pelo direito à saúde, norma insculpida no art. 196 da Constituição Federal,4 e que 
não pode deixar de ser efetivado pela inépcia de gestores públicos na concretização dos 
impositivos constitucionais.

1. DIREITOS HUMANOS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Os direitos humanos surgem com o próprio aparecimento do homem sobre a terra. A luta dos 
seres humanos visando a afirmação da sua dignidade constitui reflexo da história desses direitos. 
Já existiam eles na antiguidade, por intermédio das religiões, no pensamento dos filósofos, e foram 

4 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.
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evoluindo junto com a humanidade.5Nasceram devido às dores, aos sofrimentos e às humilhações 
impostos à pessoa humana, consoante ensina Fábio Konder Comparato:

Pois bem, a compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e de 

seus direitos, no curso da História, tem sido em grande parte, o fruto 

da dor física e do sofrimento moral. A cada grande surto de violência, 

os homens recuam, horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre 

claramente diante de seus olhos; e o remorso pelas torturas, as mutilações 

em massa, os massacres coletivos e as explorações aviltantes fazem nascer 

nas consciências, agora purificadas, a exigência de novas regras de uma 

vida mais digna para todos.6

Foi após a II Guerra Mundial que a humanidade, estarrecida ante os horrores do holo-
causto, despertou para a necessidade de se criar mecanismos para uma efetiva tutela da vida 
e da integridade física das pessoas como um direito inerente a todo ser humano. O direito à 
vida, por se constituir pressuposto fundamental da existência de todos os demais direitos, é o 
primordial direito do ser humano.  Mas ele não compreende apenas o direito de manter-se 
vivo, mas também o da concessão de possibilidades para que o indivíduo possa desenvolver 
plenamente as faculdades que lhe são inerentes. Como afirmam Marcela de Almeida Maia e 
Romina Nóbrega e Souza: 

Dentro dessa órbita gira o direito à saúde constituído de um conjunto de 

deveres do Estado para com todo cidadão que visa afastar as enfermidades 

procurando garantir o desenvolvimento saudável da população.7

Constitui o direito à saúde um bem intangível, dos mais preciosos do ser humano, indisso-
ciável do direito à vida e que se encontra previsto da Constituição Federal de 1988.8     Ademais, a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem,9 a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem10 e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,11 tratados 

5 NEMETZ, Erian Karina. A evolução histórica dos direitos humanos. Rev. Ciên. Jur. e Soc. da Unipar, v.7, 
n.2, jul./dez., 2004, pp. 233-234.
6 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 37.
7 Direito à saúde. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/saude/direito_saude.html> Acesso em: 
12.10.2014.
8 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9 Declaração Universal dos Direitos do Homem. Art. 25º. 1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida sufi-
ciente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, 
ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência 
por circunstâncias independentes da sua vontade.
10 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Art. 10. 1. Toda pessoa tem direito à saúde, enten-
dida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Ratificada pelo Brasil através do Decreto 
678, de 06 de novembro de 1992.
11 Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Art. 12. 1. Os Estados-Partes do presente 
Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar do mais elevado nível possível de saúde física e mental. 
Ratificada pelo Brasil pelo Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992.

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/saude/direito_saude.html
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internacionais de direitos humanos dos mais relevantes ratificados pelo Brasil e que possuem 
força cogente,12 dispõem que o direito à saúde é um direito humano fundamental. 

O legislador constituinte brasileiro também elevou esse direito à categoria de fundamental 
na Carta de 1988, que dispõe, no seu art. 6º,13 quais os direitos sociais definidos como valores 
supremos da sociedade no preâmbulo constitucional14 e entre eles se encontra o direito à 
saúde. Tal direito constitui condição sine qua non para o cumprimento do postulado da digni-
dade da pessoa humana, “o mais importante princípio de direito fundamental constitucional-
mente garantido”.15

2. A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL

Sempre proferindo decisões nas quais deixava consignado o seu respeito pela dignidade 
humana16, o Supremo Tribunal Federal surpreendia nas ações impetradas por aqueles que, 
sem condições financeiras para adquirir remédios que eram vitais à sua sobrevivência, recor-
riam ao Judiciário para que esse obrigasse o Estado a lhes fornecer tais fármacos.

Essa espécie de ação começou a surgir com o fenômeno denominado judicialização da 
saúde. De acordo com Luís Roberto Barroso:

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política 

ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 

instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo 

– em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios 

e a administração pública em geral.17

Na área da saúde no Brasil esse fenômeno teve início na última década de 90, quando 
o Poder Judiciário se viu provocado por ações de portadores do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) que pleiteavam o fornecimento de medicamentos antirretrovirais pelos Poderes 

12 VIEIRA, Marcela Fogaça; REIS, Renata. JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - Experiências de assessoria jurí-
dica popular. Litigância estratégica em direitos humanos – a atuação da sociedade civil no acesso a medicamentos 
no Brasil. Disponível em: 
<http://www.deolhonaspatentes.org.br/media/file/Artigos/Justi%C3%A7a_DH_Terradedireitos.pdf> Acesso em: 
09.04.2014.
13 Constituição Federal. Título II. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo II. Dos Direitos Sociais. 
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifamos)
14 Constituição Federal. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e indi-
viduais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (grifamos)
15 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana – doutrina e 
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 45.
16 Tais como: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 271.286-9/RS; Recruso em Mandado de Segu-
rança n. 11.183/PR
17 Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.
uerj.br/index.php/synthesis/article/view/7433/5388> Acesso em: 30.03.2014, p. 3.

http://www.deolhonaspatentes.org.br/media/file/Artigos/Justi%C3%A7a_DH_Terradedireitos.pdf
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Públicos.18 Imprescindíveis à garantia de sobrevida dos imunodeprimidos, tais medicamentos 
já eram utilizados nos Estados Unidos da América, porém indisponíveis nas unidades de saúde 
pública pátrias.19

A princípio em número pequeno,20 o exponencial aumento dessa espécie de demanda 
serviu para originar acirrada polêmica entre detratores e apoiadores da judicialização da 
saúde brasileira. Isso porque, seguindo o exemplo retro-citado dos portadores de AIDS, outros 
doentes, sem condições financeiras para o custeio dos seus tratamentos, deram entrada em 
pleitos semelhantes, não mais visando somente ao acesso a um tipo específico de fármaco, 
mas também a remédios utilizados no tratamento de moléstias variadas.21 Algumas delas raras, 
tais como EpidermóliseBolhosaDistrófica22 e status marmóreo,23 além de custeio de terapias em 
outros países para impedir o agravamento de retinose pigmentária24, e também requerimentos 
diversos, tais como determinar o aumento de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospital25 
e obrigar que o município adotasse medidas administrativas para melhora de operacionalidade 
de hospital municipal.26

Esses fatos causaram preocupação nos administradores públicos porque entendem eles que 
o grande número de decisões judiciais favoráveis à concretização do direito à saúde provoca 
enorme impacto nas finanças públicas.27 E isso repercute negativamente nos planejamentos 
afetos à área de saúde visando ao atendimento da coletividade.28

Tome-se como exemplo os valores gastos pelo Ministério da Saúde somente com o cumpri-
mento de sentenças judiciais determinativas do fornecimento de fármacos de alto custo: 2,24 
milhões em 2005, elevando-se para 132,58 milhões em 2010, o que representa um aumento 
de mais de 5.000% em pouco mais de 5 anos.29

Defendendo que com o excesso dessa espécie de decisão judicial se cairá na falta de 
equidade na organização dos serviços de saúde, já que uns conseguirão até o desnecessário, 
enquanto outros não poderão obter nem mesmo o essencial,30 pregando a análise do direito à 
saúde por meio de uma ótica mais realista31 e alertando que levar os direitos a sério significa 

18 SCHEFFER, Mário (Org.) Programa Nacional de DST e Sida: o remédio via justiça - Um estudo sobre o 
acesso a novos medicamentos e exames em HIV/AIDS no Brasil por meio de ações judiciais. Brasília, DF: Minis-
tério da Saúde, 2005, Série Legislação, n. 3, p. 24 e segtes.
19 Idem, p. 23.
20 SANT’ANA, João Maurício Brambatiet al. Essencialidade e assistência farmacêutica: considerações 
sobre o acesso a medicamentos mediante ações judiciais no Brasil. Revista Panamericana de Salud Pública, 
v. 29, n. 2. Washington. Feb. 2011. Disponível em: <http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1020-49892011000200010> Acesso em: 29.03.2014.
21 SANT’ANA, João Maurício Brambatiet al. Idem.
22 STF, STA 558-PR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 02.09.2011.
23 STF, RE 248.304-RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/09/2001.
24 STF, RE 368.564-DF, Rel Min. MenezesDireito, j. 10.08.2011.
25 STF, AI 734.487-PR, Relª Minª Ellen Gracie, j. 20.08.2010.
26 STF, SL 47, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.03.2010.
27 ALCÂNTARA, Gisele Chaves Sampaio. Concretização judicial do direito à saúde: uma reflexão à luz da 
teoria dos jogos. Disponível em:
<http://www.lex.com.br/doutrina_24871775_CONCRETIZACAO_JUDICIAL_DO_DIREITO_A_SAUDE_
UMA_REFLEXAO_A_LUZ_DA_TEORIA_DOS_JOGOS.aspx>Acesso em: 19.04.2014.
28 Ibidem.
29 BASSETTE, Fernanda. Gasto do governo com remédios via ação judicial cresce 5.000% em 6 anos. O Estado 
de São Paulo. São Paulo, 28.04.2011. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gasto-do-
-governo-com-remedios-via-acao-judicial-cresce-5000-em-6-anos,711740,0.htm> Acesso em: 30.03.2014.
30 SANTOS, Lenir (org.). Direito da saúde no Brasil. Campinas: Saberes Editora, 2010, p. 168-169.
31 ALCÂNTARA, Gisele Chaves Sampaio. Judicializaçãoda saúde: uma reflexão à luz da teoria dos jogos. Disponível 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892011000200010
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892011000200010
http://www.lex.com.br/doutrina_24871775_CONCRETIZACAO_JUDICIAL_DO_DIREITO_A_SAUDE_UMA_REFLEXAO_A_LUZ_DA_TEORIA_DOS_JOGOS.aspx
http://www.lex.com.br/doutrina_24871775_CONCRETIZACAO_JUDICIAL_DO_DIREITO_A_SAUDE_UMA_REFLEXAO_A_LUZ_DA_TEORIA_DOS_JOGOS.aspx
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gasto-do-governo-com-remedios-via-acao-judicial-cresce-5000-em-6-anos,711740,0.htm%3e Acesso
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gasto-do-governo-com-remedios-via-acao-judicial-cresce-5000-em-6-anos,711740,0.htm%3e Acesso
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também levar a escassez a sério,32 a corrente contrária à judicialização da saúde começou a 
utilizar, entre outros, a teoria denominada reserva do possível para justificar o seu posiciona-
mento. Como exemplo, o ocorrido na SS 3073, que analisaremos a seguir.

3. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nª 3073 - RN

Os fatos - Luiz Carlos Fernandes impetrou Mandado de Segurança com pedido de limi-
nar,33para que a Justiça Pública ordenasse que o Estado do Rio Grande do Norte, por meio 
da sua Secretaria de Saúde Pública, fornecesse-lhe o medicamentoMabithera (Rituximabe) 
+ Chop, “em quantidade suficiente para o seu uso durante 08 (oito) meses, ou seja, uma 
doze para cada mês, assim como prescrito pelo médico especialista “.34O requerente sofria 
de câncer, o medicamento era essencial para o seu tratamento e não tinha ele condições 
financeiras para adquiri-lo.

Foi deferida a liminar solicitada, nos moldes da prescrição médica, sob pena de multa. 
O Estado recorreu, sob vários argumentos: inadequação do mandado de segurança, pois, 

“em caso de pedido de medicamentos, é necessária perícia que verifique a plausibilidade da indi-
cação médica feita pelo médico particular”; que é impossível ao Poder Judiciário “desenvolver ou 
efetivar direitos sem que existam meios materiais disponíveis para tanto”; que o medicamento 
pleiteado tem caráter experimental, ainda se encontrando em estudos “em razão de pesquisas 
haverem concluído que ele proporciona o aparecimento de hepatite nos pacientes que o utilizam”.

Porém, o que mais interessa a este nosso estudo, é o argumento estatal da ocorrência de 
grave lesão à ordem e à economia públicas, devido ao fato da liminar impugnada violar o 
princípio da legalidade orçamentária (CF, art. 167), já que”o Estado não tem previsão orçamen-
tária para suprir a população com todos os medicamentos que essa demande, não podendo 
arcar com o provisionamento integral de fármacos de que necessite cada cidadão residente 
no território estadual” (fl. 10).Nesse contexto, ressaltou ser necessária a observância da teoria 
da reserva do financeiramente possível, além do fato dos fármacos solicitados não estarem 
inclusos no Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, estabelecido, 
por meio do Poder Executivo, pela União, Estados e Municípios conjuntamente. Em decisão de 
09 de fevereiro de 2007 a ministra Ellen Gracie, acatou este argumento. 

Para os adeptos da citada teoria, dispõe ela acerca da possibilidade e alcance da atuação do 
Estado concernente à efetivação de certos direitos, como os sociais, entre os quais se encontra o 
direito à saúde.35 De acordo com Daniela Pinto Holtz Moraes, pela teoria da reserva do financeira-
mente possível “a efetivação dos direitos sociais estaria limitada às possibilidades orçamentárias do 
Estado”,36 conforme decidiu, no leading case, o Tribunal Constitucional alemão. Noutras palavras: a 

em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1592/1569> Acesso em: 30.03.2014, p. 93.
32 No original: Taking rights seriously means taking scarcity seriously. HOLMES, Stephen e SUSTEIN, Cass R. 
The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York: W. W. Northon&Company, 2000, p. 44. Tradução 
livre do autor. 
33 Autos nº 2006.006795-0, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
34 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Portal de Serviços. Disponível em: <http://esaj.tjrn.jus.br/
cposg/pcpoResultadoConsProcesso2Grau.jsp> Acesso em: 14.10.2014.
35 Constituição Federal, art. 6º.
36 Efetividade dos direitos sociais: Reserva do possível, mínimo existencial e ativismo judicial. Disponível em:

http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1592/1569
http://esaj.tjrn.jus.br/cposg/pcpoResultadoConsProcesso2Grau.jsp
http://esaj.tjrn.jus.br/cposg/pcpoResultadoConsProcesso2Grau.jsp
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escassez de recursos econômicos, aos quais certas prestações do Estado estão sujeitas, “passa a ser 
considerada verdadeiro limite fático a sua plena concretização”.37

Portanto, caso a efetivação de quaisquer direitos exija a aplicação de determinado gasto, 
não poderão eles ser tidos como absolutos, pois sujeitos que estão às restrições de caráter 
orçamentário.38 Sempre válido lembrar que as iniciativas reivindicadas dos Estados, por 
meio da prestação dos seus respectivos serviços públicos, são custeadas com os recursos dos 
contribuintes.39 A pressa em implementar certa prestação social, sem que seja considerada 
qualquer espécie de limites, certamente irá originar o contraproducente efeito de tornar 
inviável o socorro a outras necessidades da coletividade.40 Porque estas já poderiam até 
contar com um planejamento apropriado, mas que inevitavelmente restará comprometido, 
pois o aporte financeiro a lhes ser destinado será direcionado para o cumprimento da deter-
minação judicial.41

Alegam ainda os que comungam dessa corrente que, apesar de ser uma das funções do 
Poder Judiciário a concretização dos direitos sociais, tem ele assumido uma postura indivi-
dualista nos seus julgamentos, limitando-se à realização da microjustiça nas causas que lhe 
são submetidas.42 Necessária seria uma visão mais larga dos julgadores, pois na efetivação dos 
direitos sociais exige-se a capacidade de avaliar também a realização da macrojustiça, de tal 
forma que a justiça do caso julgado seja aquela que possa ser assegurada também aos que estão 
ou possam vir a estar em situação idêntica.43 Ademais, sabendo-se que para a implementação 
dos direitos sociais - entre os quais o direito à saúde - necessária se faz a alocação de recursos 
sempre limitados, mister tenha o Magistrado clara noção dos impactos que a sua decisão 
causará nas finanças estatais, o que poderá tornar impossível o atendimento das necessidades 
básicas da coletividade.44

Em idêntico sentido entende Canotilho, para quem a realização plena dos direitos sociais, 
culturais e econômicos deverá ser analisada em consonância com os parâmetros da “reserva do 
possível”, já que dependem dos recursos financeiros indispensáveis à sua efetivação. Portanto, a 
implementação desses direitos estaria sempre subordinada à quantia de recursos que o Estado 
possa mobilizar para o cumprimento deste propósito.45

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7701>                
Acesso em: 05.04.2014.
37 KELBERT, Fabiana Okchstein. A necessária ponderação entre a teoria da reserva do possível e a proteção do 
núcleo essencial dos direitos fundamentais, f. 2 e 3. III Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação PUCRS. Disponível em: 
<http://www.pucrs.br/edipucrs/online/IIImostra/Direito/61738%20-%20FABIANA%20OKCHSTEIN%20KELBERT.
pdf>  Acesso em: 03.04.2014. 
38 HOLMES, Stephen e SUSTEIN, Cass R. Op. cit., p. 44.
39 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. Op. cit., p. 9. 
40 OLIVEIRA NETTO, Sérgio de. O princípio da reserva do possível e a eficácia das decisões judiciais. Disponível 
em: <https://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/2/docs/saude51-principio_da_reserva.pdf> Acesso em 31.03.2014.
41 Idem, ibidem.
42  ALCÂNTARA, Gisele Chaves Sampaio.  Judicialização da  saúde:  uma  reflexão  à  luz  da  teoria  dos  jogos. 
Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1592/1569> Acesso em: 30.03.2014, 
p. 91.
43  AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha. Critérios jurídicos para lidar com a escassez de recursos e 
as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 18.
44  ALCÂNTARA, Gisele Chaves Sampaio.  Judicialização da  saúde:  uma  reflexão  à  luz  da  teoria  dos  jogos. 
Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1592/1569> Acesso em: 30.03.2014, 
p. 91.
45 CANOTILHO, Joaquim José Gomes e MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 
1991, p. 131.
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Na Suspensão de Segurança nº 3073-RN, ora em análise, o STF se posicionou em conformi-
dade com os apoiadores da teoria da reserva do financeiramente possível, acatando o argumento 
financeiro alegado pelo Estado para negar o direito de acesso a medicamentos pelo requerente. 
No caso ficou decidido que:

Verifico estar devidamente configurada a lesão à ordem pública, considerada em 

termos de ordem administrativa, porquanto a execução de decisões como a ora 

impugnada afeta o já abalado sistema público de saúde. Com efeito, a gestão da 

política nacional de saúde, que é feita de forma regionalizada, busca uma maior 

racionalização entre o custo e o benefício dos tratamentos que devem ser forne-

cidos gratuitamente, a fim de atingir o maior número possível de beneficiários. 

Entendo que a norma do art. 196 da Constituição da República, que assegura 

o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que 

alcancem a população como um todo, assegurando-lhe acesso universal e igua-

litário, e não a situações individualizadas. A responsabilidade do Estado em 

fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde de seus cidadãos não 

pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde. No presente caso, ao se deferir 

o custeio do medicamento em questão em prol do impetrante, está-se dimi-

nuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao restante 

da coletividade.

Negado, portanto, o direito do requerente de ter acesso ao medicamento que lhe era vital. 
Decidia o STF contrariamente aos interesses dos doentes, deixando perplexos os humanistas, 
já que a Corte, que sempre demonstrou especial respeito ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, relegou a segundo plano o direito humano à saúde. 

4. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 175 – CEARÁ

Julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 17 de março de 2010, o Agravo Regi-
mental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 – Ceará46 (STA-175), constituiu importante 
ação no tema relativo ao direito de acesso a medicamentos por via judicial, especialmente 
pela excelência do voto do seu Relator, o então Presidente do STF Ministro Gilmar Mendes. 
A tal ponto de o Ministro Ayres Britto consignar ter sido esse voto um “divisor de águas nas 
decisões da Corte sobre a matéria”,47 o Ministro Eros Grau comentar acerca da “alta quali-
dade do voto proferido” pelo Relator, “que certamente vai ficar marcado neste Tribunal”48 e 
o Ministro Celso de Mello concluir a sua manifestação votando em idêntico sentido ao do 
Ministro Gilmar Mendes e, a este se dirigindo, afirmar que assim procedia “considerando, 
sobretudo, Senhor Presidente, o magnífico voto proferido por Vossa Excelência”.49

46 O inteiro teor deste Acórdão (f. 70 a 141) encontra-se disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255> Acesso em 29.03.2014. 
47 STA-175, f. 70.
48 Idem, f. 134.
49  Idem, f. 133.
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Os fatos - O Julgado versa, em síntese, sobre o pedido da paciente Clarice de Abreu de 
Castro Neves, de 21 anos, ter direito de acesso ao medicamento Zavesca (Miglustat), pelo fato 
de ser portadora da Síndrome de Niemann-Pick Tipo C.50 Trata-se de doença degenerativa rara, 
causadora de movimentos involuntários, paralisias progressivas e distúrbios neuropsiquiá-
tricos variados, da qual a autora sofria desde a infância.51

A patologia foi comprovada por exames clínicos e laboratoriais e o fármaco prescrito por 
especialistas de reconhecida rede hospitalar como o único capaz de impedir o progresso 
da doença, bem como de possibilitar melhora da qualidade de vida da paciente.52 Esta não 
possuía condições financeiras para arcar com o elevado valor da terapia, - R$ 52.000,00 por 
mês - motivo que a levou a recorrer ao Poder Judiciário para que este determinasse ao Estado 
o custeio do seu tratamento.53

Acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região já havia deferido Tutela 
Antecipada, reconhecendo haver provas pré-constituídas do estado de saúde da paciente, bem 
como a necessidade do remédio pleiteado, determinando à União, ao Estado do Ceará e ao 
Município de Fortaleza o fornecimento do Zavesca em favor da autora.54

A União requereu suspensão da tutela, alegando que o decidido causava grave lesão à 
ordem, à economia e à saúde públicas.55 A Presidência do STF indeferiu o pedido por não cons-
tatar as graves lesões aventadas.56 A União agravou regimentalmente essa decisão, renovando 
os argumentos anteriormente expendidos na busca de demonstrar as graves lesões já mencio-
nadas, alegando: 1. que a decisão objeto do pedido de suspensão de tutela viola o princípio 
constitucional de separação de poderes;57  2. que  constitui  afronta  às  normas  do  Sistema  
Único  de  Saúde  (SUS);58 3. representa interferência indevida do Judiciário nas diretrizes das 
políticas públicas;59 4. ilegitimidade passiva da União;60 5. ofensa ao sistema de repartição de 
competências;61 6. inexistência de responsabilidade solidária entre os integrantes do Sistema 
Único de Saúde;62 7. que somente o ente responsável pelo fornecimento do remédio pretendido 
poderia figurar no polo passivo da ação principal.63

Em 17 de março de 2010 o Pleno do STF decidiu, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso de Agravo.64 E, como mencionamos alhures, o argumento financeiro da agravante é 
que será objeto da nossa análise no presente estudo. 

Cremos que análises perfunctórias da teoria da reserva do possível estão levando alguns 
estudiosos65 a forçar a sua adequação a realidades jurídicas bem distintas daquela na qual 
foi concebida e a lhe atribuir características das quais é ela destituída. E para elucidar esse 

50 STA-175, f. 71-72.
51 Idem, f. 72.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 STA-175. f. 72-74.
55 STA-175, f. 71.
56 Ibidem.
57 STA-175, f. 74.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 STA-175, f. 141.
65 Tais como: Sérgio de Oliveira Netto, Gisele Chaves Sampaio Alcântara, Lenir Santos, citados neste trabalho.
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último ponto, o elemento histórico revela-se essencial, sendo necessário pormenorizar os fatos 
e melhor esmiuçar a decisão que gerou, na Alemanha, a citada teoria. 

A locução “reserva do possível” (VorbehaltdesMöglichen) foi empregada pioneiramente 
pelo Tribunal Constitucional Federal alemão66 na última década de 70, na decisão BVerfGE67 
33, 303 (numerus clausus). Nela foi analisada a constitucionalidade, em controle concreto, de 
regras de direito estadual que regulavam o ingresso nos cursos de Medicina em determinadas 
universidades.68

Na ocasião, dois estudantes que prestaram vestibular para Medicina nas universidades de 
Hamburgo e Bavária, apesar de atingirem a nota necessária para o ingresso, não conseguiram 
se matricular69 devido à política alemã da época, de imposição de limites de vagas em cursos 
superiores.70 Os estudantes reprovados acionaram as Cortes Administrativas, alicerçados no 
art. 12 da Lei Fundamental germânica que dispõe: “todos os alemães têm direito a escolher 
livremente sua profissão, local de trabalho e seu centro de formação. O exercício profissional 
pode ser regulamentado por lei ou com base em lei”.71 Portanto, com base neste artigo consti-
tucional, o direito fundamental à liberdade profissional abrange, além do direito de escolha da 
própria profissão e local de trabalho, ainda o direito de escolher o local onde se deseja obter a 
formação profissional.72

Acionadas, as Cortes Administrativas solicitaram à Corte Constitucional que se manifes-
tasse sobre a constitucionalidade ou não da regra do Numerus Clausus. O julgamento ocorreu 
em 18 de julho de 1972, e os excertos da decisão do Tribunal germânico que interessam a este 
trabalho são os seguintes:

MATÉRIA.

Trata-se do julgamento de dois Controles concretos, apresentados pelos 

Tribunais Administrativos de Hamburg e da Baviera. Objeto desses processos 

eram regulamentações de admissão [vestibular] para medicina humana nas 

universidades de Hamburg e da Baviera, dos anos de 1969 e 1970.

RAZÕES.

Em dois processos de admissão ao curso de medicina na Universidade de 

Hamburg e Munique, os juízos e tribunais administrativos competentes 

66 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. A Cidadania Social na Constituição de 1988 – Estratégias de Positivação 
e Exigibilidade Judicial dos Direitos Sociais. São Paulo: Editora Verbatim, 2009, p. 173.
67 BVerfGE é a abreviação de EntscheidungendesBundesverfassungsgerichts, que significa: decisões do Tribunal 
Constitucional Federal. FALSARELLA, Christiane. Reserva do possível como aquilo que é razoável se exigir do 
Estado. Disponível em: 
<http://www.apesp.org.br/comunicados/images/tese_christiane_mina_out2012.pdf> Acesso em: 12.04.2014.
68 Idem. 
69 Idem.
70 GRANJA, Cícero Alexandre. O ativismo judicial no Brasil como mecanismo para concretizar direitos 
fundamentais sociais. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/index.php?n_link=re-
vista_artigos_leitura&artigo_id=14052&revista_caderno=9> Acesso em: 12.04.2014.
71 MÂNICA, Fernando Borges. Teoria da reserva do possível: direitos fundamentais a prestações e a inter-
venção do poder judiciário na implementação de políticas públicas. Revista Brasileira de Direito Público, Belo 
Horizonte, ano 5, n. 18, p. 169-186, jul./set. 2007, p. 169.
72 Segundo Konrad Hesse, “o direito fundamental à livre escolha dos centros de formação até agora somente 
ganhou significado em restrições de admissão absolutas para o acesso ao estudo escolar superior”. Elementos de 
Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1998, p. 321.

http://www.apesp.org.br/comunicados/images/tese_christiane_mina_out2012.pdf
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14052&revista_caderno=9
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14052&revista_caderno=9
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requerem a decisão do TCF sobre se certas normas do direito estadual sobre 

limitações da admissão ao ensino universitário (NumerusClausus) são 

compatíveis com a Grundgesetz.73 [...] Quando da inserção desse direito 

na Grundgesetz, e igualmente quando da sua interpretação inicial, pensa-

va-se sobretudo que o Art. 12 I GG garantiria ao indivíduo um direito de 

resistência (Abwehrrecht) contra as limitações de liberdade junto à formação 

universitária. Então foi enfatizado, nas discussões da Comissão Principal 

do Conselho Parlamentar, que se deveria assegurar, sob quaisquer circunstân-

cias, a liberdade de escolha entre diferentes universidades e a possibilidade de 

assistir a aulas. [...] Aqui não é necessário decidir se essa questão haveria de ser 

respondida afirmativamente e se desse mandamento constitucional poderia 

ser derivado, sob pressupostos especiais, um direito individual do cidadão 

imponível judicialmente à criação de vagas de estudo. Isso porque só se falaria 

em conseqüências constitucionais no caso de evidente violação daquele 

mandamento constitucional. Hoje, uma tal violação não pode ser verificada 

na área do estudo de medicina: Mesmo na medida em que os direitos sociais 

de participação em benefícios estatais não são desde o início restringidos 

àquilo existente em cada caso, eles se encontram sob a reserva do possível, no 

sentido de estabelecer o que pode o indivíduo, racionalmente falando, exigir 

da coletividade. [...] Por outro lado, um tal mandamento constitucional não 

obriga, contudo, a prover a cada candidato, em qualquer momento, a vaga 

do ensino superior por ele desejada, tornando, desse modo, os dispendiosos 

investimentos na área do ensino superior dependentes exclusivamente da 

demanda individual freqüentemente flutuante e influenciável por variados 

fatores. [...] Fazer com que os recursos públicos só limitadamente disponíveis 

beneficiem apenas uma parte privilegiada da população, preterindo-se outros 

importantes interesses da coletividade, afrontaria justamente o mandamento 

de justiça social, que é concretizado no princípio da igualdade. [...] Com base 

nesses critérios, uma violação constitucional não pode ser constatada.74

Portanto, ao decidir, a Corte deixou assentado que o direito ao número de vagas pleiteadas 
pelos estudantes, uma prestação positiva a ser fornecida pelo Estado, achava-se na dependência 
da reserva do possível, firmando o entendimento que só se pode reclamar do Estado o que 
razoavelmente se pode dele esperar, ou seja, o Tribunal Constitucional fundou sua decisão “na 
razoabilidade da pretensão frente às necessidades da sociedade”.75 Dessa forma, mesmo nos casos 
em que o Estado tenha recursos financeiros e possa dispor dos mesmos, não há que se afirmar 
tenha ele obrigação de prestar algo que não se situe nos lindes da razoabilidade.76

73 Lei Fundamental. Tradução livre do autor.
74 SCHWABE, Jürgen (coletânea original); MARTINS, Leonardo (org. e introd.). Cinqüenta Anos de Jurispru-
dência do Tribunal Constitucional Federal Alemão.  Trad.: HENNIG, Beatriz; MARTINS, Leonardo; CARVALHO, 
Mariana Bigelli de; CASTRO, Tereza Maria de; FERREIRA, Vivianne Geraldes. Montevidéu: Konrad-Adenauer-S-
tiftung E.V. 2005, p. 656-667. Disponível em: <http://www.kas.de/wf/doc/kas_7738-544-4-30.pdf> Acesso em: 
12.04.2014.
75 ÁVILA, Kellen Cristina de Andrade. Teoria da reserva do possível. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3558, 
29 mar. 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/24062>. Acesso em: 2 abr. 2014.
76 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_7738-544-4-30.pdf
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O leading case afastou a ideia de que existe obrigação estatal de satisfazer todos os estu-
dantes que quisessem cursar Medicina, o que demonstra que, no seu nascedouro, a reserva 
do possível não tem relação exclusiva com existência ou não de recursos financeiros para 
concretização de direitos sociais. A decisão da Corte vincula-se, vale repetir, à razoabilidade 
da pretensão deduzida face à sua efetivação.77

Ocorre que, ao ser introduzida no nosso país, a citada teoria sofreu alteração interpreta-
tiva, perdendo parte do seu sentido original. A tal ponto de se falar em “desinterpretação da 
‘reserva do possível’ no Brasil”.78 Isso porque a doutrina não costuma fazer menção à razoa-
bilidade da pretensão, mas somente à disponibilidade ou não de recursos financeiros.79 Seria, 
portanto, apenas a reserva do financeiramente possível. Ana Paula Barcellos, por exemplo, 
assim a define: “De forma geral, a expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno 
econômico da limitação dos recursos disponíveis diante da necessidade quase sempre infinitas 
a serem por eles supridas”.80

Além dessa adulteração interpretativa, há que se considerar também as diferenças entre 
o ordenamento jurídico alemão – no qual a teoria foi criada -, e o brasileiro. Nesse ponto, na 
STA-175, o Relator assim deixou consignado:

Ressalte-se, não obstante, que a questão dos direitos fundamentais sociais 

enfrenta desafios no direito comparado que não se apresentam em nossa reali-

dade. Isso porque a própria existência de direitos fundamentais sociais é ques-

tionada em países cujas Constituições não os prevêem de maneira expressa 

ou não lhes atribuem eficácia plena. É o caso da Alemanha, por exemplo, 

cuja Constituição Federal praticamente não contém direitos fundamentais de 

maneira expressa (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução 

Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 500), e de 

Portugal, que diferenciou o regime constitucional dos direitos, liberdades e 

garantias do regime constitucional dos direitos sociais (ANDRADE, José Carlos 

Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 3ª 

Edição. Coimbra: Almedina, 2004, p. 385). Ainda que essas questões tormen-

tosas permitam entrever os desafios impostos ao Poder Público e à sociedade na 

concretização do direito à saúde, é preciso destacar de que forma a nossa Consti-

tuição estabelece os limites e as possibilidades de implementação deste direito.81

Complementa, adiante, asseverando que na Constituição brasileira os direitos sociais, 
entre os quais se encontra o direito à saúde, são autênticos direitos fundamentais. E que 
inexiste dúvida que “as demandas que buscam a efetivação de prestações de saúde devem ser 
resolvidas a partir da análise de nosso contexto constitucional e de suas peculiaridades”.82 
E não da realidade germânica.

Advogado, 2003, p. 265.
77 ÁVILA, Kellen Cristina de Andrade. Op. cit. 
78 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 106.
79 FALSARELLA, Christiane. Op. cit.
80 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 261.
81 STA-175, p. 83-84.

82 STA-175, p. 90.
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Corroborando essa assertiva do Ministro e com a autoridade de quem conhece a reali-
dade do Brasil, onde reside e leciona há duas décadas,83 bem como a da Alemanha, onde 
se graduou e se doutorou,84 o professor Andreas Joachim Krell afirma que existem autores 
brasileiros que, valendo-se da doutrina constitucional germânica, tentam tornar inviável 
que os tribunais exerçam um maior controle das políticas sociais. E que invocam os mestres 
alemães para afirmar que também no Brasil os direitos sociais deveriam ser encarados não 
como verdadeiros Direitos Fundamentais, mas sim como diretrizes, mandamentos ou fins 
do Estado. Sempre afirmando estarem seguindo a linha alemã, esses autores asseveram que, 
teoricamente, não seria possível construir direitos públicos subjetivos a partir de direitos 
sociais. E também que o Poder Judiciário não está legitimado para decidir acerca de bene-
fícios individuais. Krell afirma ser essa interpretação duvidosa, sem correspondência com 
o exigido de um produtivo e cientificamente coerente Direito Constitucional Comparado. 
E alerta:

Não podemos isolar instrumentos, institutos ou até doutrinas jurídicas do 

seu manancial político, econômico, social e cultural de origem. Devemos 

nos lembrar também que os integrantes do sistema jurídico alemão não 

desenvolveram seus posicionamentos para com os direitos sociais num 

Estado de permanente crise social e milhões de cidadãos socialmente 

excluídos. Na Alemanha – como nos outros países centrais – não há um 

grande contingente de pessoas que não acham uma vaga nos hospitais mal 

equipados da rede pública; não há a necessidade de organizar a produção e 

distribuição da alimentação básica a milhões de indivíduos para evitar sua 

subnutrição ou morte; não há altos números de crianças e jovens fora da 

escola; não há pessoas que não conseguem sobreviver fisicamente com o 

montante pecuniário de ‘assistência social’ que recebem etc. Temos certeza 

de que quase todos os doutrinadores do Direito Constitucional alemão, se 

fossem inseridos na mesma situação sócio-econômica de exclusão social 

com a falta das condições mínimas de uma existência digna para uma boa 

parte do povo, passariam a exigir com veemência a interferência do Poder 

Judiciário, visto que este é obrigado de agir onde os outros Poderes não 

cumprem as exigências básicas da constituição (direito à vida, dignidade 

humana, Estado Social).85

As disparidades legislativas, portanto, bem como as de realidade social existentes entre a 
Alemanha e o Brasil, também desautorizam a aplicação da reserva do possível ao nosso orde-
namento jurídico. Nem na forma como foi ela originalmente concebida, muito menos no modo 
interpretativo torto que lhe deram certos doutrinadores pátrios. 

83 Professor Associado concursado de Direito Ambiental e Constitucional da Universidade Federal de Alagoas 
- UFAL, Maceió - desde 1995. Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?i-
d=P270579#Identificacao> Acesso em: 19.04.2014.
84 Graduado em Ciências Jurídicas (Rechtswissenschaften) pela Freie Universität de Berlim (Alemanha - 1986), 
onde obteve também o seu título de Doutor em Direito (Doctor Juris - 1993). Idem.
85 KRELL, Andreas Joachim. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os (des) caminhos de 
um Direito Constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 107-109.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=P270579#Identificacao
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=P270579#Identificacao
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5. DO ÔNUS DA PROVA

Invocando ausência de recursos financeiros para se eximir da obrigação de efetivar direitos 
fundamentais por meio da utilização de uma teoria totalmente desfigurada e não condizente 
com a nossa realidade, os entes federativos ainda costumam fazê-lo sem apresentar quaisquer 
provas do afirmado. E no caso em análise não foi diferente. Olvidando ensinamentos proces-
suais elementares, como o que dispõe que o ônus da prova cabe a quem alega,86 limitou-se a 
União a mencionar que o elevado preço do medicamento a ser fornecido à paciente causaria 
“grave lesão às finanças e à saúde públicas”.87

Acontece que esse tipo de comprometimento financeiro “deve sempre ser demonstrado 
de forma clara e concreta, caso a caso”, consoante lembrou ao agravante o Ministro-Relator 
Gilmar Mendes.88 E o Ministro Celso de Mello no seu voto deixou consignado:

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas,significativo 

relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (STEPHEN HOLMES / 

CASS R. SUNSTEIN, “The CostofRights”, 1999, Norton,  New York; ANA 

PAULA DE BARCELLOS, “A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucio-

nais”, p. 245/246, 2002, Renovar), notadamente em sede de efetivação e 

implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos 

econômicos,  sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público,  

impõe e exige deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais 

prerrogativas individuais e/ou coletivas. [...] Cumpre advertir, desse modo, 

que a cláusula da “reserva do possível”, - ressalvada a ocorrência de justo 

motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com 

a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obri-

gações constitucionais,notadamente quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 

constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 

[...].89 (grifamos)

Constata-se, portanto, que o Judiciário não aceita apenas a mera alegação de falta de 
recursos, exigindo a sua comprovação. Ingo Wolfgang Sarlet ao comentar prováveis reflexos no 
orçamento público nas questões afetas ao direito à saúde, refere-se ao Ministro Gilmar Mendes, 
que lembrou, em recente decisão, existir dever constitucional de investimento de recursos, e 
até mesmo pisos e limites, na área da Saúde. E complementa:

Há estudos atuais comprovando, categoricamente, que a União não gasta, 

em nenhuma rubrica orçamentária aquilo que foi disponibilizado pelo orça-

mento, inclusive na área da saúde. Há provas cabais de Estados e Municípios 

86 Código de Processo Civil, art. 333. O ônus da prova incumbe: I – [...]; II - ao réu, quanto à existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
87 STA-175, f. 74.
88 STA-175, f. 86.
89 STA-175, f. 112-114.
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que não investem naquilo que foi imposto pela União no direito à saúde. 

Alegar reserva do possível nessas circunstâncias é uma alegação vazia. [...] 

O ônus da demonstração, o ônus da prova da falta de recursos é do Poder 

Público; o ônus da necessidade do pedido é do particular.90

Ademais, o elevado preço do medicamento não constitui razão para a recorrente se negar a 
fornecê-lo. Isso porque a Portaria GM nº 1318, de 23 de julho de 200291 regulamentou a dispo-
nibilização dos medicamentos de dispensação em caráter excepcional. São conhecidos como 
“excepcionais” os fármacos de elevado preço ou aqueles cujo uso é por tempo prolongado, o 
que os tornam dispendiosos.92 O Ministério da Saúde é quem os controla, “sendo alguns deles 
incluídos na tabela de valores de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais do 
Sistema Único de Saúde - SIA/SUS”.93

Constata-se, portanto, que a agravante não será surpreendida por um gasto não progra-
mado no seu orçamento com o cumprimento da determinação judicial porque já existe, no 
âmbito do próprio governo federal, uma política voltada para o setor, com recursos prove-
nientes do Ministério da Saúde para a sua efetivação. E disso não olvidou o Ministro-Relator 
no seu voto na STA-175:

Ressalte-se, ainda, que o alto custo do medicamento não é, por si só, motivo 

para o seu não fornecimento, visto que a Política de Dispensação de Medi-

camentos excepcionais visa a contemplar justamente o acesso da população 

acometida por enfermidades raras aos tratamentos disponíveis.94

E não podemos aqui deixar de mencionar a arguta observação de Américo Bedê Freire Júnior:
 

Será que é possível falar em falta de recursos para a saúde quando existem, 

no mesmo orçamento, recursos com propaganda do governo? Antes de 

os finitos recursos do Estado se esgotarem para os direitos fundamentais, 

precisam estar esgotados em áreas não prioritárias do ponto de vista consti-

tucional e não do detentor do poder.95

Portanto a mera alegação de falta de recursos financeiros como fundamento para não 
cumprir determinação judicial de fornecimento de medicamentos a quem deles necessita, 
desacompanhada de quaisquer provas que atestem a sua veracidade, não merece crédito. 

90 Supremo Tribunal Federal, Audiência pública: saúde. Brasília: Secretaria de Documentação Coordenadoria 
de Divulgação e Jurisprudência,2009, p. 74-81.
91 Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2002/Gm/GM-1318.htm> Acesso em: 
19.04.2014.
92 BARROS, Jacson Venâncio et al. Sistema de Dispensação de Medicamentos Excepcionais no Estado de São 
Paulo. Disponível em: <http://www.sbis.org.br/cbis/arquivos/790.pdf> Acesso em: 18.04.2014.
93 Ibidem.
94 STA-175, f. 73.
95 O controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 74.

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2002/Gm/GM-1318.htm
http://www.sbis.org.br/cbis/arquivos/790.pdf
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CONCLUSÃO 

A questão do direito de acesso a medicamentos é extremamente séria, pois envolve vidas, de 
forma que uma decisão denegatória da concessão de um medicamento de elevado custo, vital 
para um doente sem condições financeiras para adquiri-lo, representará autêntica sentença com 
pena de morte. E fica difícil aceitar como justa uma decisão desse jaez, proferida no contexto de 
um ordenamento jurídico impregnado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 

De forma que beira a irresponsabilidade a tese dos entes federativos da falta de recursos 
financeiros para o cumprimento das decisões judiciais por meio da utilização de uma versão 
equivocada da teoria da reserva do possível, desacompanhada de quaisquer provas. A trans-
ferência mal feita dessa teoria para a realidade pátria pode resultar na adoção de soluções 
compatíveis com o contexto socioeconômico europeu, completamente diverso do brasileiro, 
com o risco de provocar sentenças injustas. E mesmo a reserva do “financeiramente” possível, 
como querem alguns doutrinadores pátrios, deve estar necessariamente muito bem compro-
vada para constituir empecilho à concretização de um direito de tamanha relevância. 

Entendemos que com a Constituição de 1988 tratando a saúde como direito funda-
mental, quando houver confronto entre o direito de acesso a medicamentos e a teoria da 
reserva do possível, dúvidas não há que a opção deva ser pela garantia de acesso ao fármaco, 
opção essa que privilegia a vida, pressuposto básico de qualquer direito. Dessa forma, deci-
sões como a da STA-75 devem ser saudadas como marcos contra a indiferença estatal e a 
favor da democracia.
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RESUMO: Este artigo apresenta um estudo sobre a segurança 
jurídica e a separação de Poderes como limites para a atuação 
jurisdicional. Pretende-se demonstrar como a excessiva atuação 
do Judiciário, fenômeno recente e crescente, pode comprometer 
a estabilidade das relações sociais e a própria segurança advinda 
da separação de Poderes. 
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ABSTRACT: This article presents a study on the legal security 
and the separation of powers as limits for judicial adjudication. 
It is intended to demonstrate how the excessive role of the 
judiciary, recent and growing phenomenon, can compromise 
the stability of social relations and his own safety that resulted 
from the separation of powers.
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INTRODUÇÃO

A Constituição de 1988 trouxe consigo a percepção de que a democracia só pode ser 
vislumbrada se também estiverem presentes instituições que garantam sua existência, 

tais como a separação de Poderes e a segurança jurídica.  No entanto, o aumento da atividade 
jurisdicional na interpretação constitucional e na execução de direitos e garantias constitucio-
nais, vem causando, de certa forma, um questionamento sobre a proteção dessas instituições. 
Assim, pretende-se desenvolver o trabalho por meio da análise das implicações do ativismo 
judicial na preservação da segurança jurídica e na separação de Poderes.

A separação de Poderes está entre os princípios fundamentais da República Federativa 
do Brasil, conforme se extrai do art. 2° da Constituição Federal, que prevê a independência e 
harmonia entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Já a segurança jurídica está protegida 
no rol de direitos e garantias fundamentais, quando prevê a proteção do direito adquirido, do 
ato jurídico perfeito e da coisa julgada (DALLARI, 2007, p. 82-83), como garantias da estabili-
dade temporal das relações estabelecidas. Em meio a essas garantias institucionais, verifica-se 
um fenômeno recente no Brasil e que vem ganhando força a cada dia, qual seja, a tentativa de 
superação do positivismo jurídico por meio de uma atuação mais proativa do Judiciário. 

A consciência dos juízes sobre o papel na sociedade vem assumindo a liderança em um 
processo de reformas. O Poder Judiciário não é mais entendido como mais simples guar-
dião da Constituição, mas sim executor de direitos e garantias (DALLARI, 2007, p. 82-83). A 
própria Constituição de 1988 atribuiu a esse órgão não só a função já consagrada de fiscal da 
legalidade, mas também o novo papel de guardião da legitimidade (FERREIRA FILHO, 2009, p. 
190). O juiz não é mais “a boca que pronuncia a lei”, não se preocupa mais com a mera legali-
dade, mas sim com a realização da justiça. 

No entanto, muitas vezes acontece que o Judiciário, na qualidade de executor de direitos 
e garantias, acaba por exceder as funções tipicamente a ele estabelecidas pela Constituição, 
comprometendo a mencionada independência e harmonia entre os Poderes e também a própria 
segurança do ordenamento jurídico. O objetivo do trabalho é instigar o leitor a refletir sobre a 
relação dos princípios da segurança jurídica e da separação de Poderes com Judiciário, enten-
dido como órgão criativo e concretizador de direitos. 

1. SEGURANÇA JURÍDICA E A REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA

A ideia da segurança jurídica é uma das expressões de grande significado no Estado de 
Direito, assumindo um papel diferenciado na realização da própria justiça material (MENDES; 
BRANCO, 2012, p. 436). Silva (2005, p. 433), valendo-se dos ensinamentos de Jorge Reinaldo 
Vanossi, explica que ela permite às pessoas o conhecimento antecipado das consequências 
diretas de seus atos à luz da liberdade reconhecida.

O ponto central está no fato de que a segurança jurídica garante a estabilidade das relações 
sociais, dando uma certeza relativa das consequências das ações realizadas mediante deter-
minada norma, ainda que essa seja substituída por outra. Nesse sentido, pode-se dizer que, 
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além de ser valor e princípio irrenunciável do ordenamento jurídico, a segurança jurídica é 
imprescindível para a realização de valores de justiça e paz social. 

Extrai-se do art. 5º, inciso XXXVI, CF a íntima relação entre segurança jurídica e o ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A própria Lei de Introdução às normas 
do Direito Brasileiro – Decreto-Lei n. 4.657/42 – prevê o respeito e a proteção desses três 
institutos. Em seu art. 6º, o referido Decreto-Lei define ato jurídico perfeito como aquele “já 
consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”, já os adquiridos são tidos como 
direitos “que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do 
exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”, 
e, por fim, coisa julgada é entendida como “a decisão de que já não caiba recurso”.

Canotilho (1993, p.374) afirma ser a segurança jurídica inerente ao Estado de Direito, 
permitindo a permanência da ordem jurídica, da paz social e situações jurídicas. Portanto, 
percebe-se quão importante ela é para a existência do ordenamento jurídico e realização da 
justiça. Não é somente um valor a ser respeitado, mas também algo a ser seguido para que seja 
possível a manutenção da ordem jurídica e social. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO ATIVISMO JUDICIAL

Na definição de ativismo judicial, deve-se avaliar o modo de exercício da 

função jurisdicional. Nesse sentido, o fenômeno será percebido de maneira 

distinta em sistemas jurídicos diferenciados. Por isso a importância de 

distinguir o modo de atuação do Poder Judiciário no civil law no common law. 

Enquanto no primeiro sistema o Judiciário move-se dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelo legislador, no segundo sistema a jurisprudência ocupa o 

posto de principal fonte do direito, demonstrando o fenômeno de criação 

jurídica pelo Poder Judiciário.

No sistema de common law, a decisão desempenha uma dupla função, define a contro-
vérsia jurídica e tem valor de precedente (RAMOS , 2010, p. 105). O juiz ou tribunal produz 
uma decisão com base nos princípios gerais de direito desse sistema, utilizando-se ainda da 
analogia ou equidade e, se essa decisão for adotada pelo tribunal de apelação ou superior, terá 
força vinculativa (RAMOS, 2010, p. 107). As decisões judiciais do common law frequentemente 
assumem a condição de atos veiculadores de normas jurídicas balizadoras de condutas e novos 
atos de aplicação. Deste modo, entende-se por que nesse sistema é muito mais difícil a tarefa de 
encontrar parâmetros que indiquem eventuais abusos na função jurisdicional em detrimento 
da função legiferante, diferentemente do sistema de civil law, em que o juiz está vinculado 
fortemente à legislação vigente. 

No sistema de common Law, não há necessariamente uma conotação negativa na palavra 
“ativismo”, mas, pelo contrário, por vezes é elogiada por proporcionar uma adaptação do 
direito frente às novas demandas da sociedade (RAMOS, 2010, p. 109-10). Contudo, o mesmo 
não ocorre no sistema jurídico adotado no Brasil, entendendo-se o ativismo judicial como um 
fenômeno negativo, em que a função jurisdicional é exercida para além dos limites impostos 
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pelo ordenamento, desnaturando a atividade típica do Poder Judiciário e golpeando o Poder 
Legislativo, que pode eventualmente observar a legislação ser invalidada por uma decisão 
claramente ativista. 

O ativismo judicial é verificado quando o Judiciário, a pretexto de exercer sua função 
típica, distorce o dispositivo constitucional e cerceia a atividade de outro Poder, o que pode 
ocorrer mediante interpretação distante dos limites estabelecidos pelo texto constitucional, 
atribuição de efeitos às normas incompatíveis com a Constituição, declaração de inconstitu-
cionalidade com base em critérios aleatórios em clara violação à Constituição, dentro outros 
(RAMOS, 2010, p. 105).

Por um lado deve-se salientar que o mau uso da interpretação jurisdicional pode acar-
retar na criação de um Estado Jurisdicional, em que há preponderância do Judiciário sobre os 
demais poderes, o que violaria o princípio da separação. Por outro lado, o apego às formali-
dades legais – herança do positivismo jurídico – não é visto como sinal positivo de imparcia-
lidade e neutralidade, muito menos como garantia de justiça, uma vez que o direito deve se 
adaptar às novas realidades sociais.

Assim, a atividade interpretativa exercida pelo Judiciário deve ser feita com cautela, obser-
vando parâmetros e limites. Não se deve distorcer o dispositivo constitucional, de modo a 
produzir efeitos incompatíveis com a própria ordem jurídica. O ativismo judicial não deve 
deformar nem o direito infraconstitucional, muito menos a normatividade constitucional. 

2. (IN)CONSEQUÊNCIAS DO ATIVISMO JUDICIAL: NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO 
DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES

O debate acerca do ativismo judicial leva ao questionamento sobre suas 

consequências ou inconsequências no ordenamento jurídico. 

Reforça-se o entendimento de que a racionalidade da jurisdição depende 

de critérios de segurança do direito e aceitabilidade racional, podendo a 

atividade jurisdicional ser eventualmente obstáculo à preservação da segu-

rança jurídica e da separação de poderes. Os principais fundamentos da 

separação dos poderes97 são: (i) identificação de funções a serem desem-

penhadas pelo Estado, destinadas à realização de seus fins; (ii) criação de 

órgãos dentro do Estado com prerrogativas e independência entre si; (iii) 

distribuição de funções entre os Poderes do Estado que resulte na própria 

limitação do poder. 

Na atualidade, a separação de poderes passou por uma transformação, resul-

tante da democratização do poder e da intervenção do estado nos domínios 

econômico e social (FERREIRA FILHO, 2010, p. 267). Passou-se a observar 

o predomínio do Executivo nos assuntos do Legislativo, como também a 

crescente participação do Judiciário na criação e inovação do direito para 

resolução de conflitos em que não haja nenhuma norma a ser aplicável. É 

97  Cf. Professor Elival da Silva Ramos, aula ministrada na matéria “Princípios Fundamentais de Direito Cons-
titucional” do curso de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na data 
de 06.11.2012. 
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ainda de se perceber que o princípio da separação de Poderes não pode mais 

ser entendido no sentido absoluto, como o era no Estado Liberal. A evolução 

do Estado Social demanda uma reestruturação da função jurisdicional, que 

deve proteger o cidadão contra as ações dos outros dois Poderes. 

Como já antes mencionado, o juiz não é mais a simples “boca da lei” ou o 

“escravo da lei”, ele assumiu um papel muito mais importante, de criar e 

conformar o direito frente à realidade social. Contudo, a liberdade de criação 

dos juízes é relativamente menor do que aquela que é conferida ao Poder 

Legislativo (RAMOS, 2010, p. 119). Desse modo, o ativismo que não só cria o 

direito, mas esvazia totalmente a função jurisdicional para exercer de maneira 

típica outra função que não lhe foi conferida pela Constituição afronta a sepa-

ração dos Poderes. A ultrapassagem da linha demarcatória da função jurisdi-

cional, que descaracteriza totalmente a função típica do Poder Judiciário, em 

detrimento da função legislativa e executiva, não é permitida pelo ordena-

mento jurídico brasileiro (RAMOS, 2010, p. 119).

No Brasil, os três Poderes apresentam deficiência em sua organização e modo 

de atuação. A crescente predominância do Executivo e do Judiciário frente 

ao Legislativo, demonstra uma falha de atuação dos Poderes que, muitas 

vezes, compromete a própria eficiência deles, influenciando até na própria 

segurança jurídica. No entanto, tal fator não é justificativa razoável para a 

aceitabilidade do ativismo judicial. 

Por meio dessa análise, observa-se que a inadequação das instituições que 

dão corpo à separação de Poderes levou à própria crise da separação. Para 

a superação dessa crise, podem ser pensadas algumas diretrizes para uma 

reforma política, tais como reorganização do quadro partidário, institucio-

nalização da função de Governo, conscientização do problema trazido pelo 

ativismo judicial, dentre outras.98

Portanto, a atuação do Judiciário que excede o limite aceitável quando da 

concretização de valores constitucionais pode não só comprometer a cláu-

sula pétrea consagrada no princípio da separação dos Poderes, como também 

causar graves consequências para a segurança jurídica do ordenamento. 

CONCLUSÃO

Até o advento da Constituição de 1988, a linha de atuação do Judiciário no 

Brasil era a de auto-contenção judicial. A partir desse marco histórico, o 

Judiciário passou a ter uma atitude mais dinâmica e proativa de interpretar 

a Constituição, o que resultou no chamado ativismo judicial. 

98 Cf. Professor Elival da Silva Ramos, aula ministrada na matéria “Princípios Fundamentais de Direito Consti-
tucional” do curso de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na data 
de 06.11.2012.
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Por meio do estudo acerca do ativismo judicial e sua relação com o princípio 

da separação dos Poderes e segurança jurídica, percebe-se que essa atuação 

pode implicar no comprometimento do Estado Democrático de Direito e 

enfraquecimento de suas instituições. 

O fenômeno do ativismo denuncia abertamente a ineficiência do atual 

Poder Legislativo, exigindo reflexões sobre uma possível e urgente reforma 

política. A função jurisdicional não pode jamais suprimir a representação 

política, expressão da vontade geral, muito menos o papel do Legisla-

tivo. Nesse sentido, o Judiciário não pode abandonar completamente sua 

função típica, para então exercer outra que não lhe foi estabelecida pela 

Lei Fundamental. 

A jurisdição constitucional deve sim conter certos limites, sob pena de se 

tornar um instrumento antidemocrático e contramajoritário. Assim, resta 

o questionamento acerca de parâmetros precisos e claros para o bom exer-

cício da justiça constitucional, sem que ela ultrapasse inconsequentemente o 

campo da política majoritária, ou seja, aquela feita no âmbito do Legislativo 

ou Executivo. 
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CHANGE OF LEGAL UNDERSTANDING THE SUPREME FEDERAL COURT 
VERSUS LEGAL SECURITY.
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RESUMO: A alteração de entendimento jurisprudencial é uma 
realidade em todos os ordenamentos jurídicos, pois imprescin-
dível à adequação da lei e do direito à evolução econômico, polí-
tico e social de uma nação. A forma como essa transmutação se 
concretiza, todavia, varia de acordo com o sistema jurídico que 
se adota. No ordenamento jurídico brasileiro prima-se por legis-
lação, mas é de suma importância o papel ocupado por conso-
lidada jurisprudência, pois a sociedade também busca no Poder 
Judiciário prévia orientação para lastrear sua conduta, planejar 
e celebrar negócios jurídicos. As limitações legais que constitu-
cionalmente são impostas ao Estado para fins de resguardar o 
cidadão de práticas despóticas devem delinear sua atuação, no 
exercício de qualquer de suas funções. Diante desse contexto, 
estuda-se a mudança de jurisprudência ressaltando a insegu-
rança jurídica e o descrédito do Poder Judiciário que dela pode 
advir, caso resulte em prejuízos aos direitos individuais do 
cidadão, que pautou sua conduta em orientação da mais alta 
Corte do país; a pertinência de se moldar a eficácia temporal de 
determinadas decisões jurídicas; e, por fim, a necessidade de 
se respeitar os princípios constitucionais, como mecanismo de 
proteção do indivíduo.

PALAVRAS-CHAVE: Mudança. Jurisprudência. Supremo Tribunal 
Federal. Segurança Jurídica.

ABSTRACT: Changing legal understanding is a reality in all 
jurisdictions, as essential to the adequacy of the law and the right 
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to economic, political and social developments of a nation. The 
way this transmutation is realized, however, varies according to 
the legal system that is adopted. In the Brazilian legal system 
is considered- by legislation, but it is very important the role 
occupied by settled case law because society also searches by 
the Judiciary orientation prior to ballast their conduct, plan and 
enter into legal transactions. Legal limitations that are constitu-
tionally imposed on the state for the purpose of protecting the 
citizens from despotic practices should outline its performance 
in exercising any of its functions. In this context, we study the 
change in case law is emphasizing legal uncertainty and the 
discrediting of the Judiciary that it may come, if it results in 
harm to the individual rights of the citizen, which is guided by 
his conduct in direction of the highest Court of the country; The 
advisability of shaping the temporal efficacy of certain legal deci-
sions; and finally, the need to respect constitutional principles 
such as individual protection mechanism.

KEY-WORDS: Change. Jurisprudence. Federal Supreme Court. 
Legal Security .

SUMÁRIO: 1.Introdução. 2. Mudança de jurisprudência.  3. Prece-
dente judicial e jurisprudência . 4. Mudança de entendimento 
judicial. 5. Limites legais à alteração substancial de jurisprudência 
consolidada por tribunais superiores 6. Eficácia temporal das 
decisões. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO

O Poder Judiciário brasileiro vem passando por significativas alterações, dentre as 
quais tem merecido destaque a mudança de sua consolidada jurisprudência, o 

que, em dadas situações gera perplexidade no meio jurídico, político, econômico e social e 
conduz à discussão sobre o poder jurídico-político desempenhado pelo Supremo Tribunal 
Federal – STF. 

No presente artigo analisa-se como esse processo de mutação ocorre na Inglaterra e nos 
Estados Unidos da América do Norte – EUA, e, em seguida, a importância que o sistema do 
common law adotado por estes países exerce no direito brasileiro, que, por fator de ordem histó-
rica, tem formação jurídica distinta.

É enfrentada a diferenciação entre precedente judicial e jurisprudência, com ênfase na 
importância desta como fonte de direito e a função por ela desempenhada no ordenamento 
jurídico nacional. 
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Destaca-se a alteração de entendimento consolidado — da qual resulte prejuízo à 
sociedade, violação aos limites legais impostos ao Estado pela Constituição da República 
Federativa do Brasil — e o que é preciso se fazer para evitar descrédito do Poder Judiciário 
e insegurança jurídica.

Trata-se, ainda, do instituto da eficácia temporal de decisões, notadamente as proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal, para fins de evitar um caos no ordenamento jurídico, mostrando 
como essa delimitação de efeitos tem sido adotada nos EUA, na Inglaterra e no Brasil. 

Por fim, declina-se sugestões sobre medidas a serem adotadas para fins de preservar os 
diretos e garantias fundamentais e resguardar a essência do Estado Democrático de Direito, em 
havendo mutações bruscas na  jurisprudência, no Brasil.

2. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA

Intenso processo de alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi desenca-
deado nos últimos anos. 

Parte disso se deve a fatores comuns como necessidade de adaptação das normas jurídicas 
à realidade política, econômica, jurídica e social, já que o processo legislativo demanda forma-
lidade técnica, tempo, comprometimento dos parlamentares, peculiaridades que nem sempre 
se pode esperar.

Outra parcela significativa decorre de inevitável alteração na composição desse Tribunal, que 
diuturnamente vê seus membros serem substituídos por pessoas com novos entendimentos, dife-
rentes percepções, sobre fatos muitas vezes já consolidados, propósito de mudar e, às vezes, até 
mesmo inabilidade técnica naquela determinada área, em que pese tenham notório saber jurídico. 

Tem-se, ainda, a circunstância de que a República Federativa do Brasil é filiada ao sistema 
romano-germânico, mas inegavelmente vem sofrendo, ao longo dos anos, intensa influência do 
sistema do common law, próprio da Inglaterra e dos Estados Unidos.

A jurisprudência não desempenha mais um papel secundário no ordenamento jurídico 
nacional e sua alteração tem forte repercussão sobre direitos e garantias do cidadão, afeta 
relações jurídicas já consolidadas e acaba, por muitas vezes, gerando situação de insegurança,  
instabilidade nas relações entre a sociedade e o Estado.

Nesse contexto de mudança no entendimento jurisprudencial, no entanto, tem acontecido 
de muitas decisões (atos normativos) serem proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em 
desarmonia com princípios constitucionais, que veiculam garantias fundamentais.

Têm-se atos normativos inconstitucionais, porque assim o é “qualquer interpretação de 
norma jurídica, que tenda a retirar ou mesmo restringir aplicabilidade a um princípio consti-
tucional, mormente – repetimos – quando esse diz de perto com um direito fundamental”100. 

(FERRAZ, 2009, p.42)       
É fato notório que o Poder Judiciário brasileiro vive uma crise, em que padrões são revistos, 

há intenso processo de relativização de normas, muitos preceitos jurídicos tem sido mitigados, e 
“a flexibilidade política permitiu também uma grande flexibilidade técnico-jurídica de adaptação 

100 FERRAZ, Junior, Tércio Sampaio. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ/ Tércio Sampaio Ferraz Jr., Roque 
Antonio Carraza, Nelson Nery Júnior, 2. ed. – Barueri, São Paulo: Manole Minha Editora, 2009, p.42. 
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não somente às novas circunstâncias históricas normais, mas também às circunstâncias excep-
cionais e transitórias”101.( SOUZA, 2008, p.18) 

Todavia, não se pode, repentinamente, introduzir em um país cuja formação jurídica tem 
por lastro o sistema romano-germânico, todas as regras ínsitas ao sistema do common law; violar 
o princípio da segurança jurídica e o da boa-fé em que o Estado também tem que pautar sua 
conduta, uma vez que proibido o venire contra factum proprio, tudo sob pena de total desestrutu-
ração do ordenamento jurídico nacional, de se atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Por isso, é importante que se delimite a eficácia temporal da decisão que introduz no orde-
namento jurídico outro entendimento jurisprudencial, em substituição ou mediante significa-
tiva modificação daquele até então consolidado. 

Esse panorama conduz à necessidade de análise, ainda que não pormenorizada, dos prece-
dentes judiciais e jurisprudência, diante dos sistemas do common law e do civil law.

3. PRECEDENTE JUDICIAL E JURISPRUDÊNCIA 

Na concepção gramatical, o termo precedente tem origem etimológica no latim “praece-
dente” e significa o “que precede; antecedente. [Cf. porcedente e procidente.]”, “fato ou circuns-
tância considerados em relação de anterioridade a outros de natureza igual ou semelhante”, ou 
ainda, “deliberação ou procedimento que serve de critério ou pretexto a práticas posteriores 
semelhantes”102. (FERREIRA, p.1.379)

Em abordagem jurídica, precedente judicial pode ser conceituado como sendo: “um caso 
sentenciado ou decisão de uma corte considerada como fornecedora de um exemplo ou de 
autoridade para um caso similar ou idêntico posteriormente surgido ou para uma questão 
similar de direito”103. (SOUZA, 2008,  p.320)

O precedente é persuasivo o bastante a ponto de servir de norte para outros julgamentos, porém, 
de acordo com o sistema jurídico adotado por determinada nação, pode ter caráter obrigatório 
(sistema do common law) ou meramente interpretativo, esclarecedor (sistema romano-germânico). 

Na tradição do common law o precedente constitui relevante fonte de direito, de obser-
vância, em regra, obrigatória, caso da Inglaterra e dos Estados Unidos da América.

No direito romano-germânico, maioria dos países da Europa Ocidental, e sistemas a ele 
filiados, contexto no qual se inclui o Brasil, a lei é a fonte primordial de direito, restando ao 
precedente judicial um lugar secundário, construído a partir de estudo, interpretação da legis-
lação, com cunho predominantemente indutor.

Para isso foi relevante o fato de, no século XVIII, ter havido na Europa intenso processo de 
codificação e o Código de Napoleão ter servido de referência para vários países que admitem o 
sistema do civil law. Isso, com a chancela tanto do Poder Legislativo, quanto dos próprios juristas.

Não obstante, esta visão de se primar por legislação, quer codificada, quer não, já não atende 
à atual conjuntura, até porque não raramente ocorre de a lei entrar em vigor defasada, admitir 
diversas interpretações, ser inapta a atender as necessidades que surgem a todo instante, em 

101 SOUZA, Marcelo Alves de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante, 1. ed., Curitiba: Juruá, 2008,  p.18.  
102 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2. ed., São 
Paulo:Nova Fronteia, p.1.379.   
103 SOUZA, op. cit., p.320.
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especial em um país com dimensão continental como o Brasil, em que a realidade dos tribunais 
e dos julgadores apresenta-se, por vezes, bem diferente.   

Ademais, precedente judicial, strito sensu, não pode ser confundido com jurisprudência, 
pois esta, em termos gramaticais, consiste em: “1. Ciência do direito [v. direito (13)] e das leis. 
2. Conjunto de soluções dadas às questões de direito pelos tribunais superiores. 3. Interpre-
tação reiterada que os tribunais dão à lei, nos casos concretos submetidos ao seu julgamento”104.  
(FERREIRA, p. 500)

Jurisprudência em uma concepção jurídica é

A interpretação uniforme e constante dos tribunais a respeito das lides. Não deve 

ser confundida com o precedente, julgado individual que, somado a outros, pode, ou 

não, formar jurisprudência. A jurisprudência advém da repetição de precedentes 

ou, só se forma após seguidos julgamentos num mesmo sentido105.  

Em momento histórico em que se privilegia a jurisprudência é de suma importância que 
essa fonte de direito receba o valor devido, resguarde a previsibilidade e tranquilidade que o 
jurisdicionado espera quando o assunto consiste em interpretação e aplicação de lei, por parte 
dos tribunais superiores. 

“Numa compreensão concreta da experiência jurídica, como é a da teoria tridimensional 
do Direito, não tem sentido continuar a apresentar a Jurisprudência ou o costume como fontes 
acessórias ou secundárias”7106. (REALE, 1993, p.169)

Isso conduz à necessidade de se fazer breves considerações sobre o common law inglês e o 
norte-americano, assim como ao civil law no Brasil. 

3.1. O common law  na Inglaterra

O direito inglês, tradicionalmente de caráter rudimentar, com a conquista de seu território 
por parte dos normandos, por volta de 1060, teve sua carência de normatização aumentada, 
em razão desse povo não ser voltado a legislar.

Foi nesse contexto que se soergueram as decisões dos tribunais, com fundamental impor-
tância para o surgimento e crescimento do common law, aqui em seu significado de “Direito 
da Inglaterra e de todos aqueles sistemas que tomaram como modelo o direito inglês e se 
formaram inspirados nele, cuja estrutura jurídica é fundamentalmente jurisprudencial”107. 
(SOUZA, 2008, p.18)

Como já consignado, o precedente judicial existe em todo ordenamento jurídico, mas sua 
conotação de seguimento obrigatório é constatada notadamente nos EUA e na Inglaterra, este 
país precursor do common law. 

Segundo Jane C. Ginsburg,  

104 FERREIRA, op.cit., p.500.  
105 FERRAZ, op.cit., p.35. 
106 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, 20. ed., São Paulo: Saraiva,1993, p.169.
107 SOUZA, op.cit., p.18.  
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Ao contrário do sistema do civil law, que prevalece, com variações, na maior 

parte dos países não integrantes da Comunidade Britânica, o sistema legal 

anglo-americano explicitamente reconhece a doutrina do precedente, conhe-

cida também como o princípio do stare decisis. É política característica de um 

sistema legal filiado à família do common law que decisões judiciais passadas 

sejam formalmente e genericamente obrigatórias na solução das controvér-

sias atuais verdadeiramente similares. Esse princípio básico, firmemente 

estabelecido, séculos atrás, nos tribunais reais da Inglaterra, foi naturalizado 

como americano pela ‘recepção’ do commom law nos Estados unidos108. 

  
Os ingleses dispõem do mais conservador sistema de uso de precedentes. Mas, convém 

registrar que tem havido gradativas mudanças, quando a matéria é direitos humanos, para fins 
de dar efetividade a Convenção Européia de Direitos Humanos, o que resulta na não aplicação 
da doutrina do stare decisis. 

Além disso, hoje, “em matéria de direito comunitário, as decisões do Tribunal de Justiça da 
Comunidade Européia, através do renvoi préjudiciel, são de seguimento obrigatório por parte de 
todas as cortes inglesas”109. (SOUZA, 2008, p.60)

Do exposto, percebe-se que tem havido alterações no que diz respeito à vinculação rígida 
aos precedentes, mas de forma tão comedida que seu real impacto somente será dimensionado 
daqui a alguns anos, fato que é normal e imprescindível a transmutação do próprio sistema 
inglês e acaba por preservar suas relações políticas, jurídicas e sociais.

3.2. O common law nos Estados Unidos

 Nos Estados Unidos, no século XVII, o common law foi adotado ao mesmo tempo em que 
se deu sua formação como país, tendo, por conseguinte, natural influência das normas do 
common law da Inglaterra, até porque a maioria de seus colonos era de origem inglesa. 

A declaração de independência das primeiras colônias americanas, em 1776, consolidou-se 
com a formação da Federação dos Estados Unidos da América. A partir daí apesar de mantido 
o natural liame com o sistema do common law, foi editada a Constituição de 1787, o Bill of Rigths 
de 1789, e leis novas destoantes do sistema puro do direito inglês110.  (SOUZA, 2008, p.88)

Ao contrário do que ocorre na Inglaterra, são marcantes, nesse país, a existência de cons-
tituição escrita, a supremacia da Magna Carta sobre as demais leis, a codificação das leis, a 
forma federativa de seus estados, entre outras coisas.  

As diferenças entre o sistema norte-americano e o inglês são realçadas por Victoria Iturral 
de Sesma:

Em primeiro lugar, a fundamentação do Direito do common law (isto é, que 

o Direito está baseado na autoridade não escrita do costume) é rejeitado nos 

EUA, onde está claro que a Constituição é a fonte fundamental e superior do 

sistema jurídico dos EUA. (...). Além disso, a Constituição americana prevalece 

108 Idem, p.58.
109 Idem, p.60.
110 Idem, p.88
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sobre qualquer lei, enquanto que na Inglaterra o poder do Parlamento é ilimi-

tado. Isto tem levado a que (devido à freqüente necessidade de interpretação 

de preceitos constitucionais) os juízes dos EUA tenham enfrentado muito mais 

que os ingleses problemas de política pública (public policy), em particular no 

conflito entre direitos inalienáveis (vested rights) e política do estado social 

(social state policy). (...).

Em segundo lugar, os EUA (diferentemente da Inglaterra) têm uma estrutura 

federal em que há dois sistemas de tribunais: estaduais e federais. Aqui não 

somente existem jurisdições próprias em cada Estado, como também há uma 

multiplicidade de jurisdições federais ao longo de todo o território dos EUA e 

não somente na Capital Federal. A dispersão da organização judicial nos EUA 

acarreta problemas que não se apresentam na Inglaterra, e se tende a adotar 

atitudes mais flexíveis a respeito da autoridade das decisões judiciais.

Em terceiro lugar, a necessidade de uma sistematização do direito se 

sentiu antes e mais urgente nos EUA que na Inglaterra, devido à quanti-

dade de material jurídico, que é tanta, que se tornou praticamente invi-

ável administra-la111. 

Em se tratando de precedentes judiciais, o direito norte-americano é mais flexível, mais 
pragmático que o direito inglês. “Como regra geral, os precedentes devem ser seguidos porque, 
no interesse da sociedade, o Direito deve ser estável e uniforme”112. (SOUZA, 2008, p. 90)

Os precedentes editados por tribunais superiores, a princípio, são por eles adotados em seus 
julgamentos e devem ser seguidos pelos tribunais inferiores da mesma jurisdição. Isso não quer 
dizer que não possam ser revistos, alterados, mas para haver modificação é necessário que sejam 
preenchidos alguns requisitos como adequação ao postulado da razoabilidade e da correção, 
assim como, que não mais estejam em conformidade com as exigências de dada época.  

Por isso, a aplicação ou não de um precedente, não constitui mera liberalidade do tribunal 
nos Estados Unidos, pois, de acordo com Victoria Iturral de Sesma, 

 O tribunal é livre e está inclusive obrigado a afastar-se do precedente se, 

por causa de uma mudança nas circunstâncias ou nas necessidades sociais, 

a adesão ao precedente for prejudicial aos interesses  públicos que, em um 

determinado caso, podem ser mais importante que a estabilidade do Direito.

A avaliação da questão se um precedente deve ser seguido ou não tem que 

estar baseada em critérios de utilidade social. O desejo de tomar uma decisão 

justa num caso concreto não deve considerar-se uma justificativa  suficiente 

para derrogar  um precedente113.     

Em respeito às garantias sociais, em tal ordenamento jurídico é assente que a eficácia 
temporal da decisão que veicula um novo precedente ou que altere um já existente, precisa de 
delimitação, porque atinge negócios jurídicos realizados, sob os parâmetros estabelecidos por 
anterior orientação jurisprudencial.

111 Idem, p.89.
112 Idem, p.90.
113 Idem, p.90.
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Assim, até mesmo nos países que, historicamente, aplicam os precedentes judiciais, afas-
tá-los de seus julgamentos requer prévia e séria justificativa, isto para fins de resguardar os 
interesses sociais.

3.3. O civil law no Brasil 

A República Federativa do Brasil é filiada ao sistema romano-germânico, para o que foi rele-
vante o fato de ter sido colonizado por Portugal, onde também predomina a tradição do civil law.

A lei sempre foi a fonte primária do direito nacional, havendo previsão de outras (analogia, 
costumes, princípios gerais de direito e jurisprudência), apenas, para preencher as lacunas, 
porventura existentes. 

Na atual conjuntura, não tem mais como ser suplantada a importância dos precedentes e 
da jurisprudência, a qual não tem mais papel secundário, pois a cada dia tem-se normatização, 
criação de direito, via decisões judiciais.

Houve brusca alteração principiológica e as decisões consolidadas pelo Supremo  Tribunal 
não podem mais ser vistas em segundo plano, posto que têm inafastável função normativa, 
servem de norte para o cidadão na hora de planejar e realizar  negócios jurídicos.

Neste sentido são os ensinamentos do professor Roque Antonio Carrazza, para quem:

Com efeito, é a jurisprudência que, ao dizer reiteradamente o direito (de ‘ius 

dicere’), faz chegar, às pessoas, o verdadeiro significado, conteúdo e alcance das 

normas jurídicas constitucionais, legais ou infralegais. A observação cresce de 

ponto quando se está diante de jurisprudência firmada pelos Tribunais Supe-

riores, já que eles demarcam, em definitivo e com força institucional, o caminho 

que o Direito espera seja palmilhado pelas pessoas114. 

Daí a imprescindibilidade de se moldar a eficácia temporal das decisões que resultem em 
grande repercussão no meio social, com o intuito de evitar instabilidade, insegurança jurídica, 
descrédito do Poder Judiciário.

É nesse âmbito que se procura desenvolver análise sobre recente e crescente mudança de 
entendimento jurisprudência.

4. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JUDICIAL

A mudança de entendimento jurisprudencial é fato inevitável e necessário a todo ordena-
mento jurídico.

Historicamente, o indivíduo é orientado a pautar sua conduta na lei, delinear seu compor-
tamento dentro de um contexto em que, para ficar a salvo de prejuízos, de responsabilidade 
social, terá que agir em conformidade com os padrões pelo legislador estabelecidos.

114 FERRAZ, op.cit., p.64.
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Nas últimas décadas, notadamente com intenso processo de redemocratização do país, 
paralelamente as leis, houve inquestionável evolução da jurisprudência, que galgou posição de 
destaque no meio jurídico-social, servindo de referência à sociedade e essa passou a regrar sua 
vida também à luz do entendimento veiculado pela Suprema Corte. 

Não obstante, tem havido inesperada modificação no entendimento das decisões do 
Supremo Tribunal Federal, e, em alguns casos, com fatídicas consequências no meio social, 
ao se rever questões sobre o que existe verbetes sumulados ou promover guinada de  entendi-
mento  contrário aquele tido como consolidado.

A partir dessa realidade, não se pode esperar do aplicador do direito e do cidadão  visão 
bisonha a ponto de não exigir do Supremo  Tribunal Federal — ora legislador positivo, 
criador de normas jurídicas, que vai  além de simples guardião da Constituição, intérprete e 
aplicador de lei —, subordinação às limitações impostas ao Estado, pelo constituinte origi-
nário, quanto ao dever de respeito aos princípios da legalidade, da irretroatividade e da 
segurança jurídica. 

A determinação de respeito por parte do Poder Judiciário aos aludidos princípios se mostra 
premente em situações em que uma decisão judicial, em matéria tributária, proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, incorra em qualquer das situações abaixo:

- resulte em exigência ou imposição de obrigação até então inexistente;
- represente risco de instabilidade nas relações poder público versus indivíduo, tendo em 

vista que o poder constituinte originário assegurou como direito individual do cidadão o respeito 
ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada; e 

- seja contrária a entendimentos outrora consolidados e viole princípios constitucionais 
ou legais, a que o julgador  esteja subordinada. Isso em obediência a lógica do sistema e ao 
disposto nos arts. 476/479 e 557, do Código de Processo Civil.

Tudo isso porque no Brasil, em dadas situações, não são, apenas, os precedentes judi-
ciais que não estão sendo respeitados. A situação é mais grave, pois o Poder Judiciário, no 
auge de seu ativismo, deixa de cumprir até mesmo sua consolidada jurisprudência, maté-
rias sumuladas.

Não bastasse, esse descompasso verifica-se sem maiores explicações jurídicas, sem que a 
decisão inovadora, sequer, traga argumentos hábeis a convencer, a demonstrar o porquê de se 
atentar contra as garantias constitucionais dos jurisdicionados, qual o motivo social ou juridi-
camente relevante a embasar brusca guinada na jurisprudência.

Com as decisões inovadoras, quase sempre, tem-se tutelado o interesse econômico do 
Estado, evitando a restituição ao cidadão de valores cobrados indevidamente e, por vezes, 
chancelando a prática de instituição de leis sabidamente inconstitucionais de que a Adminis-
tração Púbica costuma lançar mão, para aumentar sua arrecadação, ou evitar que sua receita 
sofra brusca redução; ou de grandes grupos com investimento no mercado de capital.

São esses os motivos pelos quais tem crescido a insegurança jurídica, desigualdade de 
tratamento entre cidadãos, inconformismo social, etc., até porque nem mesmo os países 
do sistema do common law, cujo uso de precedentes  faz  parte  de  sua tradição, admitem 
revisão de sua jurisprudência ou não aplicação sem que o contexto político, econômico e 
social exija, sem que haja a correlata explicação.

Foi justamente para evitar insegurança jurídica ao cidadão, para protegê-lo de atuação despó-
tica, que o poder constituinte originário estabeleceu limites a que o Estado está subordinado, 
quer em sua função executiva, quer legislativa, quer jurisdicional. 
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5. LIMITES LEGAIS À ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE JURISPRUDÊNCIA 
CONSOLIDADE POR TRIBUNAIS SUPERIORES 

“O direito é um instrumento de defesa contra o arbítrio, e a supremacia constitucional, que 
alberga os mais importantes princípios jurídicos, é por excelência um instrumento do cidadão 
contra o Estado. Não pode ser invocado pelo Estado contra o cidadão”115. (MACHADO, 2005, p.52)

A partir dessa assertiva conclui-se que o Estado não pode agir arbitrariamente em detri-
mento do cidadão, pois suas normas sempre deverão se subsumir aos princípios constitucio-
nais, os quais constituem fruto do processo democrático, que, por sua vez, traduz a máxima 
vontade do povo.

Segundo Geraldo Ataliba, 

Princípios são linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes  magnas do 

sistema jurídico. Apontam os rumos a serem seguidos por toda a sociedade 

e obrigatoriamente perseguidos pelos órgãos do governo (poderes constitu-

ídos). Eles expressam a substância última do querer popular, seus objetivos 

e desígnios, as linhas mestras  da legislação, da administração e da juris-

dição. Por estas não podem ser contrariados, têm que ser prestigiados até as 

últimas conseqüências116. 

 De acordo com as lições de Roque Antônio Carraza “nenhum ato normativo (lei, decreto, 
portaria, sentença, etc.) poderá prevalecer se em descompasso com um princípio constitucional”. 

5.1. Princípio da legalidade 

Em um Estado Democrático de Direito não se concebe imposição desordenada de obriga-
ções, que não sejam reflexo da vontade do povo que, por seus representantes, assim delibere.

É exatamente no sentido de limitar a atividade legiferante do Estado e de exigir-lhe  respeito 
às garantias político-jurídicas do cidadão, que tem decidido o Supremo Tribunal Federal. 

Então, seguindo esse raciocínio e seu desígnio de guardião da constituição, a Suprema Corte 
também não pode agir como se legislador positivo fosse e impor obrigação desmedida ou preju-
ízos, ao cidadão; bem como lhe é vedado, por meio de simples mudança de entendimento juris-
prudencial, desonerar o Estado ou qualquer outro ente de dever a que estava obrigado para com 
à sociedade.

A partir do princípio de que “ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei” (art.5°, II, CRFB) e considerando que a ideia de justiça e 
segurança jurídica deve guiar a atuação estatal como um todo, defende-se a peculiaridade 
de que o Poder Judiciário também está adstrito aos princípios da legalidade, segurança 
jurídica e irretroatividade da lei.

115 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 26 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p.52.
116 FERRAZ, op.cit., p.40.
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5.2. Princípio da irretroatividade

A CRFB, em seu artigo 5º, prevê que todos são iguais perante a lei e que essa não pode 
prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Dentre os direitos e garantias fundamentais assegurados ao cidadão para protegê-lo do 
atuar do Estado insere-se a premissa de tratamento isonômico e de que ele não sofrerá preju-
ízos quanto aos direitos e atos jurídicos consolidados (art.5º, XXXVI, CRFB).

Tem-se o postulado da segurança jurídica, porque nenhuma lei nova poderá incidir sobre 
fato pretérito, quando nociva ao indivíduo e possa resultar em insegurança no meio político, 
jurídico e social.

Então, o mesmo deve ser aplicado a mudança brusca de entendimento jurisprudencial, até 
porque no rol de direitos e garantias assegurados como cláusula pétrea ao indivíduo (art.60, 
§4º, IV, CRFB) figura o princípio da irretroatividade da lei, o qual lhe assegura que nenhuma 
lei  se espraiara sobre fatos cronologicamente anteriores a sua vigência.

A essas mesmas exigências tem que se conceber a subordinação do Poder Judiciário, que, 
não raramente, apresenta-se como legislador positivo, cuja construção jurisprudencial tem 
inquestionável influência no meio econômico, político e social, repercute sobre os interesses 
não só daqueles que são partes em determinados processos.  

Por esses motivos, as decisões judiciais que resultem em séria revisão de posicionamento 
consolidado pelo STF, com base no qual o cidadão planejou seus negócios jurídicos, suas 
atividades econômico-financeiras, formulou demanda, não podem ser proferidas com efeito 
retroativo, pois, violam diretamente o princípio da isonomia à medida que tratam diferente 
pessoas  em situações iguais, e o da irretroatividade do direito.

Idêntico raciocínio aplica-se às decisões proferidas pelo próprio STF, o qual, por expressa 
previsão legal117, art. 27, da Lei n° 9.868/99, por razões de segurança jurídica ou incomum 
interesse social, pode se utilizar do mecanismo de modulação para minorar a repercussão dos 
efeitos de certas decisões. Mas, em havendo drástica mudança de jurisprudência essa restrição 
de efeitos deve atender aos princípios da legalidade, segurança jurídica e irretroatividade. 

Em respeito à ideia de Estado Democrático de Direito, de separação de poderes, e em favor 
do cidadão, o qual acredita em sério processo legislativo e na validade da jurisprudência conso-
lidada, seria anômalo se defender que essa Corte Superior não está sujeita a tais princípios.

5.3. Princípio da segurança jurídica 
 
A segurança jurídica, em seu cerne, exige a não retroatividade das normas jurídicas, 

para que não sejam alcançados negócios jurídicos já realizados e o cidadão possa planejar 
suas atividades e realizar negócios jurídicos dentre de uma esfera de segurança, de 
confiança legítima.  

De acordo com o Roque Antonio Carraza:

117 Lei  9.868/99.
Art.27 Ao declarar  a inconstitucionalidade  de lei ou ato normativo, e tendo  em vista razões  de segurança jurí-
dica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 
membros, restringir  os efeitos  daquela declaração  ou decidir que ela só  tenha eficácia  a partir de seu transito 
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
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O princípio da segurança jurídica hospeda-se nas dobras do Estado Demo-

crático de Direito, consagrado já no art. 1° da Constituição Federal, e visa 

proteger e preservar as justas expectativas das pessoas. Para tanto, veda a 

adoção de medidas legislativas, administrativas ou judiciais, capazes de frus-

trar a confiança que as pessoas depositam  nas normas jurídicas  em vigor118.   

Esse princípio conduz à ideia de que o cidadão estará resguardado, seguro, quanto aos negó-
cios jurídicos que tiver celebrado, planejado em conformidade com o que lhe orientou o Estado.

Segundo o professor Gomes Canotilho, 

O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autô-

noma e responsavelmente a sua vida.  Por isso, desde cedo se consideravam 

os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança como elementos 

constitutivos do Estado de Direito. Estes dois princípios — segurança jurí-

dica e proteção da confiança — andam estritamente associados, a ponto de 

alguns autores considerarem o princípio da confiança como um subprincípio 

ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, conside-

ra-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da 

ordem jurídica — garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação 

e realização do direito — enquanto a proteção da confiança se prende mais 

com os componentes subjetivos da segurança, designadamente a calculabili-

dade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos dos actos119.

A legítima confiança que o Poder Público cria no indivíduo não pode ser quebrada quando 
esse bem entender, tem que haver coerência, boa-fé, lealdade em suas práticas, pois assim 
como as leis, os decretos, os atos administrativos, as decisões judiciais estão subordinadas aos 
ditames constitucionais que garantem segurança jurídica ao cidadão.

Por isso não pode o Estado-Juiz, depois de transcorrido considerável lapso temporal, 
abruptamente alterar entendimento consolidado em sua jurisprudência e alcançar fatos preté-
ritos, em detrimento da sociedade. 

A decisão judicial que assim vier a ser proferida está errada e padece de vício de inconsti-
tucionalidade. 

Na realidade, o indivíduo não pode ser punido se o Estado demorou a rever seu consoli-
dado posicionamento frente ao ordenamento jurídico como um todo, pois “o atraso desmedido 
do Estado em tomar uma decisão a seu cargo ou em rever uma posição que, por longo tempo 
abonou, levando as pessoas a, confiantemente, realizarem atos de disposição, não pode preju-
dicá-las se, a final, mudar sua orientação. A guinada somente pode alcançar fatos futuros”120. 

(FERRAZ, 2009, 46)    
Diante de mudança de jurisprudência, no mínimo, tem que ser fixada a eficácia temporal 

das decisões judiciais proferidas pelas referidas Cortes Superiores.

118 FERRAZ, op.cit., p.43.
119 Idem , p.45.
120 Idem , p.46.
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6. EFICÁCIA TEMPORAL DAS DECISÕES 

A eficácia temporal das decisões judiciais é matéria de inquestionável importância, sobre-
tudo, nos países filiados ao common law, o que, todavia, não afasta sua relevância no direito 
brasileiro, em especial, se considerada sua atual sistemática.

É preciso se delimitar a eficácia temporal da decisão que introduz no ordenamento jurídico 
outro entendimento jurisprudencial, em substituição ou mediante séria modificação daquele 
até então consolidado, definindo seus efeitos, se retroativos ou prospectivos, e, simultanea-
mente, resguardando as garantias constitucionais dos cidadãos. 

Não se pode negar que a doutrina do stare decisis seja mais fácil na Inglaterra que nos EUA, 
em razão da considerável evolução econômica e peculiaridades político-sociais desse país. 
Todavia, mesmo havendo maior flexibilidade na ordem jurídica norte-americana, para fins 
de definição de aplicação ou não de um precedente, é preciso prévia análise frente a padrão de 
correção e razoabilidade.

De acordo com Victoria Iturral de Sesma,  

O tribunal é livre e está inclusive obrigado a afastar-se do precedente, se 

por causa de uma mudança nas circunstâncias ou nas necessidades sociais, 

a adesão ao precedente for prejudicial aos interesses públicos que, em um 

determinado caso, podem ser mais importantes que a estabilidade do Direito.

 A avaliação da questão se um precedente deve ser seguido ou não tem 

que estar baseada em critérios de utilidade social. O desejo de tomar uma 

decisão justa num caso concreto não deve considerar-se uma justificativa 

suficiente para derrogar um precedente121. 

No Brasil, o uso de delimitação de eficácia temporal de decisões judiciais é relativamente 
recente e fica na esfera de controle de constitucionalidade, por parte do STF, que em dadas 
situações ora aplica efeitos retroativos, ora prospectivos. Não há, porém, o emprego desse 
mecanismo em decisões infraconstitucionais, ainda que proferidas pelo Superior Tribunal 
de Justiça-STJ.

Registre-se, contudo, que muitos são os reclamos para que a modulação de efeitos de deci-
sões de relevante interesse social passe a ser adotada também pelo STJ, o que, todavia, não 
vem sendo admitido.

Isso demonstra que, nos Tribunais Superiores brasileiros, tem havido radical mudança de 
jurisprudência sem que predomine, contudo, zelo no que diz respeito aos interesses da socie-
dade; não vem sendo considerado que a jurisprudência funciona como fator determinante em 
decisões e negócios jurídicos pelo contribuinte praticados e que o estado de insegurança que 
se formou acaba por colocar em risco a credibilidade do Poder Judiciário.

Não se pode conceber que a ordem jurídica nacional continue a admitir o imaturo processo 
de consolidação de jurisprudência que hoje tem se formado no STJ e no STF, assim como, que 
perdure a prática de se levar anos para definir entendimento sobre determinadas situação jurí-
dicas, porque isso gera situação de instabilidade nas relações jurídicas.

121 SOUZA, op.cit., p.91.
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7. CONCLUSÃO

A jurisprudência é construída a partir da interpretação da lei, a princípio, traduz a essência 
dessa e, como tal, não pode ficar engessada. É preciso que sofra as alterações devidas para fins 
de se alcançar a evolução de determinado povo.

Essas alterações, contudo, devem ser introduzidas respeitados os princípios da irretroativi-
dade, da segurança jurídica e da legalidade, assegurados ao cidadão pelo constituinte originário. 

Hoje, não se trabalha mais com a ideia simplista de que no sistema do common law a juris-
prudência tem lugar de destaque e orienta o Estado-juiz ao proferir suas decisões, enquanto 
que aos adeptos do sistema romano-germânico restaria a estrita vinculação à lei, o uso de 
jurisprudência apenas de forma secundária.

É comum que em um mesmo sistema jurídico interajam o civil law e o common law, em 
verdadeiro processo de complementação. 

Essa é a atual realidade do Brasil, onde, em que pese a inquestionável prevalência da codi-
ficação, cada dia mais os Tribunais Superiores trabalham com o instituto dos precedentes, 
consolidam jurisprudência e norteiam o comportamento da sociedade.

O STF não tem mera função de intérprete e aplicador de lei, vai além, funciona como legis-
lador positivo, em muitas situações cria direito.

Nesse contexto, o cidadão passou a regrar sua vida também à luz do entendimento veicu-
lado por esse Supremo Tribunal, acreditando estar a salvo de ulterior ônus, concernente à 
época em que planejou e realizou seus negócios jurídicos, com a certeza de que age como 
apregoa o direito, o qual não permite sejam postas em prática mudanças capazes de atingir 
situações jurídicas consolidadas.

Sendo assim, se deve exigir maior comprometimento do Poder Judiciário para com a socie-
dade e submissão de suas decisões (atos normativos) aos princípios da legalidade, irretroatividade 
e segurança jurídica, como, usualmente, o mesmo tem imposto ao Legislativo e ao Executivo.

Não se concebe que tenha sido consolidado um entendimento jurisprudencial como objeto 
de experiência, podendo estar correto ou não, quando de outro lado há o cidadão acredi-
tando que quando a decisão chega ao crivo de um Suprema Corte traduzirá o que há de mais 
adequado à determinada situação jurídica.

Mudança de entendimento jurisprudencial é necessária, deve ser feita, mas, desde que 
resguardadas as garantias constitucionais do cidadão, obedecidos os limites legais. 

Isso ratifica a insistência em necessária definição dos efeitos das decisões proferidas por 
esse Tribunal Superior, retroativos ou prospectivos, e, simultaneamente, em se resguardar as 
garantias constitucionais da sociedade de que não terá violado seu direito a estrita legalidade, 
a irretroatividade da lei e a segurança jurídica, cânones acima destacados e dos quais não se 
dissocia o Estado Democrático de Direito.
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O DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO E O LIMITE DA LIBERDADE DE 
IMPRENSA: UM CONTORNO A SE DEFINIR122*

THE RIGHT TO LIMIT AND RESOCIALIZATION PRESS FREEDOM: 
AN OUTLINE FOR A SET

Denivaldo Barni Júnior123**

RESUMO: O presente artigo abordará a necessidade de harmo-
nização de dois importantíssimos bens jurídicos, de um lado o 
direito de ressocialização e, de outro, a liberdade de imprensa. 
De fato, o que se verifica é o choque de dois direitos fundamen-
tais em jogo no cenário escolhido, imprensa livre, desimpedida e 
desinteressada, e o dever do Estado em prestar todas as possibi-
lidades para a efetivação do direito de ressocialização do conde-
nado. Diante desse contexto, é necessária a atuação Estatal para 
que se demarque o contorno da atividade da imprensa diante da 
garantira à ressocialização.

PALAVRAS-CHAVE: Dignidade da pessoa humana. Direitos 
fundamentais. Direito de informação. Direito de ressocialização. 
Deveres do Estado em garantir o desembaraço no exercício da 
informação e de tutela à garantia de ressocialização. Harmoni-
zação e sopesamento de princípios constitucionais.

ABSTRACT: This article will address the need to harmonize 
two very important legal interests on the one hand the right to 
rehabilitation and on the other, freedom of the press. In fact, 
what is happening is a clash of two fundamental rights at stake 
in senary chosen, free press, untrammeled and disinterested, 
and the State’s duty to provide all the possibilities for the realiza-
tion of the right of rehabilitation of the convict. In this context, 
the role of the state to demarcate the outline of the press activity 
before the duty to ensure the rehabilitation is needed to convict.

122 * Artigo elaborado como exigência parcial de avaliação da disciplina Direito Penal no curso de Mestrado em 
Direito do Centro Universitário FIEO – UNIFIEO. Mestrando em Direito pelo UNIFIEO
123 ** Advogado. Professor Titular de Direito Processual Penal da Faculdade Aldeia de Carapicuíba – FALC. 
Especialista em Direito Penal Económico e Europeu pena Universidade de Coimbra – FDUC, Especialista em 
Direito Penal e Processual Penal pelas Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, Especialista em Direito Cons-
titucional pelo Instituto Toledo de Ensino – ITE, com Extensão em Direitos Fundamentais pelo Ius Gentium 
Conimbrigae – IGC da Universidade de Coimbra, e em Direitos Humanos pela Escola Paulista da Magistratura – 
EPM, Mestrando em Direitos Humanos pelo Centro Universitário FIEO – UNIFIEO.
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1. INTRODUÇÃO

P ara se pensar em ressocialização, deve-se partir da ideia de pena, qual a sua finalidade 
para a sociedade e também para o próprio condenado. Assim, a pena surge após árduo 

trabalho processual, com a movimentação do maquinário judicial.
Esse trabalho de atuação do Estado na busca da responsabilidade penal inicia-se na fase 

pré-processual ou admininistrativa, com a abertura das investigações sobre o crime e sua 
autoria, denominada fase inquisitorial, com a instauração do inquérito policial124.

Uma vez definida a possível autoria e demonstrada certa materialidade do delito, defla-
gra-se a ação penal, com o oferecimento da denúncia ou queixa, cuja marcha processual 
volta-se em se averiguar, ao final do processo, a possível participação do acusado, bem como a 
verificação da existência do dolo ou da culpa125, com a prolação da sentença, uma vez consta-
tada a tipicidade da conduta imputada.

Agora, com o decreto condenatório, o Estado passa atuar na esfera da execução126, com a 
efetivação da sanção penal127 imposta ao condenado.

Nesse panorama, importante frisar que o Estado atua em todas as camadas no ciclo puni-
tivo, iniciando-se com a fase pré-processual128, passando pelo processo de conhecimento129, e 
encerrando com a concretização da pena, por meio da execução penal130.

124 CPP, art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 
circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.
125 CPP, Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investi-
gação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
126 A fase de execução penal é regulada pela Lei nº 7.210/84.
127 Segundo o art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória o juiz deverá mencionar as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes; outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na apli-
cação da pena, nos termos dos arts. 59 e 60 do CP Também deverá eleger o regime inicial de cumprimento de 
pena (se fechado, semiaberto ou aberto), conforme previsto no art. 33 do CP.
128 A atuação do Estado decorre da atividade de investigação presidida por um Delegado de Polícia, agente 
público cuja carreira destina-se a esse fim.
129 No processo de conhecimento, a atuação estatal decorre da função do Juiz, que conduz o processo-crime, 
sempre sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.
130 No processo de execução penal, o Estado-Juiz atua como agente que zela pelo escorreito cumprimento da 
pena, nos limites e características impostas na sentença prolatada no processo de conhecimento.
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Ao mesmo tempo em que constitui dever do Estado a investigação criminal, com a impo-
sição de uma pena e a sua respectiva execução, ele também é obrigado a viabilizar o efetivo 
cumprimento da sanção penal, como estabelecido em lei, atendendo-se, sempre, as exigências 
para a sua efetividade.

Todavia, o Estado também tem a incumbência de garantir o livre exercício da imprensa, 
como divulgador de utilidade social, de abrangência ampla, contudo definida.

No tema abordado, o que se verifica é a existência do choque entre o condenado de um 
lado e, de outro, o órgão de imprensa que pretende divulgar matéria sobre esse prisioneiro. 
Tem-se, assim, um aparente conflito entre o direito a ressocialização e o direito de imprensa 
e, nesse entrave entre particulares, surge o dever do Estado como agente definidor de limites, de 
ambos direitos em choque.

2. A FINALIDADE DA PENA

Muito se tem debatido sobre a finalidade da pena no atual panorama nacional, diante dos 
noticiados índices de reincidência, do aumento da criminalidade e do crescimento alarmante 
da população carcerária.

Contudo, o que se leciona e se aprende nos bancos acadêmicos basicamente é que a pena 
reveste-se de uma tríplice finalidade131, constituindo: (i) um aviso claro aos futuros infratores 
de que serão punidos caso pratiquem determinada conduta; (ii) uma verdadeira reprimenda 
estatal traduzida em castigo corporal pelo tolhimento da liberdade ou restrição de um bem 
jurídico; (iii) uma chance de regeneração, por meio do recondicionamento do delinquente em 
cidadão útil à sociedade.

No presente trabalho, a abordagem ficará limitada ao terceiro aspecto da pena: a ressocia-
lização.

De fato, constitui dever do Estado propiciar ao apenado condições mínimas para a sua recu-
peração, visto que as balizas encontram-se estatuídas na Lei de Execução Penal132.

Desse panorama, verifica-se que já se encontra superada a ideologia puramente vingativa 
e segregadora do direito penal, abandonando-se qualquer ideologia puramente neutralizadora 
(do delinquente).

Entre os diversos deveres do Estado, encontra-se a garantia do recluso ao direito de se 
ressocializar e de ser ressocializado, ou seja, o Estado está vinculado à obrigação indissociável e 
inescusável de oferecer condições mínimas ao condenado para que se torne algo útil à sociedade, 
dentro dos padrões estipulados para um cidadão de bem.

Esse ônus estatal de propiciar o direito à ressocialização engloba, dentre muitas obriga-
ções, a de proporcionar cursos de aprendizagem e qualificação, além de oferecer um ambiente 
harmônico, favorável ao desenvolvimento pessoal e profissional, à socialização e ao recato.

131 Nesse sentido: CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 1. 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, págs. 
385/386; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 1. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, págs. 
80/81; MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Vol. 1. 16ª ed., São Paulo: Atlas, 1999, pág. 246.
132 Lei nº 7.210/84.
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3. A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E PROCESSO PENAL

A liberdade de informação é composta por dois elementos indissociáveis entre si, de um 
lado tem-se a liberdade de informar, e de outro, a liberdade de ser informado; sendo a primeira a 
expressão da liberdade do pensamento, enquanto que a segunda constitui a legitimidade da infor-
mação traduzida em interesse público133 (direito à informação e à divulgação de cultura literária, 
artística ou científica134).

Diante desse panorama, traz-se a baila as anotações de Leão de Souza e Ventura Leite135 
que assim consignam:

“Nos dias que correm, a imprensa livre, que igualmente há de ser a regra em 

um ambiente de verdadeira democracia, tem protagonizado situações em que 

claramente são excedidos os limites do direito e do dever de informar e direta 

ou indiretamente são sacrificados interesses alheios. As constantes violações 

aos princípios da presunção de inocência, da garantia da imparcialidade do 

juiz, da preservação da intimidade de investigados, réus e condenados têm 

caracterizado um recente fenômeno definido como trial by media, ou justice 

médiatique, que em vernáculo poderíamos conceituar como julgamento pela 

imprensa. A desconsideração de limites éticos pelos órgãos de comunicação 

demanda uma correta delimitação, legal e judicial, da liberdade de imprensa, 

com o extremo cuidado de não se adentrar o campo da censura.”

Por óbvio que não se prega por qualquer espécie de censura, situação que remeteria indu-
bitavelmente ao rompimento de um Estado Democrático.

A censura pauta-se em atividade tipicamente de natureza estatal administrativa, de caráter 
geral (standards vagos e imprecisos) e preventivo (avaliação antecipada), com a revisão obri-
gatória de todo o material que se pretende veicular que, sob o controle de um funcionário, 
submete-se a aprovação, modificação ou rejeição136.

Conforme assinala Schreiber137:

“É importante desmistificar o papel que a imprensa se atribui na demo-

cracia de instituição descompromissada e imbuída dos melhores propósitos, 

legítima tradutora dos interesses da sociedade e fiscalizadora dos órgãos 

do Estado, comprometida unicamente com a busca imparcial da verdade.  

133 SILVA, José Afonso da, op. cit., págs. 238/239.
134 MIRANDA, Darcy Arruda. Comentários à Lei de Imprensa. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 1995, pág. 150.
135 LEÃO DE SOUZA, Diego Fajardo Maranha; VENTURA LEITE, Rosimeire. Sigilo no processo penal e 
interesse público à informação. In: SCARANCE FERNANDES, Antonio; GAVIÃO DE ALMENIDA, José Raul; 
ZANOIDE DE MORAES, Maurício (coords.). Sigilo no Processo Penal � Eficiência e Garantismo. São Paulo: 
RT, 2008, págs. 204/205.
136 TOLLER, Fernando M. O Formalismo na Liberdade de Expressão. São Paulo: Saraiva, 2010, págs. 
82/83.
137 SCHREIBER, Simone. A Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, pág. 210.
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Essa desmistificação não visa o estabelecimento de mecanismos de controle 

social ou estatal sobre a imprensa, mas sim reequilibrar a balança quando o 

exercício de liberdade de expressão colide com outros direitos fundamentais.”

E, continua a citada autora138, destacando que:

“Ocorre que, para além da lesão a direitos de personalidade, campanhas de 

mídia deflagradas contra o acusado violam o seu direito de ser presumido 

inocente, com possível repercussão no tratamento dispensado ao mesmo pelos 

próprios agentes estatais imbuídos da persecução criminal e do julgamento da 

causa. O reconhecimento do ‘clamor público’ como justificativa para recru-

descer o tratamento dispensado ao acusado no processo (claramente invocado 

nos precedentes ora examinados) significa reconhecer que a pressão repercu-

tida pela mídia para punir determinada pessoa que figura como investigada 

ou ré é legítima e pode ser acolhida pela Justiça.”

Destarte, clama-se pela fixação de parâmetros mínimos para orientação da atividade de 
imprensa, posto que, se de um lado há garantia constitucional à liberdade de informação, de 
outro reside o direito intimidade, vida privada, honra e imagem.

4. O DIREITO AO ESQUECIMENTO NO PROCESSO PENAL À LUZ DO
PODER JUDICIÁRIO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.334.097-RJ, adentrou sobre 
a questão relativa ao direito ao esquecimento, ao apreciar o caso em que o autor da demanda teve 
seu nome envolvido em programa jornalístico que remontara fatos dos quais ele já havia sido 
absolvido por negativa de autoria; que mesmo negando-se a realização de entrevista preten-
dida pela Ré, o programa foi ao ar, sendo ele apontado como um dos envolvidos na chacina, 
com a ressalva de que fora absolvido. Assim destacou a Corte Superior:

6. Não obstante o cenário de perseguição e tolhimento pelo qual passou a 

imprensa brasileira em décadas pretéritas, e a par de sua inegável virtude 

histórica, a mídia do século XI deve fincar a legitimação de sua liberdade em 

valores atuais, próprios e decorrentes diretamente da importância e nobreza 

da atividade. Os antigos fantasmas da liberdade de imprensa, embora deles 

não se possa esquecer jamais, atualmente, não autorizam a atuação informa-

tiva desprovida de regras e princípios a todos impostos.

7. Assim, a liberdade de imprensa há de ser analisada a partir de dois para-

digmas jurídicos bem distantes um do outro. O primeiro, de completo menos-

prezo tanto da dignidade da pessoa humana quanto da liberdade de imprensa; 

e o segundo, o atual, de dupla tutela constitucional de ambos os valores.

138 SCHREIBER, Simone. Op., cit., pág. 211.
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(...)

16. Com efeito, o reconhecimento do direto ao esquecimento dos conde-

nados que cumpriam integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram 

absolvidos em processo criminal, além de sinalizar uma evolução cultural 

da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico que, entre a 

memória – que é a conexão do presente com o passado – e a esperança – que 

é o vínculo do futuro com o presente –, fez clara opção pela segunda. E é por 

essa ótica que o direto ao esquecimento revela sua maior nobreza, pois afir-

ma-se, na verdade, com um direto à esperança, em absoluta sintonia com 

a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana.

17. Ressalvam-se do direto ao esquecimentos fatos genuinamente históricos 

– historicidade essa que deve ser analisada em concreto -,cujo interesse 

público e social deve sobrevier à passagem do tempo, desde que a narrativa 

desvinculada dos envolvidos se fizer impraticável.”

Tem-se, portanto, que o investigado, o processado e o condenado por prática de crime têm 
o direito ao esquecimento. Isso quer dizer que não há uma franquia absoluta e atemporal à 
imprensa para divulgar matéria sobre determinado crime, posto que em decorrência da passagem 
do tempo, tal veiculação acaba perdendo o interesse público pela falta de atualidade bem como pela 
falta de utilidade para a sociedade, situação essa que ocasiona a sua deslegitimação.

Acrescenta-se, ainda, que indevida veiculação acaba por vivificar o crime, trazendo a lembrança 
à população dos fatos ocorridos e seus respectivos protagonistas, ocasionando, destarte, flagrante 
efeito deletério a todos os envolvidos, desde os absolvidos até mesmo aos condenados.

E, nessa linha, acrescenta-se também o direito ao esquecimento do próprio condenado, 
que se encontra sob tutela do Estado, encarcerado e que deseja cumprir a pena, constituindo 
dever estatal propiciar um ambiente estéril de interferências indevidas que poderiam afetar 
negativamente o processo ressocializatório.

Nesse passo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o Agravo em Execução Penal nº 
0273629-09.2012.8.26.0000, debruçou-se sobre tal questão, quando da análise do pleito de reedu-
canda que solicitava a apreensão da gravação clandestina de suas imagens capturadas dentro de 
Unidade Prisional que foram veiculadas por emissora sem autorização. Do julgado destaca-se:

“Não se pode esquecer que o preso que se encontra sob a Administração 

Penitenciária e de Vara de Execução Criminal tem o direito de ser protegido 

contra qualquer forma de sensacionalismo.

O direito ao esquecimento existe e deve ser respeitado por todos.

Aquele que cometeu crime de repercussão, já preso, condenado, executando 

pena, muitas vezes arrependido da prática infracional, tem o direito de não 

ser lembrado por aquele momento infeliz que tanto marcou sua vida como 

de outras pessoas.

Não se trata de um galardão, mas algo que se quer esquecer.

Se o preso pretende sair da ribalta, mergulhar no esquecimento, cumpri 

sua pena e procurar eventual progressão no sistema prisional e reintegração 

social, esse direito deve ser respeitado e o Juízo deve por ele velar, já que se 

encontra sob total domínio do Estado na execução da pena.
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O artigo 20 do Código Civil, ao cuidar dos Direitos da Personalidade, 

menciona “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 indeni-

zação que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, 

ou se destinarem a fins comerciais

“Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o Juiz, a requeri-

mento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou 

fazer cessar ato contrário a esta norma.”

Ademais, o próprio Código Penal em cristalina redação do art. 38 estabelece que “o preso 
conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o 
respeito à sua integridade física e moral”.

Como se verifica, o direito ao esquecimento, mesmo em âmbito de execução penal cons-
titui direito do condenado e, principalmente, dever do Estado em lhe propiciar tal prerrogativa, 
para que possa cumprir a pena sem interferências que possam prejudicar a sua ressocialização.

5. A PROTEÇÃO CONTRA EXPOSIÇÃO DO PRESO

Como toda e qualquer empresa séria e que necessita apresentar lucratividade, a imprensa 
oferta ao seu público-consumidor uma infindável gama de notícias e matérias relacionadas ao 
espetáculo do crime.

Trata-se, pois, de decorrência natural do sistema de oferta e procura, em que o público 
demanda pelo sabor da notícia fresca, degustada, não raras vezes, instantaneamente139, do 
porquê do marido ter matado a mulher, ou de como a vizinha executara o desafeto de seu 
irmão, ou como vem cumprindo a pena o rico jovem que vitimou o trabalhador no ponto de 
ônibus com um veículo que custa mais do que a residência de classe média no Brasil.

Diante, portanto, de um lado (i) a demanda mórbida, a curiosidade que beira o sadismo 
e, de outro, (ii) a necessidade de rentabilidade empresarial, denota-se a ocorrência de diversas 
violações aos investigados e acusados em geral, aos processados e mesmo aos já condenados, 
tudo em nome do “gosto do sensacional e o prazer do ‘furo’ jornalístico”140.

Contudo, no presente artigo deixará de abordar os efeitos deletérios causados pela exploração 
midiática àqueles que protagonizam nas investigações policiais ou nas ações penais141, centran-
do-se, basicamente, na análise daquele que figura no foco do tema proposto: o reeducando142.

139 Diante do acentuado avanço tecnológico, a informação é praticamente transmitida em tempo real, inse-
rindo o público-consumidor em nítida posição privilegiada em acompanhar o desenrolar da situação como um 
verdadeiro reality show, dos acontecimentos transmitidos pelo rádio, veiculados pela televisão ou propagados pela 
rede mundial de computadores internet.
140 MIRANDA, Darcy Arruda. Dos Abusos da Liberdade de Imprensa. São Paulo: RT, 1959, pág. 35.
141 Para o aprofundamento do tema relacionado aos prejuízos causados pela exploração midiática dos que 
protagonizam em investigações policiais ou ações penais, recomenda-se a seguinte leitura: SCHREIBER, Simone. 
A Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
142 O termo reeducando é empregado para se referir ao réu preso que se encontra em cumprimento de pena, 
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O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação nº 0208591-43.2009.8.26.0004, 
analisou o caso em que fora veiculada matéria inverídica em manchete jornalística sobre suposta 
regalia concedida em detrimento das regras do sistema prisional a determinada detenta. Do 
aludido aresto destaca-se:

Não importa em que contexto foi publicada a manchete, ou se tinha tom 

jocoso ou crítico; também não importa o fato da Autora estar cumprindo 

pena pela participação no evento descrito na reportagem. O que realmente 

importa é inverdade que viola regras básicas que norteiam a atividade da 

imprensa e, ainda, viola direito da Autora, constitucionalmente garantido.

(...)

E, por fim, deve-se considerar que a manchete tem natureza de propaganda, 

criando expectativa do público que passa a desejar, intimamente, conhecer 

a notícia.

ISRAEL DRAPKIN SENDEREY (Imprensa e Criminalidade José Bushastsky, 

1983) ensina que cada notícia, conforme o seu conteúdo, tem o seu público 

certo, as divide entre as que são destinadas ao público seleto e as que são 

destinadas ao grande público que:

São publicadas com destaque, quase sempre na primeira página, pelo fato 

de cada leitor desejar conhecê-las antes das demais. Cada edição de um 

jornal, é feita de maneira a permitir o destaque de toda a notícia capaz de 

atrair a atenção do maior número possível de presumíveis leitores ... Geral-

mente consegue criar um estado coletivo de tensão e ansiedade, pois ainda 

se ignora que rumos os acontecimentos tomarão. Este estado anímico da 

massa é, por sua vez, um valioso estímulo para incrementar a circulação do 

periódico, o que logicamente constitui a ambição máxima dos seus proprie-

tários e editores...’

A Ré, como se comprovou nos autos, publicou manchete para criar em seu 

público o estímulo pela notícia, não se incomodando com a veracidade 

daquela, revelando desprezo pelo direito da Autora que a matéria, diga-se, 

não afasta.

(...)

A Autora está privada de sua liberdade cumprindo a pena que lhe foi imposta 

pela própria sociedade, através da manifestação do corpo de jurados, mas não 

está privada de todos os seus direitos. Não há o menor sentido em aumen-

tar-se a sua pena, porque a manchete inventada tem, exatamente, esse resul-

tado nocivo: aumenta o sentimento de repulsa que o leitor posa já ter desen-

volvido contra a Autora ao ser informado de que ela goza de privilégios.”

Em outro caso, foi levado ao Poder Judiciário de São Paulo143 a violação ao direito da reedu-
canda, posto que foram veiculadas em emissora televisiva suas imagens captadas clandestinamente 
de dentro de Estabelecimento Prisional. Ao julgar o caso, o MM. Juízo Singular assim salientou:

podendo, todavia, também ser denominado apenado, recluso ou detento para fins do presente artigo.
143 Processo nº 000937-53.2013.8.26.01000.
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“Aquelas imagens ditas inéditas, contudo, foram captadas de forma clandes-

tina, como já assentei ao deferir em parte a liminar nos autos da cautelar (...).

A Lei nº 7.210/94 (Lei de Execuções Penais) é expressa ao referir que ‘ao 

condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atin-

gidos pela sentença ou pela lei’ (art. 3º) e que entre os direitos do preso 

emerge inexorável a ‘proteção contra qualquer forma de sensacionalismo.’ 

(art. 41, VI).

Penitenciárias não são lugares públicos (no sentido de bens públicos de uso 

comum CC/2002, art. 99, I) ou abertos ao público. São bens de uso especial, 

restrito (CC/2002, art. 99, II). Presos não são atrações para serem fotografados 

ou filmados, exibidos e comentados, ao menos não sem autorização expressa.

Não faz parte da pena imposta à autora ser filmada, sem sua ciência e autori-

zação, e ter sua imagem veiculada como fez a ré com direitos a comentários 

esdrúxulos em relação aos quais adiante darei maior destaque.”

Ademais, como até agora foi ressaltado, a Jurisprudência vem fixando a garantia de 
proteção do reeducando contra a desenfreada exploração midiática, sejam por fatos inverí-
dicos ou mesmo pela exposição de imagens obtidas de forma espúria, de dentro de Estabe-
lecimentos Prisionais.

Ressalta-se que o âmbito dessa proteção também se aplica em relação a eventos futuros que 
venham a expor o recluso, interferindo em seu processo ressocializatório. O art. 21 do Código 
Civil garante o âmbito de proteção judicial para impedir a violação ao Direito de Personalidade. 
Da mesma forma, o art. 12 do referido Diploma Legal também prescreve a faculdade de se 
“exigir que cesse a ameaça” ao aludido direito.

Ainda sobre o tema em testilha, outro ponto a se trazer à lume diz respeito ao Segredo 
de Justiça decretado em determinado feito processual como limite à atividade de imprensa. 
Trata-se, em realidade, de restrição de natureza específica, prevista na Constituição Federal144, 
conforme anotam Canotilho e Vital Moreira145.

Sobre esse tema, o Tribunal de Justiça de São Paulo146 lançou o seguinte entendimento:

“‘A conduta da ré, ao divulgar fatos objeto de ação judicial que core em 

segredo de justiça foi manifestamente ilícita. Não há a excludente de ilici-

tude do artigo 27, inciso V da Lei de Imprensa, que permite a ‘divulgação de 

articulados, quotas ou alegações produzidas em juízo pelas partes ou seus 

procuradores’.

Na lição da melhor doutrina, ‘o único limite para a divulgação é a regra do 

artigo 15 do CPC. Caso o processo esteja tramitando em segredo de justiça 

não poderá haver qualquer divulgação, sob pena de restar caracterizado o 

ato ilícito e, assim, o dever de indenizar’ (Renato Marcão e Luiz Manoel 

Gomes Junior, Comentários à Lei de Imprensa, diversos autores, Editora RT, 

2007, p. 330).

144 CF, art. 93, inc. IX
145 CANOTILHO, J. J. Gomes, e MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. Vol. I, 
São Paulo: RT e Coimbra Editora, 2007, págs. 573/574.
146 Apelação Cível nº 498.727.4/0, 4ª Câmara de Direito Privado, j. aos 27.3.2008.
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Em termos diversos, ‘isto não significa que exista para o jornalista um espe-

cial direito de aceso a todos os tipos de procedimento oficial. Normas proces-

suais que determinam o sigilo de processos e inquéritos são válidas e atuam 

como limite à atividade da imprensa’ (Enéas Costa Garcia, Responsabilidade 

Civil dos Meios de Comunicação, Editora Juarez de Oliveira, p. 304)’”

Dessa forma, partindo-se da previsão de que o preso conserva todos os seus direitos não 
atingidos pela perda da liberdade (CP, art. 38), constata-se uma condição especial em relação 
às demais pessoas no território nacional, posto que surge um ônus diferencial ao Estado em 
termos de proteção contra exposições, considerando que a Lei de Execução Penal garante esse 
direito ao condenado e impõe esse dever ao Estado.

6. CONCLUSÕES

Diante da sucinta exposição, verifica-se que o direito a ressocialização possui eficácia bidi-
mensional, pois ao mesmo tempo em que contempla o direito do recluso a ser ressocializado 
e de se Ressocializar, impõe ao Estado o dever de propiciar ambiente harmônico para a efeti-
vidade da ressocialização como um todo, em ambiente estéril de interferências que podem 
prejudicar a ressocialização.

Uma dessas interferências, por óbvio, decorre da atividade da imprensa que, movida pela 
engrenagem capitalista da demanda por divulgação de crimes e de seus protagonistas, não 
raras vezes, veicula matérias inverídicas, exibe imagens capturadas de forma clandestina e 
transmite informações de Segredo de Justiça, tudo para atender a mórbida curiosidade de seus 
consumidores, cujos cifrões de alta rentabilidade e lucratividade expressam a receptividade do 
público, funcionando como agente catalizador, estimulando tais condutas.

Nesse panorama surge o Estado, como agente garantidor do direito do recluso, evitando 
que seja alvo de curiosidades ou de atrações midiáticas para a diversão e entretenimento do 
público, seja no passado, no presente ou mesmo no futuro.

Assim, o Estado atua proporcionando ao reeducando o direito a ressocialização, oferecen-
do-lhe a oportunidade de se adequar aos parâmetros sociais, passando de marginal à delin-
quente em recuperação e, finalmente, a cidadão.

Esse direito do reeducando constitui dever do Estado, que atua, também, contra quaisquer 
investidas ou ações que possam comprometer o processo ressocializador, tal como a atividade 
da imprensa que, sempre questionada sobre esses limites em sua atuação, se escuda invocando 
a liberdade constitucional, como se fosse verdadeira franquia absoluta e irrestrita.

Longe de se pregar qualquer espécie de censura, a atuação do Poder Judiciário, como 
expressão do Estado-Juiz, vem garantindo proteção ao direito de ressocialização contra a 
corrosão causada ao Instituto pela atividade midiática desenfreada e sem ética, voltada apenas 
e tão-somente à lucratividade expressa na alta tiragem ou na elevada audiência, excluindo-se, 
por óbvio, a imprensa séria, comprometida com a verdade e a ética.

Dessa maneira, o contorno a atividade da liberdade de imprensa em relação ao direito de 
ressocialização vem sendo definido a partir da intensa atividade dos Tribunais que, ao analisar 
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os casos concretos, sopesando as garantias de ambos os polos, vem delineando o âmbito de 
atuação midiático e, ao mesmo tempo, reforça as garantias e direitos dos condenados em se 
ressocializarem, protegendo-os contra a exposição vexatória, desnecessária e socialmente irre-
levante, cujo único escopo seria saciar a curiosidade da multidão.
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