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RESUMO 

 

A presente dissertação tem o objetivo de explicitar os institutos da judicialização da política e 

do ativismo judicial analisando como, na construção das decisões do STF, a bricolagem pode 

ser um recurso a legitimar o comportamento ativista da Corte no tocante ao tema da 

efetivação da saúde pública no país. 

Para tanto, articulou-se a metodologia da Análise jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal, no tocante ao direito à saúde, analisando como a bricolagem pode ser um recurso 

lingüístico apropriado para a justificação da atividade criativa do judiciário. 

 

Palavras-chave: Jurisprudência, direito à saúde, judicialização da política e ativismo judicial. 
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ABSTRACT 
 

This paper has the purpose to explain the institutes of judicialization of politics and judicial 

activism, analyzing how, in STF´s decisions, the bricolagem can be a way to legitimate the 

Courts active behavior on the implementation of public health rights in Brazil. 

For so much, there was articulated the methodology jurisprudential of the  

Supreme Court in health´s rights, analyzing how the bricolagem can be a linguistic resources 

appropriated to justify  the court creative act. 

 

 

Key words: jurisprudence, right to health, judicialization of politics, judicial activism. 
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Introdução  
 

O ativismo e a judicialização da política provocam intensas discussões, no que 

concerne ao posicionamento do judiciário quando se dedica a julgar questões que extrapolam 

o seu universo stricto sensu. O interesse pelo assunto está diretamente relacionado ao alcance 

e às conseqüências dessa atitude institucional, particularmente quando analisada sob o critério 

da harmonia entre os poderes constituídos. 

Como se sabe, tal iniciativa constitui resposta à ampliação das possibilidades de o 

cidadão buscar nos tribunais a concretização de um direito supostamente desrespeitado pelo 

poder público.  Como se discutirá ao longo do trabalho, a judicialização e o ativismo podem 

representar usurpação do poder decisório inerente às funções administrativa e legislativa, bem 

como acarretar problemas no tocante às limitações inerentes ao orçamento público.  Conforme 

esse entendimento, a determinação judicial, cada vez mais freqüente, de ações por parte do 

ente governamental  principalmente na efetivação dos direitos sociais  que implicam 

despesa extraordinária, pode comprometer a realização de políticas públicas estabelecidas. 

Entre os diversos temas em debate no universo jurídico e político, merece relevo a 

distinção entre os institutos da judicialização da política e do ativismo judicial. Numa 

primeira tentativa de aproximação, pode-se afirmar que ambos os termos indicam formas de 

intervenção do Judiciário em assuntos de competência tradicionalmente conferida ao 

Executivo e ao Legislativo ou, a depender da corrente doutrinária, como forma de efetivação 

dos direitos fundamentais, principalmente de cunho prestacional, onde se enquadram aqueles 

de natureza social. 

Em que pese a importância do tema para o estudo do direito e da ciência política, 

ainda persiste, na doutrina, lacuna quanto ao alcance dos institutos e sua classificação de 

acordo com a origem, conceito e requisitos. Há, na verdade, um conjunto de obras tratando 

desses institutos de forma isolada. 

O exame sistemático dos conceitos em tela é tema espinhoso e desafiador. Como se 

demonstrará em capítulos posteriores a distinção entre ativismo e judicialização é 

fundamental, na medida em que os institutos, embora tenham semelhanças, não são, a rigor, 

originários da mesma fonte. Há, ainda, fortes divergências entre aqueles que defendem a 
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intervenção do estado no controle das políticas públicas e outros contrários a essa intervenção 

ao argumento de que a expansão de poder do judiciário afeta o estado democrático de direito. 

Diante dessa problemática, a presente dissertação de mestrado tem sua origem nas 

seguintes questões norteadoras:  

No tocante à saúde pública no Brasil, qual o papel do Supremo Tribunal Federal? Tem 

a Corte uma postura ativista na efetivação deste direito fundamental social ou a atuação do 

Supremo está circunscrita apenas à judicialização? 

Guardando coerência com as perguntas orientadoras, o objetivo do presente trabalho é, 

inicialmente, analisar a doutrina nacional e estrangeira, sobre a judicialização e o ativismo, 

analisando o papel do Supremo Tribunal Federal no enfrentamento do tema da saúde pública 

no Brasil, verificando se há ativismo no posicionamento do Pretório Excelso acerca do tema 

em análise. 

Em continuidade, pretende-se proceder à análise empírica dos institutos em apreço, 

notadamente no campo do direito à saúde. A eleição dessa área decorre do fato de que 

judicialização da política e o ativismo judicial vêm ganhando destaque no campo do direito à 

saúde, o que se verifica pela interferência sistemática do poder judiciário nas determinações 

quanto à entrega de medicamentos; internações hospitalares e intervenções cirúrgicas e em 

virtude das interpretações múltiplas acerca do alcance do artigo 196 da Constituição da 

República, que fundamenta o direito à saúde.  

O presente trabalho se estrutura em três capítulos que percorrerão os temas em análise 

neste trabalho. No primeiro capítulo a análise terá como missão perscrutar os institutos da 

judicialização e do ativismo judicial no direito alienígena. Inicialmente serão feitas 

considerações acerca da mundialização da judicialização, isto é, será demonstrado que o 

instituto não se caracteriza como algo isolado em uma realidade jurídica e política 

determinada, mas sim um fenômeno que se repete em muitas democracias que optaram pelo 

reconhecimento de direitos fundamentais em suas Cartas políticas. Posteriormente, será 

analisado o ativismo judicial. Optou-se, nesta pesquisa, por percorrer o instituto no direito 

americano dado a sua origem em solo estadunidense e seu desenvolvimento no país, que, 

como se perceberá, passou por mudanças ao longo da história da Suprema Corte americana. 

Por fim, será estudado o tema da jurisdição constitucional e do controle de 

constitucionalidade entendida como forma de intervenção judicial na vontade da maioria 
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parlamentar, bem como a conseqüência deste fenômeno em sua adequação com os princípios 

democráticos.  

O segundo capítulo fará uma análise dos institutos da judicialização e do ativismo, 

circunscrevendo o tema ao cenário político nacional, isto é, pesquisando a judicialização da 

política no Brasil, os antecedentes do ativismo no país e a reforma judiciária que impulsionou 

o ativismo no Supremo Tribunal Federal. O advento da Constituição da República de 1988 

possibilitou um novo conceito de cidadania, uma vez que a Carta reconheceu um conjunto de 

direitos individuais e sociais que se coadunam com a própria idéia de dignidade humana, 

princípio basilar do texto político de 1988. Esse reconhecimento, contudo, veio fortalecido 

por uma série de instrumentos jurídicos e de instituições, como a Defensoria Pública, que 

aumentaram a busca pelo Judiciário, para que este pudesse efetivar os direitos e garantias 

fundamentais do cidadão. 

O terceiro capítulo analisará os fenômenos da judicialização e do ativismo no tocante 

ao direito fundamental à saúde. Isso se justifica porque de todos os direitos elencados na 

Constituição, o direito à saúde é o que mais gera busca ao Judiciário para a sua satisfação. 

Serão, portanto, analisadas decisões proferidas pelo Pretório Excelso no sentido de se 

verificar como, na prática, o STF vem enfrentando a questão da saúde. Haverá também um 

diálogo com alguns debatedores que participaram da Audiência Pública-saúde, na tentativa de 

demonstrar se houve ou não influência dos temas debatidos na Audiência Pública nas decisões 

da Corte ou se a convocação da Audiência Pública caracterizou-se como mero recurso de 

autoridade do Supremo a validar aquilo que já vinha sendo construído pela jurisprudência.  

Por fim, a pesquisa analisará um efeito da postura do Supremo na concretização do 

direito fundamental à saúde, isto é, a transformação de um direito coletivo em um direito 

individual. Isso porque ao conceder a um indivíduo isoladamente um tratamento ou fármaco, 

o STF acaba por se substituir ao Poder competente, ignorando, por vezes, a realização de 

políticas públicas fundamentais para a concretização do direito à saúde em um aspecto global. 

Parte-se do pressuposto de que a dissertação poderá preencher lacunas no 

conhecimento mais preciso da problemática da judicialização da política na área da saúde, por 

meio de análise de dados empíricos referentes à interferência do judiciário em questões 

atinentes à saúde. 
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Assim, com este percurso metodológico, o trabalho colocará em descrição o panorama 

doutrinário e jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no tocante ao tema da saúde 

pública no Brasil, tendo por base a análise dos discursos empreendidos pelos Ministros 

(presidentes), com o intuito de se compreender como está sendo concretizado o direito à saúde 

no Brasil.     
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1 JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E O ATIVISMO JUDICIAL 
 

1.1 Mundialização do fenômeno da judicialização da política 
 

 O tema da Judicialização da Política é um fenômeno que pode ser identificado em 

muitos Estado nacionais (aqui analisados apenas os democráticos) ao redor do globo. Por esta 

razão, antes de se iniciar a análise da Judicialização no Brasil e de se empreender o estudo dos 

efeitos deste fenômeno no campo da saúde pública, cumpre fazer um estudo no sistema 

alienígena para que se possa confirmar a incidência da judicialização em outros sistemas 

jurídicos. 

 A importância de se buscar esta análise reside no fato de que a judicialização não é um 

fenômeno pontual, existente em um ou dois países, mas sim uma conseqüência do 

constitucionalismo moderno, com o reconhecimento, por parte de textos constitucionais 

diversos, de direitos e garantias fundamentais, cujo respeito e promoção, todo e qualquer 

Estado, que se pretenda democrático, deve observar. 

Ao se analisar a judicialização da política no Brasil, tema que será objeto de estudo do 

segundo capítulo, percebe-se que o catalisador deste fenômeno no país foi a promulgação, em 

1988 da Constituição da República, que reconheceu direitos e garantias fundamentais (direitos 

individuais e sociais), bem como aparelhou o cidadão com instrumentos jurídicos aptos à 

defesa desses direitos em juízo. 

 Dessa forma, a mundialização do que se conhece por judicialização da política, 

enriquece o trabalho, na medida em que, demonstra não estar o instituto em apreço, 

circunscrito a um universo específico, colocando-o como um fenômeno inerente à 

modernidade e ao constitucionalismo moderno.         

A judicialização da política, assim, vem merecendo a atenção e estudos por parte da 

comunidade jurídica mundial,1 em virtude do alcance e da importância que a transferência de 

                                                           
1 Conforme será possível analisar ao longo desta pesquisa, autores há, no Brasil e no exterior, que se ocupam em 
analisar o tema da judicialização da política, cabendo citar, quanto ao direito alienígena: TATE, C. Neal e 
VALLINDER , Torbjörn  The Global Expansion of Judicial Power. USA: New York University Press, 1995; 
SIEDER, Rachel. SCHJOLDEN, line. ANGELL, Alan. The Judicialization of Politics in Latin America. New 
York: Palgrave Macmillan, 2006; HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy, Havard University press 2004; 
SEIDMAN, Guy I. Judicial Administrative Review in Times Discontent: the Israel Supreme Court and The 
palestian Uprising Disponível em http://www.ssrn.com, consulta em 08/12/2010; SOMMER, Hillel. Democracy 
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poder das intuições representativas (Legislativo e Executivo) para o Judiciário alcançou no 

cenário político. 

Inicialmente, cumpre definir o que vem a ser a judicialização da política em um 

aspecto geral. A idéia de conceituar a judicialização da política significa, em última análise, 

estabelecer o cerne deste instituto que tanto tem movimentado o círculo acadêmico ao redor 

do globo. 

 Os primeiros a estabelecer um conceito de judicialização foram os autores TATE & 

VALLINDER ao afirmarem que a judicialização significa 

judiciais e das cortes nas arenas políticas, local em que, anteriormente, não residiam2  

 Para BARROSO3 o conceito de judicialização da política se relaciona com a 

judicialização da própria vida ao afirmar que  

 

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. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes 
e tribunais , com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo 
de partic  

 

                                                                                                                                                                                     
Vs. Rule of Law: does the court really control the elected Legislature? Disponível em http://www.ssrn.com 
consulta em 15/12/2010; ANDREWS, Penelope. The Judiciary in South Africa: independence or illusion? City 
University of New York School of Law : Outubro de 2008. Disponível em HTTP://www.ssrn.com. consulta em 
15/08/2011; GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia. O Guardião das Promessas. Tradução Maria Luiza de 
Carvalho. Rio de Janeiro: Revan, 1999. No direito pátrio, alguns autores também se dedicam especificamente ao 
estudo da judicialização, como por exemplo: BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo e Legitimidade 
democrática, Revista eletrônica de direito do Estado, nº 18- abril / maio / junho de 2009. Disponível em 
www.direitodoestado.com.br , consulta em 01/07/2010; CASAGRANDE, Cássio. Ministério Público e a 
judicialização da política, Porto Alegre, Sérgio Antônio Fabris Ed., 2008; CARVALHO, Ernani. Revisão judicial 
e judicialização da Política no Direito Ocidental: aspectos relevantes de sua gênese e desenvolvimento. Revista 
de sociologia política, jun 2007, nº 28 p.161-179 [on line], pág. 174 disponível em <http// www.scielo.br>, 
consulta em 10/10/2010; VIANNA Luiz Werneck (et al.) A judicialização da política e das relações sociais no 
Brasil Rio de janeiro: Revan: setembro de 1999; VIANNA, Luiz Werneck. BURGOS, Marcelo Baumann. 
SALLES, Paula Martins. Dezessete anos de Judicialização da Política. Tempo Social, revista de sociologia da 
USP, novembro de 2007 v. 19, n. 02, pág. 39-40. Disponível em www.scielo.com.br consulta em 23/10/2010; 
VERBICARO, Loiane Prado. Um estudo sobre as condições facilitadoras da judicialização da política no Brasil. 
Revista de Direito GV, São Paulo, 4 [2] p. 389-406, jul-dez de 2008. Disponível em 
<HTTP//www.scielo.com.br> consulta em 15/07/2010. 
2TATE, C. Neal e VALLINDER, Torbjörn.  The Global Expansion of Judicial Power. USA: New York 

to the infusion of decision-making and of courtlike procedures into political arenas where they did not previously 
 

3 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo e Legitimidade Democrática. Revista eletrônica de direito 
do Estado, nº 18- abril / maio / junho de 2009, pág. 02. Disponível em www.direitodoestado.com.br , consulta 
em 01/07/2010. 
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Para SIEDER (et. Ali) um conceito mais amplo de judicialização da política deve 

abranger uma presença maciça dos procedimentos judiciais e as regras da corte na vida social 

e política.4  

HIRSCHL refere-se ao fenômeno, presente em cerca de oitenta países, como 

juristocracia e define como sendo 

parcela significativa de poder das instituições representativas para o judiciário5  

Ao analisar o fenômeno da expansão do judiciário CASAGRANDE argumenta que a 

judicialização da política se caracteriza como 

 

direitos, bem como no saneamento de omissões do governo. Ou, em outras palavras, a 
transposição para o judiciário de uma parcela dos poderes decisórios típicos do 
Legislativo e do Executivo, que vem se dando sobretudo a partir de uma publicização 

6 

 

CARVALHO, ao esboçar um conceito, afirma que 

uma forma bem ampla e praticamente consensual, refere-se ao processo geral em que o 

discurso legal - normas de comportamento e linguagem - penetra e é absorvido pelo discurso 

.7 

No cenário político mundial, a posição ocupada pelo Poder Judiciário estava 

relacionada à solução dos conflitos entre as partes, caracterizando um sistema de simples 

subsunção da norma jurídica ao caso concreto, sem qualquer ingerência em assuntos afetos à 

política ou aos demais poderes. DALLARI salienta que mesmo após o surgimento do estado 

                                                           
4SIEDER, Rachel. SCHJOLDEN, line. ANGELL, Alan. The Judicialization of Politics in Latin America. New 

al review. A 
broader definition of judicialization encompasses the increased presence of judicial process and court rulings in 
political and social life, and the increasing resolution of political, social, or estate-  
5 HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy
than eighty countries and in several supranational entities, constitutional reform has transferred an unprecedent 
amount of Power from representative instit  
6 CASAGRANDE, Cássio. Ministério Público e a judicialização da política, Porto Alegre, Sérgio Antônio 
Fabris Ed., 2008, PÁG. 16. 
7 CARVALHO, Ernani. Revisão judicial e judicialização da Política no Direito Ocidental: aspectos relevantes de 
sua gênese e desenvolvimento. Revista de sociologia política, jun 2007, nº 28 p.161-179 [on line], pág. 174 
disponível em <http// www.scielo.br>, consulta em 10/10/2010. 
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moderno, com a transferência de poder do soberano para o estado e a divisão de funções, 

houve muita resistência em se conceder poderes excessivos aos juízes8. 

Para BACON, o judiciário não deveria criar, mas apenas dizer e interpretar a lei. O 

autor descreve, desta maneira, nos ensaios, os deveres dos juízes neste mister de interpretar e 

aplicar a norma jurídica, agindo com imparcialidade, com retidão de caráter, mas sempre no 

ambiente específico que caracterizou o judiciário: a simples subsunção da norma jurídica ao 

caso concreto. Ao argumentar desta maneira, o autor compara o ato dos magistrados em criar 

a lei com a atuação dos clérigos católicos que alteram o sentido das escrituras sob o pretexto 

de explicá-las9. 

Cumpre salientar, contudo, que ao expor os deveres dos juízes, Bacon, de forma 

simples, descreveu aquilo que viria a ser, séculos mais tarde, a justificativa da ascensão do 

judiciário. Ao falar sobre as qualidades das leis e as obrigações dos magistrados salienta que:  

Com respeito ao que concerne aos Príncipe e ao Estado, devem os juízes, antes de mais 

nada, recordar-lhes esta conclusão das doze tábuas: Que o bem do povo seja a suprema lei, 

que se as leis não tendem a esta meta, devem ser consideradas regras enganosas e falsos 

oráculos.10  A função jurisdicional, neste contexto, se restringe a apenas lembrar aos 

detentores do poder das virtudes que as leis devem conter. Não se esta a falar, portanto, de um 

controle judicial, mas apenas de uma característica legislativa. 

MONTESQUIEU, ao cunhar a teoria clássica da separação dos poderes, desenvolveu a 

idéia de que só haveria liberdade se os poderes de governar, fazer as leis e julgar não 

estivessem reunidos em um único indivíduo. Manifestou-se, contudo, contrário (e temeroso) a 

um excessivo poder concedido aos juízes. Para o autor, os tribunais devem ser compostos por 

                                                           
8 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 1996 pág. 88-89. Ainda nas palavras do 

 ramo independente, 
na organização do Estado. Assim, obviamente, para os teóricos ingleses não tem sentido falar-se em Poder 

Mais adiante, ao fa
 

9 BACON, Francis. Ensaios sobre Moral e Política. Tradução, introdução e notas Edson Bini. Bauru-SP: 
jus 

dicere e não jus dare, ou seja, que seu ofício é interpretar e aplicar a lei e não fazê-la ou impô-la como se diz 
comumente. Caso contrário, a autoridade que usurpariam seria semelhante àquela que se outorga a Igreja 
romana, que sob o pretexto de explicar as Sagradas Escrituras, não encontra qualquer dificuldade em alterar seu 
sentido, em acrescentar-lhes o que mais lhe agrada e interessa e em declarar como artigo de fé o que nelas não 

 
10 BACON, Francis, op. Cit. Pág. 179. 
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indivíduos oriundos do próprio povo, mas não devem interpretar a lei, limitando-se tão 

somente a aplicá-la11. 

O ambiente institucional neste período era marcado, segundo SAMPAIO, pela 

soberania da lei, que se refletia na posição do parlamento na sociedade, considerado o único 

capaz efetivamente de interpretar a vontade do povo por meio da elaboração das normas 

jurídicas. O direito passa a se identificar com a lei e não mais com o monarca. No período 

iluminista a lei se apresentava como fruto da razão, como fonte por excelência do direito. 

Diante da força representada pelo positivismo, a função judicial foi considerada uma 
12  

A situação começou a se alterar com a superveniência da crise de confiança no 

parlamento. A lei já não era mais suficiente para responder a todos os anseios sociais13. O 

excesso de leis gerou uma conseqüência para o ocidente: 

 

Welfare StateI, com sua 
correlata e incrível intervenção normativa na liberdade individual e na vida social. 
Do estado passou-se a exigir uma atuação indefinida, em áreas anteriormente imunes 
à interferência estatal normativa ou material. As normas passaram a dirigir-lhe ao 
futuro, proposições de uma nova realidade a ser implementada, paulatinamente, pelo 
próprio Estado, na socie  

       

Para GARAPON por ser a lei a expressão máxima da soberania popular, o juiz não 

poderia agir de outra forma que não fosse cumprir a determinação positivada. O colapso, 

legicêntrica

                                                           
11 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. 1689-1755. O Espírito das Leis: as formas de Governo, a 
Federação, a divisão dos Poderes, presidencialismo versus parlamentarismo. Introdução, tradução e notas de 

devem-no os julgamentos. A tal ponto que não sejam estes jamais senão um texto preciso da lei. Fossem eles a 
opinião particular dos Juízes, e viver- se -ia na sociedade sem saber precisamente quais os compromisso 

 
12 SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição Reinventada pela Jurisprudência Constitucional. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002, PÁG. 29-

 da vida 
social, de sua indesejada intromissão em setores anteriormente ressalvados, do emaranhado e dispersividade das 
leis, gerando a insegurança, bem como da falência qualitativa verificada como constante nas leis. (...) Ao lado da 
hiperlegalidade, havi  
13 SAMPAIO, José Adércio Leite, op. Cit. Pág 44-45. 
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a lei constituía o elo principal do positivismo, uma vez que supostamente 
14  

Dentre as causas citadas pelo autor para o declínio da lei como expressão máxima da 

soberania estão a impossibilidade de se admitir uma norma jurídica abstrata, aberta, rígida, 

uniforme em um mundo complexo, bem como uma inflação legislativa 

conteúdo normativo e a multiplicação de textos e editais de espírito volátil acabam por 
15  

Mas o que GARAPON considera como efeito catalisador do enfraquecimento da lei se 

deu com a importância cada vez maior das fontes supranacionais nos sistemas jurídicos do 

estado. Estes novos mananciais são compostos pelos princípios, positivados pelas 

constituições e afastados do controle popular e pelas convenções internacionais, como a corte 

européia de direitos humanos, por exemplo. Para o autor 

 

revolução jurídica, no próprio sentido da palavra, quer dizer, uma rotação ao final da 
qual os elementos passam a ocupar posições exatamente opostas. O soberano, que 
ainda ontem era o último recurso, viu-se subordinado a uma instância superior, 
diante da qual todos os seus atos são passíveis de serem revistos. A justiça, que era 
um órgão do Estado, passa subitamente a encarar o foro de legitimidade do qual 
procede o Estado. (...) O direito não está mais, portanto, à disposição da vontade 
popular. A soberania de representantes do povo vê-se freada por princípios 
encontrados nesses diferentes textos de enunciado claro e conciso, e de forte 
densidade moral. A lei tem agora dois senhores: o soberano, que lhe dá consciência, 
e o juiz, que a sanciona visando a sua conformidade aos textos básicos e acolhendo-
a na ordem jurídica. Não se trata de uma oposição entre um soberano e um inimigo 
externo, mas entre duas condições da vontade do soberano, expressas por titulares 

 16 

   

A luta contra o formalismo legislativo, marcado pela concepção positivista de que a lei 

representava a resposta a todos os dilemas, levou a magistratura a um novo patamar, a uma 

nova responsabilidade na condução da jurisdição modificando a tradição mecanicista de pura 

aplicação da norma ao fato. CAPPELETTI nesta esteira argumenta que 

 

concepção do direito como norma preestabelecida, clara e objetiva, na qual pode 

                                                           
14 GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia. O Guardião das Promessas. Tradução Maria Luiza de Carvalho. 
Rio de Janeiro: Revan, 1999, pág. 40 
15 GARAPON, op. Cit. Pág. 40 
16 GARAPON, op. Cit. Pág. 42-43 
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moral e política, tanto quanto jurídica, sempre que haja no direito abertura para 
17  

 

O marco histórico do fortalecimento do constitucionalismo no mundo se deu com o 

fim da 2ª guerra mundial e com o processo de estruturação de um constitucionalismo 

democrático em países como a Itália (1947) e Alemanha (1949). Na década de 1970 outros 

países como Grécia (1975), Portugal (1976), e Espanha (1978) buscaram inspiração na 

produção teórica e jurisprudencial do tribunal constitucional alemão, criado em 1951, para a 

reestruturação do estado, que passou a ser um estado constitucional democrático.18 Cumpre 

ressaltar que o constitucion garantir a 

materialização das normas contidas no Texto Maior, modelando um novo perfil para as suas 
19 

 A grande mudança de paradigma durante o século XX foi o reconhecimento de que a 

Constituição não se tratava de um documento estritamente político, isto é, um convite à 

realização de políticas públicas com uma dependência exclusiva dos poderes Legislativo e 

Executivo, sem qualquer ingerência do Poder Judiciário, mas sim uma norma jurídica, de 

aplicabilidade imediata.20  

 Para STRECK 

 

contemporâneo a partir da noção de Constituição como estatuidora de limitações 
explícitas ao governo nacional e aos estados individualmente, institucionalizando a 
separação dos poderes de tal maneira que um controla o outro (checks and balances 
dos americanos), e o judiciário aparece como salvaguarda para eventuais rupturas, 
em particular através do judicial review 21  

 

Segundo o autor, o Estado, que outrora possuía uma estrutura institucional de 

soberania do parlamento, como forma de se estabelecer o controle dos poderes do monarca; 

                                                           
17 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1999, pág. 32-33. 
18 BARROSO, Luis Roberto (org.) A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil, Rio de Janeiro, 
Renovar, 2007, pág. 05. 
19 NETO, Francisco da Cunha e Silva & FILHO, Rafael Mario Iorio Filho. A nova tríade Constitucional de 
Erhard Denninger. In DUARTE, Fernanda. VIEIRA, José Ribas. Teoria da Mudança Constitucional. Sua 
trajetória nos Estados Unidos e na Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pág.264-265. 
20 BARROSO, op. Cit. Pág. 09 
21 STRECK, Lenio Luiz, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, uma nova crítica do Direito, Rio de Janeiro, 
Forense, 2004, pág. 96. 
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um parlamento que não conhecia os limites ao seu poder, vai cedendo espaço para uma 

concepção de Estado em que a Constituição se torna o poder máximo capaz de limitar até os 

poderes do Legislativo. 

 

reconhece a soberani
da realidade política na medida em que se vai consolidando o constitucionalismo. 
Ou seja, na consciência política e constitucional, vai aparecendo cada vez com maior 
nitidez o problema do controle da atividade do legislador como fato mais importante 
do direito público no século XX, dando o abuso de poder do Legislativo espaço à 
nova concepção de Constituição entendida como norma impetrante no mundo 

22  

 

Mais adiante o autor vai demonstrar que em virtude deste quadro de supremacia 

alcançada pela Constituição, alguns mecanismos deveriam assegurar que as leis 

infraconstitucionais que não foram criadas em consonância com o disposto na carta política, 

possam prevalecer. Este instrumento de controle decorre daquilo que se conhece como justiça 

constitucional23.  

Para HIRSCHL, o estabelecimento de uma jurisdição constitucional pode ser 

demonstrado de acordo com seis cenários distintos: a onda de reconstrução, presentes em 

países que participaram da segunda guerra mundial; o cenário de independências de antigas 

colônias britânicas e de países africanos; o cenários de transição, em que países outrora 

dominados por regimes de exceção passaram a um novo modelo de estado com uma carta de 

direitos e o estabelecimento da democracia; uma dupla transição, caracterizada pelos países da 

extinta União Soviética e da Europa oriental, em que a transição se deu não apenas no sentido 

do reconhecimento de direitos mas na abertura ao mercado; o cenário de incorporação, em 

que a constitucionalização é associada a incorporação de normas internacionais (ou 

transnacionais ou supranacionais) no direito interno e por fim um cenário não aparente em 

que as reformas constitucionais não foram produtos de uma mudança significativa no aspecto 

político ou social, mas que representaram uma mudança constitucional com a adoção de um 

Bill of Rights24.  

                                                           
22 STRECK, op. Cit. Pág. 97 
23 STRECK, op. Cit. Pág. 101. 
da conformidade ou não das leis ao texto constitucional se estabelecem através do que se convencionou chamar 

 
24HIRSCHAL, op. cit. pág. 07-08  No 
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 Ao definirem as condições propiciadoras da judicialização da política, TATE & 

VALLINDER elencam algumas características que tornaram possível a existência de uma 

judicial review. São elas: democracia, separação dos poderes, política de direitos, uso das 

cortes por grupos de interesse, uso da corte pela oposição, ineficiência das instituições 

majoritárias, percepção das instituições políticas e delegações intencionais feitas pelas 

instituições majoritárias25.  

 A importância da democracia e da separação dos poderes está no fato de que não há 

que se falar em participação ativa do judiciário em um ambiente institucional marcado pela 

presença de um governo autoritário. Na verdade, salientam que uém 

encontre judicialização da política fora de um estado democrático.26  

 Neste contexto, a separação dos poderes se apresenta como elemento facilitador da 

judicialização da política na medida em que, com a independência do judiciário em relação 

aos demais poderes, ficou possível se impor em um ambiente de competição com os demais 

poderes. Mas os autores colocam a separação dos poderes como um elemento que auxilia, 

mas que não é condição suficiente ao dizerem que 

facilitar a judicialização da política que ocorre por outras razões, mas não demonstra ser 

necessária 27  

 A questão do reconhecimento de uma política de direitos, principalmente se contidos 

em um Bill of rights caracteriza-se como condição relevante ao surgimento da judicialização 

da política, principalmente por conta da possibilidade de que certas minorias possam ver 

reconhecidos seus direitos diante das maiorias. 

 No mesmo sentido, ao analisar alguns estados nacionais, HIRSHL aponta que o 

ambiente institucional que proporcionou a existência de um judicial review se deu em virtude 

de uma ampla revolução constitucional que ampliou os direitos fundamentais, incluindo neste 

contexto, os chamados direitos sociais. 28 

                                                           
25TATE & VALLINDER, op. cit. pág. 28-32. separation of powers, politics of rights, 
interest group use of the courts, opposition use of court, ineffective majoritarian institutions, perceptions of the 
policy-  
26 TATE & VALLINDER, op. cit. pág. 28. 

 
27 TATE & VALLINDER, op. cit. pág. 29. -of-powers system may thus facilitate a 
judicialization of politics that occurs for other reasons, but it does not appear to be a necessary, much less a 

 
28  um, the adoption of constitutional catalogues of rights in 
Canada, New Zealand, Israel and South Africa ushered in a new constitutional era in these countries. In each 
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 O uso das cortes por grupos de interesse e pelas oposições partidárias demonstra que o 

judiciário não é caracterizado por um isolamento das questões sociais e políticas relevantes. 

Os grupos de interesse utilizam-se das cortes como forma de realização prática dos direitos 

estabelecidos na carta política, ao passo que os partidos de oposição demonstram interesse no 

uso político da corte para refutar políticas aprovadas pelas maiorias parlamentares.  

 A ineficiência das instituições majoritárias é analisada como forma de condição 

possibilitadora da judicialização da política na medida em que a presença das cartas e das 

questões envolvendo direitos acaba conduzindo as minorias à discussão destas questões para 

um campo onde a maioria não pode definir as regras, isto é, em um ambiente contra 

majoritário como os tribunais. Salientam também que a dificuldade em fazer coalizões 

políticas torna o Executivo incapaz de governar com medidas legais decididas pelas maiorias. 

 As percepções acerca das instituições responsáveis pelas políticas públicas revelam-se 

importantes para a judicialização uma vez que, o judiciário é buscado como último recurso 

toda vez que os atores sociais enxergam, nos demais poderes, uma ineficiência causada pela 

corrupção, pela busca por benefícios próprios, etc.  

 O desejo das instituições políticas de transferir para o judiciário a decisão de certas 

questões polêmicas e que causam desgaste apresenta-se como um característica importante da 

judicialização para TATE & VALLINDER29. Segundo os autores, algumas decisões, tais 

como as relativas ao aborto, às reformas prisionais e educacionais, são submetidas ao 

judiciário para que este possa dar a última palavra e, com isso, evitar o desgaste para os 

representantes do Executivo e do Legislativo. 

O tema em questão apresenta um ponto relevante no pensamento de HIRSCHL30, para 

quem a existência de uma ascensão do judiciário não caracteriza uma retração dos demais 

poderes e atores sociais. Na verdade, para o autor, há a uma relação entre a ascensão do poder 

judiciário e os interesses das elites e dos demais poderes, isto é, não se trata de uma simples 

expansão do poder judicial, mas de um interesse dos atores sociais e políticos dominantes no 

sentido de permitirem que o estado rume para uma juristocracia. 

                                                                                                                                                                                     
case, the constitutionalization of rights and the fortification of judicial review marked a shift from traditional 
principles of parliamentary sovereignty toward a new regime of constitutional supremacy and active judicial 

 
29 TATE & VALLINDER,op. cit. pág. 32. 
30 HIRSCHL, op. Cit. pág 11-12. 
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Como observado, a judicialização da política é um fenômeno mundial. Ocorre que sua 

manifestação pode se mostrar distinta em vários estados nacionais em virtude de questões 

históricas, sociais e políticas. No Brasil, por exemplo, o tema começa a ser analisado com 

mais interesse com o advento da constituição de 1988, como se verá mais adiante. 

O fenômeno de que se está cogitando, embora mundializado, e com conceituação 

relativamente pacífica, não se revela homogêneo, sendo comuns as divergências já a partir de 

sua própria nomenclatura: HIRSCHL31 vai utilizar a expressão juristocracia, enquanto que 

TATE & VALLINDER32, entre muitos outros pensadores, preferem usar o termo 

judicialização da política. 

Diante destes aspectos parece claro que a judicialização da política caracteriza-se 

como um processo em que o agir judicial passa a interferir no sistema político com sua 

linguagem e seus procedimentos influenciando a ação estatal como um todo.  

 A expansão da órbita de ação do poder judiciário é ocorrência hoje já observada em 

mais de oitenta países no mundo,33 o que se credita principalmente à adoção de uma carta de 

direitos abrangente ou da possibilidade de revisão judicial, que viabiliza, em alguns casos, a 

ação judicial para sindicar direitos fundamentais; realidade jurídico-política essa que se 

constituiu firmada na crença em que a afirmação judicial de direitos preservada dos 

constrangimentos políticos, resulta na mudança social. 

A análise da judicialização da política em perspectiva internacional deve levar em 

conta estudos realizados em países que propugnam a idéia de supremacia do judiciário e como 

este fenômeno se desenvolveu em sua trajetória política. Para HIRSCHL34 há quatro 

revoluções constitucionais que merecem destaque. Esses movimentos ocorreram em países 

como Canadá, Nova Zelândia, Israel e África do Sul, que seguiam o modelo britânico de 

supremacia do parlamento e, em virtude de algumas mudanças políticas, alcançaram novo 

patamar de proteção e defesa da constituição com a supremacia do judiciário. Já TATE & 

VALLINDER35 conferiram ênfase a Austrália, França, Alemanha, Itália, dentre outros. Diante 

deste quadro internacional, cumpre analisar a Judicialização da política em alguns Estados 

nacionais, à guisa de exemplificação para que seja, para que se possa reconhecer que a 

                                                           
31 HIRSCHL, op. cit. pág. 01 
32 TATE, C. Neal e VALLINDER , op. cit., pág. 05. 
33HIRSCHL, Ran, op. cit. pág. 04 
34 HIRSCHL, Ran, op. cit. pág. 17 
35 TATE & VALLINDER, op. cit. pág 39 e s. 
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Judicialização da política não se trata de um fenômeno isolado. Para tanto serão analisadas as 

mudanças institucionais que possibilitaram a judicialização da política nos seguintes países: o 

Canadá; Israel; Nova Zelândia; África do Sul e França.  

Por não ser a pretensão deste trabalho a análise de cada país, optou-se por esses 

Estados pelo fato de que, à exceção da França, os demais seguiam um modelo britânico, 

caracterizado pela força do parlamento e pela ausência de uma Constituição formal escrita.  

Já o cenário na França se mostra importante pelo fato do país, em virtude da tradição 

histórica posterior à revolução de 1789, não ter admitido ao judiciário a função de guarda da 

Constituição.  

Por essas características, esses países possuem aspectos relevantes a demonstrar o 

avanço do Judiciário como guardião da Constituição e dos direitos humanos. 

1.1.1- A judicialização da política no Canadá  

A judicialização da política no Canadá, decorreu da adoção de um constitucional act 

de 1982, que incluía um capítulo relativo a um bill of rights  chamado de charter of rigths and 

freedom.  A importância deste texto constitucional para a adoção de um sistema de judicial 

review no país resulta de que o act de 1982 significou ruptura com o modelo britânico de 

supremacia do parlamento.  A adoção deste Act definiu um conjunto de direitos fundamentais 

que constituem a lei suprema do Canadá, e, nesse contexto, qualquer norma jurídica que não 

encontre fundamento de validade no act perde sua validade.36   

A carta provocou o crescimento expressivo de demandas judiciais, envolvendo a 

proteção dos direitos em apreço.  Para que se possa avaliar a intensidade do fenômeno, basta 

recordar que, antes de 1982, a Corte Suprema do Canadá praticamente não se manifestava 

acerca de violação de normas fundamentais; porém, nas duas décadas subseqüentes ao 

advento da Carta Política citada, a suprema corte anulou trinta e seis leis federais e trinta e 

duas regionais, contra apenas uma anulação nos vinte anos anteriores ao ato37.  

 Há, contudo, certa divergência no Canadá, quanto ao judicial review e a adoção do 

charter. TATE & VALLINDER identificam duas correntes de opinião acerca dos benefícios 

do charter e do efeito da judicial review no país. Para alguns, a democracia pode ser 

                                                           
36 HIRSCHL, op. cit. pag.. 20 
37 HIRSCHL, idem.  
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amplamente prejudicada com a possibilidade de revisão judicial, na medida em que o 

judiciário poderá proferir decisões regressivas ou progressivas, sendo que, no último caso, as 

decisões podem insensibilizar a população para problemas sociais sérios. Certos das fraquezas 

da democracia, os defensores dessa tese entendem que o judiciário não seria a instância 

fundamental para a solução de problemas dessa natureza. Para outros, o judiciário estaria 

afastado das paixões políticas que caracterizam os demais poderes. Neste contexto, juízes 

independentes e investidos de autoridade podem ser os guardiões dos direitos, principalmente 

dos mais necessitados. 38  

Esse ambiente de incertezas acerca das conseqüências da revisão judicial, bem como 

do alcance e dos limites do poder dos juízes é a base da divergência entre as posturas céticas e 

as manifestações, por vezes exageradas, dos adeptos da judicial review no Canadá. 

Contudo, segundo HIRSCHL, a adoção do charter no Canadá não foi a única causa da 

evolução do fenômeno da judicialização da política. Ele aponta outros fatores que 

impulsionaram o judicial review no país: o primeiro resulta da disposição de atores políticos 

canadenses de transferir poder ao Judiciário e a disposição do próprio Judiciário em assumir 

este poder. 

Outro ponto importante é a mudança de alguns elementos institucionais que 

possibilitaram crescimento do poder judicial no Canadá. Nesse sentido, merece referência o 

estatuto de 1975 que aproxima a mais elevada corte do país da Suprema Corte americana.   

Anterior, portanto, ao act de 1982, o documento citado concedeu ao tribunal a 

discricionariedade para analisar os temas relativos aos direitos que irão a julgamento. Tal 

como a Suprema Corte americana, o tribunal canadense pode pronunciar-se sobre temas que 

julgar pertinentes e, segundo este juízo, se estes temas são violadores dos direitos 

fundamentais estabelecidos no pacto de 1982. 

O segundo fator que também aproxima o Canadá dos Estados Unidos é a 

descentralização do modelo de jurisdição constitucional. No país, adota-se um modelo difuso 

                                                           
38 TATE & VALLINDER, op. cit. pág. 117/118. Salientam que
democracy. The first recognizes the Power of the ballot, but a ballot curbed by independent and tenured judges 
Who, removed from the fray, will ensure that rationality and principle are never ejected by impetuous 
legislatures, rigid bureaucracies, and a dulled citizenry. In this depiction courts will shelter the disadvantaged, 
who will harness that rationality and principle to prevail. The second places its confidence in those who can 
claim the power of the ballot. Realistic about democracies foibles, it is even more reserved about curing them by 
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de controle judicial de constitucionalidade39, isto é, a garantia de que qualquer juiz (regional, 

federal ou da suprema corte) possa julgar e recusar a aplicação de uma norma, por entendê-la 

contrária à Carta Política.     

Outra mudança apontada por HIRSCHL decorreu da expansão da intervenção de 

indivíduos com algum interesse comprovadamente legítimo na demanda, como por exemplo, 

os amicus curiae.40 Segundo MEDINA, a implementação deste instrumento na Suprema 

Corte canadense não ocorreu no mesmo período. Após a edição do charter três períodos 

marcaram a presença dos amicus curiae no Canadá. No primeiro período, de 1982 até 1987, a 

Corte não se mostrou receptiva à participação de terceiros (amicus curiae), o que gerou 

muitas críticas. O segundo período, de 1987 até 1999, foi o oposto, na medida em que a Corte 

autorizou de forma ampla o ingresso dos terceiros, também gerando críticas pelo excesso de 

intervenção. No terceiro e último período, que vem de 1999 e está em curso, a Suprema Corte 

passou a exigir a demonstração, por parte dos terceiros, de argumentos relevantes, ainda não 

aduzidos pelas partes.41  

Para HIRSCHL, no entanto, em 1983, a Suprema Corte do Canadá estabeleceu novas 

regras desta intervenção, o que possibilitou o ingresso de muitos legitimados, auxiliando a 

ampliação do controle judicial do charter pela corte, embora, como analisado anteriormente, a 

Corte ainda não estava totalmente receptiva à participação dos amicus curiae. 

1.1.2- Judicialização da política em Israel 

 Em Israel, o advento da judicialização da política encontrou um obstáculo, uma vez 

que não há Constituição formal, escrita, o que, de início diferenciaria a análise daquela 

empreendida no Canadá e da que será, posteriormente, feita no Brasil. Ocorre que a ausência 

de um texto escrito, de uma Constituição formal, não significa a inexistência de leis 

superiores no país. Há, no entanto, um conjunto de onze leis, consideradas fundamentais, com 

as características de não possuírem fundamentação direta de outras normas legais, nem 

                                                           
39 HIRSCHL, op. cit. pág. 20. 
40 MEDINA, Damares. Amicus Curiae. Amigo da Corte ou Amigo da Parte? São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 36, 
em que o autor analisa amicus curiae como a participação de um terceiro, sem nenhum interesse no processo, 
que, a pedido da Corte, intervinha no feito para prestar esclarecimentos de questões fáticas e até jurídicas, que 
fossem de seu conhecimento. 
41 MEDINA, Damares, op. Cit. pág. 49. 
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tampouco estarem sujeitas aos controles majoritários, apenas não estão reunidas em uma 

Constituição.42  

Essas leis básicas do Estado de Israel não incluíam um Bill of Rights até 1992, quando 

foram criadas duas leis: a primeira, conhecida como  e a 

segunda chamada - . Em que pese o fato de não serem 

formalmente leis constitucionais, a suprema corte de Israel reconheceu nesses diplomas legais 

o caráter de normas superiores, preenchendo lacuna relativa à proteção legal aos  direitos 

fundamentais no país.43 

Essa emenda criou as condições para uma revisão judicial em Israel, aumentou 

 foi responsável, no 

período compreendido entre 1992 e 2002 por 11% de todas as demandas julgadas pela 

suprema corte.44  Só em 1995, o litígio envolvendo as leis fundamentais alcançou 50% de 

todos os processos julgados.45 Segundo HIRSCHL 

fundadas em direitos indicam a judicialização da política, não há dúvida de que há uma forte 

 46 

Outro ponto citado pelo autor para o crescimento do judicial review em Israel está 

relacionado ao fato de que a suprema corte israelense, ao contrário da canadense e da 

americana, não pode definir a agenda de julgamento, mediante juízos de valor em relação às 

demandas. 

Para TATE & VALLINDER,47 o enfoque que possibilitou a judicialização da política 

em Israel deve-se a um ambiente institucional marcado pela forte presença dos partidos 

políticos e do parlamento na sociedade israelense. O partidarismo é característica de Israel, 

desde o movimento sionista que culminou com a criação do Estado de Israel em 1948.   Cada 

partido tinha uma agenda ideológica daquilo que esperava ser o Estado de Israel. A imigração 

em massa para o país também contribuiu para o fortalecimento do partidarismo, na medida em 

que os partidos contribuíram sensivelmente para a inserção dos imigrantes na recém-criada 

sociedade israelense. O poder exercido pelos partidos, segundo o autor, relacionava-se a uma 

                                                           
42 HIRSCHL, op. cit. pág. 21 
43 HIRSCHL, idem. 
44 HIRSCHL, op. Cit. pág. 23 
45 HIRSCHL, idem 
46 HIRSCHL, -bassed litigation activity indicates a judicialization of 

 
47 TATE & VALLINDER, op. cit. pág. 403. 
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série de medidas de cunho social, como educação, gradualmente transferidas dos partidos para 

o próprio Estado. Isso se deu em 1953 com o  e em 1958 com o 

. Em paralelo, houve a criação de um ministério da imigração e adaptação. 

Atualmente, a força dos partidos, embora bem reduzida, não foi eliminada. Tais 

organizações sociais ainda possuem forte influência na burocracia do país, à exceção das 

forças armadas e do judiciário civil.  Com a existência de vários partidos com ideologias 

distintas, os israelenses perceberam que a única forma eficaz de preservar a sociedade dos 

desmandos e da tirania do poder seria pela idéia de governo das leis; isto é, o Estado somente 

poderá agir nos limites estabelecidos pela lei. Neste contexto, lei e política são vistos de forma 

distinta. A política é o resultado das paixões ideológicas dos partidos, enquanto que a lei é 

vista como um guia imparcial dos princípios e regras que devem ser observados pelo Estado. 

O problema se intensifica, segundo TATE & VALLINDER48  em virtude de o 

parlamento, Knesset, e o governo estarem sofrendo queda acentuada de popularidade. E a 

razão para isso está no fato de que, preocupados em manter as coalizões e o próprio poder, o 

governo e o parlamento não conseguem resolver de forma satisfatória os problemas sociais 

importantes. Desde 1984, as disputas pelos partidos dominantes, Labor e Likud, foram 

amenizadas por um acordo, que buscou diminuir o confronto partidário. Mas, algumas 

diferenças ideológicas, especialmente no tocante às áreas ocupadas na guerra dos seis dias, 

provocaram coalizões entre partidos menores, cujas demandas (especialmente os partidos dos 

religiosos ortodoxos) e impasses, dificultam a concentração da agenda política na solução dos 

problemas sociais. 

O ceticismo da população com o poder representativo e o imobilismo que afeta essas 

instituições está no cerne do extraordinário poder alcançado pelo poder judiciário em Israel.49  

Ainda, segundo o pensamento dos autores mencionados, algumas características da 

suprema corte de Israel, aliada aos fatos já mencionados, são importantes para a análise e o 

estudo da expansão do poder judicial no país. A primeira em relação ao Poder Judiciário 

israelense resulta de que todas as cortes do país têm jurisdição em assuntos de natureza 

criminal e civil.  A Suprema corte, como instância final de julgamento, possui competência 

para revisar todas as decisões proferidas por tribunais inferiores e é a maior e última 

autoridade na interpretação da lei. Nesse contexto, é responsável por julgar todas as apelações 
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oriundas dos diversos tribunais do país, inclusive da justiça militar. Nesta hipótese, a revisão 

apenas ocorrerá, se o recorrente demonstrar que o tribunal excedeu os limites de sua 

autoridade legal, ou que houve clara injustiça contra o impetrante. 

Há, ainda, em Israel, uma competência peculiar da suprema corte: no país, há quatorze 

comunidades religiosas que possuem sua própria corte. Os tribunais religiosos têm a 

competência restrita a assuntos da comunidade no tocante a casamento e divórcio, bem como 

algumas questões atinentes a assuntos particulares de natureza civil. À Suprema Corte 

compete julgar recursos proferidos das decisões dessas instâncias, mas apenas quanto às 

questões relativas à jurisdição restrita das mesmas.50  

A grande característica da suprema corte de Israel foi a de conseguir ser um ponto de 

equilíbrio entre as garantias assumidas pelo estado, quando de sua formação, e a necessidade 

de garantir ao estado de Israel a atuação no sentido de proteger os civis contra os atentados 

terroristas. Em outras palavras, garantir liberdades e respeito aos direitos fundamentais em 

a corte responde a um dilema enfrentado pelo 

Judiciário, buscar um equilíbrio entre os assuntos relativos à segurança nacional e proteger 

os direitos 51  

Neste contexto o autor traz à baila alguns temas como exemplo desta atuação da 

suprema corte em tempos difíceis, principalmente no tange à atuação militar. Por se tratar de 

um país em constante conflito é possível entender a importância das forças de segurança na 

sociedade israelense. Ocorre que, em algumas ocasiões, os militares extrapolam os limites 

legais de atuação e acabam por ferir postulados que o estado se comprometeu a respeitar com 

o objetivo de se tornar um estado d alguns dos mais importantes 

precedentes definidos pela Suprema Corte de Israel na defesa dos direitos humanos e dos 
52  

                                                           
50 TATE & VALLINDER, op. Cit. pág. 410 
51 SEIDMAN, Guy I. Judicial Administrative Review in Times Discontent: the Israel Supreme Court and The 
palestian Uprising., pág. 02Disponível em http://www.ssrn.com 
response to the dilemmas facing the judiciary on finding a balance between respecting legitimate national 
security concerns and protecting valued civil and human ri  
52 SEIDMAN, op. cit. pág. 11. No original: 
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Em outra visão acerca do tema, SOMMER53 salienta que embora a doutrina venha 

recentemente atribuindo grande poder ao judiciário, especificamente à suprema corte 

israelense, não se pode, com isso, entender que ao parlamento não tenha sobrado influência. 

Pelo contrário, entende o autor que o parlamento israelense (knesset) possui tanto ou mais 

influência e poder que o judiciário. Neste sentido salienta que 

 

1.1.3- Judicialização da política na Nova Zelândia 

O processo que tem aproximado a Nova Zelândia de um sistema de judicial review 

decorreu da introdução de um Bill of Rights no país. Considerado como exemplo do sistema 

de supremacia do parlamento, a Nova Zelândia adotou um modelo de repúdio ao judicial 

review adotado nos Estados Unidos, seguindo o posicionamento britânico até o início dos 

anos 1990. A Nova Zelândia não possuía uma constituição formal, expressa em documento 

específico.  

A situação começou a ser alterada com o advento do act (NZBORA) em 1990, que 

propiciou novo equilíbrio de poder entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Segundo 

HIRSCHL54 

o objetivo de afirmar, proteger e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais 

Além de reconhecer os direitos fundamentais, a adoção desse estatuto 

também aproximou a Nova Zelândia do compromisso com a convenção internacional de 

direitos humanos. 

Ao contrário das reformas constitucionais citadas, o act (NZBORA) 

statute that does not formally empower the courts to nullify legislation inconsistent with its 
55 Em que pese a ausência de estipulação expressa acerca da possibilidade de 

controle judicial, o act de 1990 buscou reduzir a probabilidade de infração dos direitos 

elencados.  

O act (NZBORA) também ficou robustecido com a criação, em 2001, de um tribunal 

de direitos humanos, a quem se atribuiu a prerrogativa de declarar uma norma comum 
                                                           
53SOMMER, Hillel. Democracy Vs. Rule of Law: does the court really control the elected 
Legislature?, pág. 02. Disponível em http://www.ssrn.com consulta em 15/12/2010.  No original
existing literature ignores the ability of parliaments  
54 HIRSCHL, op.cit. Pág. 24. No original:

 
55 HIRSCHL, op. cit. pág. 25. No original: 
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contrária aos direitos estabelecidos no NZBORA e no Human Rights act de 1993. Ao declarar 

a inadequação de uma lei com as normas, o tribunal deve reportar a incompatibilidade ao 

parlamento. Ainda segundo HIRSCHL trata-se de um modelo preferível de judicial review, na 

medida em que orienta a ação do parlamento no limite das leis na seara mencionada. 

Apesar do fato de o NZBORA não trazer de forma expressa em seu texto a 

possibilidade de uma judicial review, na prática, a corte de apelação (NZCA) alcançou 

patamar próprio das cortes constitucionais. Ao lançar mão da já citada seção 06 do NZBORA, 

a corte declarou que as interpretações legais devem seguir a regra de que, havendo 

ambigüidade, deve prevalecer o entendimento que mais se enquadre ao que determina o Bill 

of Rights (NZBORA).56  

Outro mecanismo do NZBORA que proporcionou o judicial review na Nova Zelândia 

foi a possibilidade de reconhecimento, no direito interno, das convenções internacionais de 

direitos humanos. Isto porque a regra, em países de common Law, é de que essas convenções 

apenas possuem força obrigatória, quando devidamente promulgadas pelo parlamento. 

Ao chancelar as convenções internacionais sobre direitos humanos, o NZBORA 

ampliou a possibilidade de atuação dos tribunais que passaram a fundamentar decisões com 

base nestas convenções e em decisões de cortes internacionais sobre direitos humanos. Dessa 

forma o NZBORA passou a ser conhecido como garantia de proteção das liberdades e dos 

direitos humanos.57 

O fato de o NZBORA estar aliado a uma tradição de autocontenção judicial, próprio 

do sistema britânico, fez com que a judicialização da política na Nova Zelândia ocorresse de 

forma moderada. Todavia, de uma perspectiva quantitativa, é inegável o impacto do act na 

judicialização da política na Nova Zelândia. 

O uso do termo lei maior, nas decisões do NZCA, após a promulgação do act de 1990, 

cresceu de forma acentuada. As decisões da Corte acerca de temas constitucionais eram de 

4% no período compreendido entre os anos de 1983-1985. Após a promulgação do act, o 

número de demandas relativas às normas do NZBORA passou para 17% em 1993 e de 20% 

em 1997, revelando um cenário de judicialização da política na Nova Zelândia.58  
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1.1.4- Judicialização da política na África do Sul 

No tocante à África do Sul, HIRSCHL59 salienta que o judiciário, até a década de 

1980, não era capaz de mudar o regime de segregação do apartheid.  Com o fim desse sistema 

e o estabelecimento de um estado constitucional, a suprema corte da África do Sul (SACC) 

tornou-se o fórum de debate acerca dos direitos fundamentais.  

No mesmo sentido ANDREWS60 defende que a transição de um sistema de soberania 

do parlamento para uma democracia constitucional possibilitou a independência judicial na 

África do Sul. Analisa a autora que os tribunais sul-africanos agiam de forma parcial, buscado 

garantir a permanência das regras do apartheid. Assim, ao ser elaborada a Constituição, se 

percebeu a necessidade de uma mudança do sistema no sentido de garantir um judiciário 

independente e compromissado com os valores da nova constituição e a proteção dos direitos 

e do estado democrático.61  

A carta provisória incluía um rol de direitos (Bill of Rights) com a definição dos 

chamados direitos de primeira geração como a liberdade, igualdade, o devido processo, 

liberdade de expressão, de credo etc. Ao mesmo tempo, estabeleceu um novo sistema de 

judicial review na África do Sul, expressada de forma ampla na criação da corte 

constitucional pelo presidente Mandela em 1995.  

A constituição definitiva de 1996 adotou o capítulo dos direitos fundamentais 

aduzindo que pertencem ao povo da África do Sul e representam a obrigação de respeito, 

promoção e proteção integral da dignidade, igualdade e liberdade. O Bill of Rights, 

estabelecido em 1996, expandiu seu campo de incidência, criando para o Estado um 

compromisso de tomar medidas no sentido de garantir os recursos necessários à efetivação de 

direitos sociais.62  

Quanto ao poder judiciário sul-africano HIRSCHL63 salienta que a SACC, com o 

advento da constituição de 1996, passou a analisar temas de natureza constitucional, 

estendendo a competência para qualquer lei nacional ou local, para análise de disputas entre 

                                                           
59 HIRSCHL, op. cit. pág. 27. 
60 ANDREWS, Penelope. The Judiciary in South Africa: independence or illusion? City University of New York 
School of Law : Outubro de 2008. Disponível em <http://www.ssrn.com>. consulta em 15/08/2011, pág. 02.. 
61 ANDREWS, op. cit. pág. 07. 
62 HIRSCHL, op. cit. pág. 28. 
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os órgãos do estado e até para determinar quando o presidente (ou o parlamento) falhou no 

cumprimento de uma obrigação constitucional. 

Com o poder alcançado, a Suprema Corte sul-africana transformou-se em arena de 

debate e consolidação de uma democracia multirracial na África do Sul. Segundo HIRSCHL, 

nos oito primeiros anos de existência, a corte lidou com 161 casos de importância 

constitucional.  Segundo o autor, dos 161 casos julgados, 53% representavam temas ligados 

ao Bill of Rights (85 de 161), enquanto que questões relativas ao federalismo e à separação de 

poderes representam 25% do total, isto é, 40 de 161.64   

1.1.5- Judicialização da política na França 

A judicialização da política na França é, segundo TATE & VALLINDER65 questão 

que suscita muitas controvérsias a começar pela própria questão histórica e política do país. 

Segundo os autores, a idéia de separação de poderes representou um marco revolucionário na 

luta contra o antigo regime e o poder do rei. No antigo regime a confusão entre os poderes 

representava uma ameaça ao sistema. As assembléias, neste período, eram compostas por 

parlamentares que, ao mesmo tempo em que criavam as leis, exerciam as funções judicantes. 

Esta preocupação com a separação dos poderes fez com que o princípio da separação 

dos poderes fosse consagrado na declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789. 

Neste contexto, a idéia de separação dos poderes levou a uma limitação dos poderes do 

judiciário, isto é 

norma inconstitucional. Não era permitido a ele criticar a lei, ou interpretá- 66 

O temor dos franceses em relação aos juízes decorria da desconfiança dos 

revolucionários. A explicação se deve ao fato de que pairava sobre os juízes a sombra dos 

 que serviram ao antigo regime e tiveram participação nas arbitrariedades 

cometidas durante aquele período. O temor dos franceses em relação aos juízes levou a edição 

de uma lei em 1790 que vedava aos tribunais 

exercício do Poder Legislativo, assim como impedir ou suspender a execução dos decretos 
67 
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 Segundo TATE & VALLINDER68 a reestruturação da França por Napoleão trouxe 

Três importantes alterações no cenário jurídico francês que são importantes para o tema: a 

codificação do direito privado francês, a criação de instâncias jurisdicionais para análise de 

questões p civil jurisdiction

, bem como a manutenção da separação de poderes, 

embora na prática não tenha sido sempre assim. Neste contexto, uma jurisprudência francesa 

floresceu no século XIX, embora os juízes não estivessem autorizados a criar a lei. 

A crítica feita na França para uma postura criativa da jurisprudência leva em conta os 

argumentos de que aos organismos políticos é reservada a criação das leis e aos organismos 

não políticos estaria reservada somente a aplicação das regras estabelecidas pelos organismos 

políticos. De acordo com este pensamento, o judiciário, por ser aquele que aplica as regras 

definidas pelos organismos políticos, não tem a prerrogativa de criar a lei, não sendo, 

portanto, considerado um poder.  

O cenário Francês de controle judicial das leis foi ampliado com a constituição de 04 

de outubro de 1958 que instituiu o conselho constitucional responsável pela decisão em 

última instância e em caráter definitivo, acerca da constitucionalidade das leis, sejam elas 

criminais, administrativas, civis etc. por fazer coisa julgada, as decisões do conselho 

constitucional vinculam o estado francês como um todo e estas decisões não podem ser 

contestadas pelo parlamento, pelo executivo ou pelos demais membros do judiciário.69  

Para HIRSCHL70 a constituição francesa de 1958, e a concretização do conselho 

constitucional, são exemplos da ascensão do poder judicial no mundo após o fim da 2ª guerra 

mundial. 

Para FAVOREU71 o conselho constitucional francês representa uma justiça 

constitucional sem precedentes na história do país. Ao enumerar as influências sobre a ordem 

política e jurídica, o autor salienta que a jurisprudência constitucional influencia a ordem 

jurídica na medida em que 

privado, impondo, como embasamento comum a todos os ramos do direito, um direito 

. Como forma de 

                                                           
68 TATE & VALLINDER, op. Cit. Pág. 290. 
69 TATE & VALLINDER, op. Cit. Pág. 298. 
70 HIRSCL, op. Cit. Pág. 07. 
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influência política, o conselho constitucional reduziu os atritos próprios da vida política uma 

vez que, após decidir acerca de algum tema polêmico, as paixões políticas diminuíam. Isso 

porque a oposição via, nesta decisão, uma forma de garantia de que as maiorias não 

ultrapassem os limites impostos pela Constituição.  

A adoção do conselho constitucional, isto é, de um órgão especializado na avaliação 

da constitucionalidade das leis, tem raízes em períodos anteriores a 1958. Segundo 

SAMPAIO72 a idéia de uma corte especializada no controle de constitucionalidade foi abolida 

no século XIX. Ainda segundo o autor, coube a Siéyés a proposta de criação de um jury 

constitucionnel que seria responsável por -se sobre as denúncias de violação da 

Constituição pelas . Algumas tentativas foram feitas ao longo do século XIX de 

criar uma forma de controle de constitucionalidade. A repulsa a um órgão especializado de 

controle de constitucionalidade levou a elaboração de regras que deferiam ao senado a tarefa 

de zelar pela guarda da constituição.73  

No mesmo sentido TAVARES74 demonstra que as tentativas de Sièyès de instituir um 

modelo de guarda e controle da constituição, foram frustradas. O senado, como instância de 

controle de constitucionalidade não evitou as práticas abusivas formuladas pelo executivo.75  

O estudo empreendido em diversos Estados Nacionais demonstrou a importância que a 

jurisdição constitucional vem alcançando em diversos países que adotaram o modelo 

democrático. Ocorre que, não apenas a presença de uma democracia consolidada possibilitou 

o advento da jurisdição constitucional. Deve-se reconhecer como fator catalisador o 

reconhecimento, nas Cartas constitucionais ou em Leis Fundamentais, de um conjunto de 

direitos e garantias que se coadunam com a própria existência digna do ser humano e que cria, 

para o Estado, o dever de respeito e promoção desses direitos.  

Cumpre salientar que a importância deste percurso metodológico, em Estados 

estrangeiros, para esta pesquisa tem o intuito de demonstrar que a judicialização é um 

fenômeno internacional. Trata-se de uma mudança na forma de se encarar a postura do 

judiciário, totalmente diversa daquela em que este poder limitava-se apenas à adequação da 

norma jurídica ao caso concreto, apenas à solução dos casos concretos. Tem-se, com o 

presente estudo, uma noção mais ampla de atuação judicial, com o recurso não apenas de um 
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indivíduo, mas de grupos de interesse que buscam na Corte a satisfação de um direito de 

natureza coletiva. A judicialização não é um fenômeno isolado, mas sim um resultado do 

neoconstitucionalismo.  

Ocorre que, ao analisar as novas posturas adotadas por alguns tribunais, percebe-se a 

presença tanto do ativismo judicial, quanto a judicialização da política. 

Embora os institutos em apreço estejam circunscritos ao mesmo universo (do agir 

judicial) não são a mesma coisa. Existe uma confusão que ainda repousa acerca das diferenças 

que marcam os institutos, por vezes reconhecidos como sinônimos.76 Na lição de BARROSO 

  

freqüentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a 
rigor, pelas mesmas causas imediatas. A judicialização (...) é um fato, uma 
circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um exercício 
deliberado de vontade política. (...) o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia 
fazer, sem alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se deduza uma 
pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a matéria. Já o 
ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de 
interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se 
instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo deslocamento entre 
a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam 

77     

 

Pode-se perceber que o ativismo caracteriza-se por uma postura interpretativa além do 

texto constitucional. Diante desse quadro, o próximo tópico, analisará este instituto, 

demonstrando como se consolidou no direito estadunidense, notadamente no período da Corte 

de Warren. 
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1.2 Ativismo no direito americano: a construção de um conceito; 
 

O estudo será direcionado, nesse ponto ao ativismo nos Estados Unidos da América. A 

importância de se tecer, neste estudo, considerações acerca do ativismo no direito americano 

repousa no fato de que as raízes do instituto encontram-se na jurisprudência norte-americana, 

cujo desempenho da Suprema Corte ao longo da história política nos Estados Unidos, 

redesenhou, com aplausos e críticas, o papel do judiciário no país. 

A importância da análise das decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos está 

diretamente relacionada ao próprio objetivo deste item da pesquisa, isto é, a construção do 

conceito de ativismo no direito americano e, como será possível compreender ao longo deste 

tópico, a construção de um conceito de judicial review nos Estados Unidos foi paulatina, 

partindo de uma postura conservadora e negativa quanto aos direitos humanos, para uma 

atuação proativa que possibilitou o reconhecimento de direitos, principalmente à parcela da 

população que, por questões históricas, sociais e raciais, estava alijada de certas garantias 

inerentes ao conceito moderno de dignidade humana e da universalidade dos direitos do 

homem, preconizados em momentos distintos da história da humanidade.  

Diante desse quadro de construção do conceito de ativismo, o estudo dos casos se 

justifica pela própria estrutura do direito nos Estados Unidos, signatário do Common Law que 

tem na força dos julgados uma de suas fontes principais do direito. 

Há que se fazer, no entanto, uma análise do conceito de ativismo judicial, antes do 

estudo adentrar o tema no direito americano. O conceito de ativismo é um tema um pouco 

mais complexo do que o de Judicialização da política formulado no tópico anterior, isto 

porque não há um consenso definido sobre o que vem a ser o ativismo judicial78. 

 VALLE79 demonstra a dificuldade em se apresentar uma definição correta ao citar 

duas fontes importantes, norte - americanas, que possuem conceitos distintos acerca do que 

vem a ser ativismo. Merriam-Webster´s dictionary of Law Black´s Law 

Dictionary.  ao elemento finalístico, o compromisso com a 
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, para a primeira fonte. Na segunda fonte 

repousa em um elemento de natureza comportamental, ou seja, dá-se espaço à prevalência 

das visões pessoais de cada magistrado quanto à compreensão de cada qual das normas 

 

 KIMIEC80 inicia seu estudo acerca do conceito de ativismo judicial, apontando que o 

termo em questão é considerado, por muitos estudiosos do direito, como sendo algo perigoso, 

por ter um caráter vacilante. 

 De acordo com COSTA81 o ativismo judicial caracteriza- uma participação 

mais ampla e intensa do Judiciário na efetivação dos valores constitucionalmente 

estabelecidos, ou seja, uma maior atuação do Judiciário em um espaço que, em um primeiro 

momento, está reservado aos outros poderes  Entretanto, a despeito desta postura mais 

positiva em relação ao ativismo o autor demonstra preocupação com o uso desconexo de uma 

atitude ativista com o próprio estado de direito. Isto porque a atuação do judiciário deve ser 

direcionada pela afirmação dos preceitos constitucionais e não pela sua negação. Afirma, 

porém, que tanto o ativismo quanto o passivismo judicial são podem ser prejudiciais ao 

Estado de direito82.   

 Para BARROSO o ativismo judicial se caracteriza como um comportamento, uma 

forma específica de interpretar a Constituição. Trata-se, portanto de uma participação intensa 

na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no 

espaço de atuação dos outros dois poderes 83. O autor 

                                                           
80 KMIEC, Keenan D. The Origin and Current Meanings of "Judicial Activism", California Law Review, Vol. 
92, No. 5 (Oct., 2004), pp. 1441-1477. 
81 COSTA, Andréa Elias da. Estado de Direito e Ativismo Judicial-in AMARAL JUNIOR, José Levi Mello do. 
(cood.) Estado de Direito e Ativismo Judicial. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2010, pág. 52-53. 
82 
fosse o risco que o mau uso da mesma representa para o Estado de Direito. Isso porque seu uso de forma 
exacerbada traz ínsito o risco de se criar o Estado Jurisdicional, ou seja, um Estado de preponderância do 
Judiciário sobre os demais órgãos, o que suprimiria o Estado de Direito. Por outro lado, o passivismo judicial, 
evocado muitas v
tem como pressuposto a existência de uma Constituição com Supremacia que deve ser respeitada por todos, 

 
83BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo e Legitimidade democrática, Revista eletrônica de direito 
do Estado, nº 18- abril / maio / junho de 2009, pág. 05. Disponível em www.direitodoestado.com.br , consulta 
em 01/07/2010. Segundo o autor, as condutas específicas que podem dar origem ao ativismo são: (i) a aplicação 
direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de 
manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do 
legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a 
imposição de condutas ou de abstenções ao poder público, notadamente em matéria  
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também cuida to tema da auto-contenção judicial, isto é, conduta pela qual o judiciário 

procura reduzir sua interferência nas ações dos outro 84 

 O tema demonstra sua dificuldade na medida em que o limite entre um ativismo que 

respeite os valores constitucionais e aqueles em que há abuso é tênue. Isto é, fica difícil, na 

prática, definir com clareza as fronteiras em que a interpretação judicial deve se ater. 

Observando esta dificuldade, RAMOS85 conceitua ativismo como um exercício fora dos 

limites impostos ao Poder Judiciário, demonstrando uma característica negativa do instituto 

em apreço. 

 

 -se entender o exercício da função jurisdicional para além 
dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente ao 
Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos de 
interesses) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos). Há, 
como visto, uma sinalização claramente negativa no tocante às práticas ativistas, por 
importarem na desnaturação da atividade típica do Poder Judiciário, em detrimento 

 

  

  embora tenha seus efeitos, debates e estudos relacionados aos 

posicionamentos do Judiciário (por vezes polêmico), não surgiu, como se pode pensar, em um 

tratado de direito público ou em um congresso de juristas, mas sim de um artigo jornalístico 

que analisava as posturas de alguns magistrados da Suprema corte dos Estados Unidos da 

América86.   

O jornalista Arthur Schlesinger Jr., da revista fortune, cunhou não apenas o termo 

ativismo judicial, mas também o seu oposto que se caracteriza como auto-contenção judicial. 

O primeiro uso do termo por um jurista se deu com Joseph C. Hutcheson, Jr87. 

                                                           
84 BARROSO, op. Cit. Pág.06. Para o autor as características básicas da auto-contenção judicial ocorrem quando 

incidência expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos e 
conservadores para a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; (iii) abstêm-se de interferir 

 
85 RAMOS, op. 
fortemente o Poder Legislativo, o qual tanto pode ter o produto da legiferação irregularmente invalidado por 
decisão ativista (em sede de controle de constitucionalidade), quanto o seu espaço de conformação normativa 
invadido por decisões excessivamente criativas." 
86

tona, pela primeira vez, e isso não foi feito por um  
87KIMIEC, op. Cit. Pág. 1455, onde afirma o autor, acerca do primeiro uso do termo por um profissional do 
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O estudo do ativismo em solo americano deve ser feito em conjunto com a análise dos 

julgados da Suprema Corte do país que possui uma tradição de destaque na história política 

norte-americana. Segundo leciona RODRIGUES 

 

liderança, viveu uma vida apagada e descolorida, a Suprema Corte é uma peça 
fundamental da engrenagem política americana. Louvada ou destratada, defendida ou 
atacada, ele esteve, quase sempre, na crista dos acontecimentos internos mais 
importantes, e conseguiu superar numerosas crises sofrendo danos relativamente 

88 

 

Ocorre, entretanto, que a idéia de um comportamento proativo do Judiciário, 

responsável pela manutenção e proteção dos direitos fundamentais, não era a característica 

básica do ativismo em seu nascedouro. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América se 

utilizou de postura criativa para a manutenção dos interesses conservadores, por vezes 

contrários aos direitos da pessoa humana. Segundo BARROSO  

 

encontraram amparo para a segregação racial (Dred Scott X Sandford, 1857) e para a 
invalidação das leis sociais em geral (Era Lochner, 1905-1937), culminando no 
confronto entre o Presidente Roosevelt e a corte, com a mudança da orientação 

89  

 

Diante desse quadro, cumpre analisar algumas decisões que, a despeito de interpretar o 

texto constitucional, acabaram por restringir os direitos fundamentais. O caso mais 

emblemático da produção criativa e negativa da Suprema Corte quanto aos direitos humanos, 

se deu no caso Dred Scott v. Sandford talvez o 
90  

O caso em tela se tornou emblemático por se relacionar ao período da escravidão nos 

Estados Unidos. A ação foi proposta por um escravo, Dred Scott, tendo por fundamento uma 

                                                           
88 RODRIGUES, Leda Boechat. A Corte de Warren. (1953-1969). Revolução Constitucional. Rio de Janeiro: 
Editora Civilização Brasileira, 1991, pág. 19. Salienta ainda a autora, no tocante à importância da Corte, que 

visto como parte do processo político americano e não simplesmente como um órgão 
 

89 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo e Legitimidade democrática, Revista eletrônica de direito 
do Estado, nº 18- abril / maio / junho de 2009, pág. 05. Disponível em www.direitodoestado.com.br , consulta 
em 01/07/2010. 
90 MORO, Sérgio Fernando, Jurisdição Constitucional como Democracia, São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, pág. 25. 



 42 

lei conhecida como Missouri Compromisse, de 1820, que proibia a escravidão em novos 

territórios do país. O autor ingressou com a demanda, forte no argumento de que por ter sido 

levado por seu proprietário para trabalhar em um território em que a escravidão não era 

permitida, teria adquirido a liberdade. Quando a ação chegou à Suprema Corte, a decisão do 

tribunal agravou a situação dos escravos em virtude de uma interpretação feita pelo Pretório 

Excelso daquele país. 

O tribunal não apenas se contentou em julgar improcedente a demanda formulada por 

Dred Scott, mas, em uma postura proativa, definiu que os negros, mesmo os livres ou libertos, 

não possuíam cidadania, segundo a Constituição e que o simples fato de trabalharem em um 

território contemplado pela proibição da escravidão pelo Missouri Compromisse não lhes 

garantia a liberdade, já que o estatuto legal que os regiam era o do estado de origem, que 

permitia a escravidão. A conseqüência lógica era o fato de que ao negar aos negros a 
91  

O único ponto que, segundo BARBOZA92, merece ser destacado é o fato de pela 

dado caráter substantivo ao devido processo 

legal, ao decidir que não era justo que um cidadão americano perdesse sua propriedade 

Considerou o tribunal que se trataria de afronta 

ao princípio do devido processo legal. Ocorre que a propriedade em questão era a de um ser 

humano e de sua família, o que ofuscou essa inovação e maculou a história da Suprema Corte. 

O tribunal ainda atacou a constitucionalidade do próprio compromisso de Missouri, ao 

argumento de que o Poder Legislativo não teria competência para declarar o fim da 

escravidão, usando como argumento a Quinta Emenda à Constituição norte americana93, em 

                                                           
91 MORO, op. Cit. Pág. 26-27 
92 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição Constitucional. Entre Constitucionalismo e Democracia. 

 Suprema Corte perdeu 
bastante seu prestígio, sendo este, inclusive, o caso mais relembrado por aqueles que são contra o ativismo 

 
93 Constituição Americana de 17 de setembro de 1787, Rio de Janeiro: Editora Espaço Jurídico, 2000, pág. 38. 

denúncia ou julgamento perante um grande júri, salvo situações ocorridas em tempo de guerra, no serviço ativo 
do exército, da marinha ou da milícia, ou em caso de perigo público; ninguém poderá pelo mesmo delito ser duas 
vezes ameaçado em sua vida ou personalidade; ninguém poderá ser obrigado a testemunhar contra si mesmo em 
processo criminal, nem ser privado de sua vida, sua liberdade ou de seus bens, sem processo legal regular (due 
process of Law)  
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um ato de 

essencialmente o da liberdade e 94  

Em que pese a repercussão negativa da decisão no caso Dred Scott, a Suprema Corte 

americana continuou a adotar posturas contrárias ao reconhecimento de certos direitos. 

passou a invalidar sistematicamente 

qualquer legislação de intervenção no domínio econômico, o que atendia aos interesses das 
95 Este período da história da 

Suprema Corte ficou conhecido como era Lochner. O nome deriva do caso Lochner v. New 

York em que a 

para os empregados de padaria, entendendo que o ato normativo interferia 

desarrazoadamente na liberdade de contrato assegurada entre empregados e 
96   

BARBOZA reconhece este período como sendo um 

 

Liberal, admitia a imparcialidade do Estado e aceitava como natural as diversidades 
existentes na sociedade, sendo considerada ativista na medida em que interveio nas 
políticas tomadas pelo Executivo e Legislativo, declarando as leis inconstitucionais, 

97  

O ápice da era Lochner se deu na década de 1930, quando a corte invalidou uma série 

de medidas adotadas pelo Governo Roosevelt para conter a crise econômica. O plano, 

mundialmente conhecido como New Deal, representou uma mudança de paradigma na relação 

Estado - propriedade privada. No início da execução deste plano, a Corte invalidou alguns 

atos do governo que reagiu, tentando interferir na composição dos tribunais do país  

inclusive da Suprema Corte. Para MORO  

 

A mudança de entendimento não refletia apenas a pressão presidencial, mas também a 
evolução do pensamento jurídico desde a adoção da doutrina Lochner, bem como a 

                                                           
94 LEAL, Saul Tourinho. Ativismo ou Altivez? O Outro Lado do Supremo Tribunal Federal. Belo  Horizonte: 
Editora Fórum. 2010, pág. 51. 
95 MORO, op.cit. pág. 29. 
96 
proteção de qualquer interesse público, como a saúde ou o bem-estar, constituindo apenas uma interferência 

 
97 BARBOZA, op. Cit. Pág. 100. 
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crise do liberalismo econômico decorrente da depressão mundial que se seguiu à 
quebra da bolsa norte-americana em 1929.98 

 

Mais adiante, aduzindo ao papel reformador do New Deal, que não admitia a 

concepção de intervenção estatal no domínio econômico, MORO salienta que  

 

New Deal representou, nos Estados Unidos, a mudança de tal concepção, uma 
verdadeira revolução constitucional, a partir da qual a intervenção do Estado no 
domínio econômico passa a ser vista não mais como excepcional, e o respeito à 
distribuição das riquezas passa a depender das razões que poderiam ser levantadas a 
seu favor. É a partir do New Deal que a propriedade privada e o mercado, antes vistos 
como algo natural e agora como produtos da lei, passam a ser submetidos ao controle 

99 

 

 O ativismo, como comportamento criativo na busca pelo resguardo dos direitos do 

homem, teve sua afirmação no período correspondente à Corte Warren (1953-1969) 100 

presidida pelo Chief Justice Earl Warren, indicado para a Suprema Corte pelo Presidente 

Eisenhower. Na era Warren surgiu a concepção de que a estabilidade atribuída à Constituição 

não poderia permanecer de forma absoluta.101 MORO destaca dois períodos importantes desta 

Cosrte: o primeiro em 1962, quando houve a substituição de magistrados conservadores e 

favoráveis a autocontenção judicial, por juízes que reforçaram a ala liberal da Corte e, em 

segundo lugar, com a indicação, pela primeira vez na história do país, de um juiz negro, 

chamado Thurgood Marshal.102  

 No tocante aos julgamentos, alguns casos marcaram a história da Corte Warren e 

merecem destaque. Um dos grandes dilemas enfrentados pela Corte e pelo país, naquele 

período, diz respeito ao tema da segregação racial. Ao contrário da decisão proferida pela 

Corte no caso Dred Scott a Corte Warren, chamada a se manifestar acerca da segregação 

racial predominante em escolas públicas no sul do país, optou por considerar inconstitucional 
                                                           
98 MORO, op. Cit. Pág. 32. 
99 MORO, op. Cit. Pág. 33. 
100 LEAL, op. Cit. Pág. 60. tórica sobre o fenômeno denominado 
ativismo judicial temos, nos Estados Unidos, sua raiz ocidental moderna, por meio das inovadoras decisões 
proferidas pela denominada Corte de Warren, assegurando direitos civis ainda não reconhecidos pela Suprema 
Corte e  
101 VIEIRA, José Ribas; NETO, Josué Mastrodi. VALLE, Vanice Regina Lírio do. A Teoria da Mudança no 
Constitucionalismo Americano: limites e possibilidades. In DUARTE, Fernanda. VIEIRA, José Ribas (org.). 
Teoria da Mudança Constitucional. Sua trajetória nos Estados Unidos e Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
Pág. 10. 
102 -se de Corte ativista que buscou 
significativa mudança social, com enfoque na proteção dos direitos fundamentais e no princípio da isonomia, 
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o sistema predominante de separação entre alunos pela cor da pele. A decisão foi proferida no 

caso Brown v. Board of Education talvez como a mais importante 

decisão da Corte Warren. 103 

 A Corte fundamentou que a adoção de um regime segregacionista em escolas públicas 

violava o princípio da igualdade reconhecido pela Constituição, na Décima Quarta Emenda,104 

datada de 1868. Segundo MORO, a Corte também teve, nesse julgado, que enfrentar o 

precedente do caso Plessy v. Ferguson de 1896 que reputava compatível a segregação racial 

nos transportes ferroviários do país com o princípio da igualdade.105 

 As mudanças promovidas pela Suprema Corte no tema da segregação racial em 

escolas públicas ocorreram sem que qualquer ato legislativo ou executivo tivesse alterado o 

status quo. Tratou-se de decisão revolucionária que propiciou mudanças radicais em todo o 

país. RODRIGUES assevera que 

 

sistema de educação pública liberto de discriminação racial, a Corte determinou às 
with all deliberate 

speed) no sentido de dar cumprimento à decisão de 17 de maio de 1954, e atribuiu aos 
juízes federais de distrito, espalhadas pelas várias regiões do país, a tarefa de examinar 
se as escolas estavam agindo de boa fé no s 106 

 

 As alterações no sistema educacional, todavia, não foram recebidas de forma pacífica, 

principalmente nos estados sulistas, levando a Corte a agir de forma mais contundente na 

condenação da segregação racial escolar, determinado, em 1969, que o sistema não deveria 

ser permitido no país, ordenando os distritos escolares a suspensão imediata desse sistema. Os 

efeitos da decisão acerca das escolas públicas também foram estendidos aos parques, piscinas 

e meios de transporte, que praticavam a segregação.107 

                                                           
103 MORO, op. Cit. Pág. 38. 
104 Constituição Americana de 17 de setembro de 1787, Rio de Janeiro: Editora Espaço Jurídico, 2000, pág . 41. 

sujeita a sua jurisdição, é cidadã dos Estados Unidos e do Estado em que reside. Nenhum Estado poderá fazer ou 
aplicar uma lei limitando os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nenhum Estado 
poderá privar alguém de sua vida, de sua liberdade ou de sua propriedade, sem processo legal regular, ou negar a 

 
105 MORO. Op. Cit. Pág. 39 
106 RODRIGUES, Leda Boechat, op. Cit. Pág 21. 
107 RODRIGUES, op. Cit. Pág. 22. A autora menciona que as decisões contrárias à segregação foram unânimes, 
havendo divergência apenas no tocante a um movimento chamado sit-ins que reunia brancos e negros, para 
protestar contra a segregação. O nome do movimento surgiu quando quatro homens negros sentaram em um 
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 Acerca dos direitos políticos, a Corte Warren também teve um papel de destaque no 

reconhecimento e combate de algumas distorções que afetavam o correto exercício desses 

direitos por parte dos cidadãos americanos. No caso Baker v. Carr108 o Tribunal enfrentou o 

tema da necessidade de reordenação dos distritos eleitorais. Com o crescimento da população, 

notadamente nos centros urbanos, era premente a tarefa do Legislativo estadual, de redefinir o 

os distritos eleitorais com vistas à garantia de que as eleições representassem, de fato, o 

eleitorado dos estados. Ocorre que os parlamentares estaduais eram omissos quanto a esse 

redesenho, gerando a possibilidade de, em um determinado Estado, os representantes serem 

eleitos por 20% da população do Estado.  

Segundo APPIO109 (...) 

demanda proposta consistia em saber se a representação eleitoral local poderia ser 

considerada uma questão política e, por conseguinte, imune à revis   

A Corte reconheceu tratar-se de assunto afeto a sua competência. Neste sentido, Baker 

v. Carr provocou a mudança de precedente, admitindo a reordenação dos distritos eleitorais 

por meio da revisão judicial, não sendo mais tema tratado no universo político, em que pese 

não ter sido questão pacífica na Corte.110 De acordo com MORO111 

 

Constituição, uma vez que ele também afetava o seu adequado funcionamento. O 
legislador, cuja permanência no cargo dependia da continuidade da má ordenação, não 
era confiável para repará-la, estando a autoridade judicial em melhores condições para 

 

 

 Ainda na questão dos direitos políticos, afirmados pela Corte Warren, LEAL112 aponta 

outros julgados que demonstram uma atitude proativa do tribunal, no tocante à afirmação e 

proteção desses direitos: Gray v. Sanders, (1963); Wesberry v. Sanders, (1964); United States 

v. Mississipi, (1965); Louisiana v. United States, (1965); Bond v. Floyd, (1966) e Prowell et. 

                                                                                                                                                                                     
restaurante, reservado aos brancos e pediram para ser servidos. O movimento se alastrou pelo país e as 
autoridades, principalmente do sul, perceberam que o sistema segregacionista estava no fim.  
108 MORO, op. Cit. Pág. 44 
109 APPIO, Eduardo. O Direito das Minorias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág.71. 
110 APPIO, op. Cit. Pág. 72. O autor demonstra que os juízes Brennan e Frankfurter discordavam da opinião 
majoritária, entendendo que a redistribuição dos distritos eleitorais não caberia ao judiciário por se tratar de 
questão política. 
111 MORO, op. Cit. Pág. 45. 
112 LEAL, op. Cit. Pág. 83-87 
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al. v. Speaker of the house of Representatives et. al. (1969).  Os julgados, pela importância 

para o tema em estudo, serão analisados.   

 No caso Gray v. Sanders 

rmitia um peso 

distinto aos votos de cidades, de acordo com o número de habitantes, o que violava a 

igualdade dos cidadãos, principalmente os dos municípios mais pobres e com número menor 

de habitantes.  

 RODRIGUES afirma que a questão dos distritos eleitorais foi aceita de forma pacífica 

pela população, ao contrário do tema da segregação racial. Isso porque já havia, na sociedade 

americana, um desejo latente de mudança acerca do exercício dos direitos políticos. O direito 

ao voto se caracteriza como uma forma legítima de protesto da sociedade o caminho para 

mudanças no sistema político do país, pela eleição de representantes comprometidos com 

temas relevantes para os diversos grupos sociais. Segundo a autora 

 

l, havia uma outra subjacente e mais 
profunda, a esperança de que o ajustamento do sufrágio popular às novas realidades 
do país permitiria encontrar-se o caminho para a correção das injustiças sociais 
evidentes então, mais do que nunca nas grandes cidades 113 

 

Em Wesberry v. Sanders, (1964), a Suprema Corte entendeu que violava a 

Constituição o sistema eleitoral do Estado da Geórgia, que detinha um sistema de 

proporcionalidade, para as eleições legislativas, que beneficiava os distritos urbanos em 

detrimento dos distritos localizados em área rural. Assim, os votos daqueles distritos tinham 

mais peso que os votos destes. A Corte reconheceu, assim, que tal estipulação violava a 

igualdade dos eleitores, estando, portanto, em desacordo com o artigo I seção 2 da 

Constituição dos Estados Unidos.114 

 No caso United States v. Mississipi (1965), a Corte reconheceu a inconstitucionalidade 

de lei do Estado do Mississipi que vedava à população negra o direito ao voto. Entendeu a 

Corte, que a Carta política permite o direito à igualdade política, vedando qualquer tipo de 

discriminação quanto a sexo, raça ou condição financeira. 
                                                           
113 RODRIGUES, Leda Boechat. Op. Cit. Pág. 24. 
114 Constituição Americana de 17 de setembro de 1787, Rio de Janeiro: Editora Espaço Jurídico, 2000, pág. 21, 

divididos entre os diversos Estados suscetíveis de fazer parte da União, proporcionalmente a sua população 
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 Em Luisiana v. United States (1965), o tema foi semelhante, pois a Corte reconheceu a 

inconstitucionalidade dos testes eleitorais para que os negros pudessem exercer o direito ao 

voto. 

 O tema enfrentando em Bond v. Floyd, em 1966 ilustra não apenas a questão dos 

direitos políticos, mas também o direito de liberdade de expressão. A ação visou analisar a 

constitucionalidade de ato da Assembléia do estado da Geórgia que negou posse a 

representante eleito, por este ter publicamente manifestado repúdio à guerra do Vietnã. 

Entendeu a Corte, que não é possível vedar a posse de parlamentar eleito, apenas por ato de 

opinião contra o governo. 

 Por fim, o caso Powell et. al. v. McComarck, Speaker of the house of representatives 

et. al (1969) explicita outro tema político em que a Suprema Corte afastou a tese de que ao 

Judiciário não seria possível atuar dado ao critério estritamente político. O fato, nesse julgado, 

envolve a impossibilidade de juramento e posse de parlamentar envolvido em irregularidades, 

com a subseqüente cassação do mandato. O autor da demanda afirmou que não houve o 

procedimento regular, estipulado em lei. Segundo LEAL115 a Corte entendeu que 

 
razão pela qual a cassação de Powell deveria ter observado as regras, inclusive a de 
que o parlamentar somente poderia ter sido cassado quando tomasse posse e houvesse 

 

 

 A Corte Warren também se destacou em outras áreas relacionadas aos direitos das 

pessoas, modificando precedentes e agindo no sentido a uma postura ativista, notadamente no 

aspecto concernente à liberdade de expressão, tema que era minoritário na Corte no período 

anterior a era Warren. Segundo MORO116 Oliver Wendell Holmes, juiz que serviu na Corte, 

no período de 1902 a 1932, advogava a tese de que a liberdade de expressão não poderia ser 

tolhida ndo envolve incitação ou apologia a ações ilegais: há também a 

 Isto é, 

manifestar a opinião sem externar ações ilegais, não poderia ser conduta passível de punição 

pelo Estado. 

 A postura em questão manteve-se minoritária, até o advento da Corte Warren, mais 

precisamente, até o enfrentamento, pelo Tribunal em apreço, dos casos New Yok times v. 

                                                           
115 LEAL, op. Cit. Pág. 87. 
116 MORO, op. Cit. Pág. 46-47 
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Sullivan  de 1964 e Brandeburg v. Ohio,  de 1969. No primeiro caso, o Pretório Excelso 

enfrentou demanda de policiais do Estado do Alabama que alegavam que o jornal, ao permitir 

publicidade que pedia auxílio financeiro para o ativista Martin Luther King, exarou 

declarações errôneas acerca da conduta dos policiais do Estado. No segundo caso, o tema 

enfrentado foi a declaração de membro da Klu KLux Klan acerca da 

Em ambos os casos a corte entendeu que a restrição ao direito 

de expressão só pode ser tolhida quando colocar em risco os direitos dos cidadãos. Segundo 

MORO117, no tocante à importância da liberdade de expressão, afirma que 

Especificamente no que se refere à liberdade de expressão, é necessário preservá-la 
inclusive quando o discurso é desagradável ou ofensivo à maioria da comunidade. E 
isso, em primeiro lugar, porque nada tolhe em grau mais significativo o 
desenvolvimento da personalidade humana do que a imposição do silêncio; em 
segundo lugar, porque a liberdade de expressão é essencial ao adequado 
funcionamento da democracia, por permitir amplo debate de idéias.   

 

 Segundo LEAL118 em outras duas oportunidades, a Suprema Corte reafirmou a 

garantia da liberdade de expressão: os casos curtis Publishing Co. v. Butts de 1967 e Time 

Inc. v. Hill também de 1967. Em ambos os casos, a corte foi provocada a se pronunciar acerca 

de informações divulgadas pela imprensa e que, segundo os autores das respectivas 

demandas, eram imprecisas ou violavam o direito à privacidade, ainda que em tema de 

domínio público. A Suprema Corte, seguindo a linha de defesa da liberdade de expressão, 

reforçou a idéia de que os valores democráticos, estabelecidos no texto constitucional, 

contemplam a necessidade de conferir o direito à informação e a liberdade de expressão.  

 No enfrentamento do tema do direito à privacidade, a Corte demonstrou sua postura 

mais ativista, em virtude do fato de que não há, no texto constitucional norte-americano, 

previsão expressa da privacidade como direito fundamental. Para a construção de um conceito 

de direito à privacidade, a Corte admitiu a possibilidade de haver direitos não-enumerados no 

texto da Carta Política. 

 O tribunal teve que enfrentar a questão no caso griswold v. connecticut de 1965. Neste 

caso a Suprema Corte anulou legislação estadual que vedava o comércio e até o uso de pílulas 

anticoncepcionais. A fundamentação era a existência de um direito à privacidade dos casais 

                                                           
117 MORO, op. Cit. Pág. 49-50. 
118 LEAL, op. Cit. Pág. 92-94. 



 50 

na orientação dos interesses da família. Segundo MORO119, o argumento defendido pelo juiz 

Willian Douglas foi de que 

 

 como a que proíbe a invasão de domicílio sem 
ordem judicial ou que garante o direito à não incriminação  

para proteger as decisões tomadas no seio da relação matrimonial, inclusive as 
 

 Segundo APPIO, o precedente fixado na decisão anterior foi ampliado em 1972, no 

caso Eisenstadt v. Baird, em que a Corte declarou inconstitucional lei do Estado de 

Massachusetts que permitia apenas a venda de contraceptivos a pessoas casadas.120 

 O fato, entretanto de não haver uma deliberação expressa do texto Constitucional, 

quanto ao direito à privacidade, criou uma cisão na Corte, entre aqueles que defendiam uma 

interpretação vinculada ao conteúdo da Constituição e os que propugnavam pela tese da 

existência de direitos não previstos expressamente no texto constitucional. O juiz Hugo Black 

foi um desses dissidentes, juntamente com o juiz Stewart, que não viam a possibilidade de se 

encontrar um conceito de proteção geral à privacidade, por não estar demonstrada na Carta de 

Direitos e nem na Constituição.121 

 Todas as decisões já analisadas possuem um caráter proativo e de criatividade que 

marcaram a história da Suprema Corte norte-americana, mas dos temas em que a Corte 

Warren enfrentou e alterou seus precedentes, o que gerou mais polêmica com certos setores 

da sociedade foi a afirmação de certos direitos processuais na seara criminal. Nesse particular, 

a Corte esteve em consonância com os movimentos civis em ascensão no país. 

 RODRIGUES demonstra o alcance e a polêmicas que cercam as decisões acerca dos 

direitos dos acusados por ilícitos penais, ao afirmar que 

 

resso e dos setores 
ultraconservadores, a Corte determinou que a prisão fosse logo comunicada ao juiz, 
assegurou a assistência de advogado aos réus miseráveis, e depois a todos os presos ao 
serem questionados, e negou-se a admitir a validade de qualquer depoimento obtido 
sob coação, ou até mesmo dado voluntariamente sem a presença de advogado. 

                                                           
119 MORO, op. Cit. Pág. 51. 
120 APPIO, op. Cit. Pág. 158. 
121 MORO, op. Cit. Pág. 52-53. 
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Tornou, assim, impossível o uso de uma das armas mais terríveis contra a integridade 
122 

 

 No enfrentamento das leis criminais em vigor, a Suprema Corte entendeu que tais 

normas eram utilizadas com propósitos discriminatórios, como no caso Gideon v. Wainright,  

de 1963 em que o Pretório Excelso reconheceu, perante as Cortes estaduais, um direito já 

devidamente consagrado nas Cortes federais, em virtude da Sexta emenda à Constituição123 e 

que muitos reputavam que não poderia ser estendida às Corte estaduais: o direito de pessoas 

carentes serem representadas em juízo por advogados pagos pelo Estado.  

 Segundo LEAL,124 o tema ganhou repercussão porque o réu Clerance Earl Giddeon 

tinha sido condenado pelo furto de cinco dólares. A condenação ocorreu sem a presença de 

um advogado, pois, segundo a corte do Estado da Flórida, a designação de advogado, para a 

defesa de réu sem condições financeiras somente se aplicava a crimes hediondos e de 

repercussão nacional, o que não era o caso. Ao impetrar habeas Corpus à Suprema Corte, esta 

entendeu que a presença do advogado de defesa do réu em qualquer processo, não caracteriza 

luxo, mas sim uma exigência do devido processo legal. A decisão foi proferida por 

unanimidade. 

 Em outro julgado Mapp v. Ohio de 1961, a Corte estendeu aos Estados (pois o  

tribunal já havia imposto às Cortes federais)125 a norma conhecida  como  

que vedava a produção de provas ilícitas em processos criminais, sendo 
126  

 O leading case se deu em virtude de ação da polícia que invadiu a residência de 

Dolrree Mapp, em virtude de denuncia anônima, que informava que ela e sua filha estavam a 

dar abrigo a um criminoso. Com a ação policial, foram colhidas provas de outro delito, a 

posse e guarda de material obsceno, proibida no Estado de Ohio. 

                                                           
122 RODRIGUES, op. Cit. Pág. 26. 
123 Constituição Americana de 17 de setembro de 1787, Rio de Janeiro: Editora Espaço Jurídico, 2000, pág.38. 
dispõe a Sexta Emenda: em qualquer processo criminal, o acusado terá direito de ser julgado rapidamente e 
publicamente, por um júri imparcial do Estado e do distrito em que o crime tenha sido cometido, devendo o dito 
distrito ser previamente determinado por lei, ser informado da natureza e dos motivos das denúncias que pesam 
sobre ele, direito de ser acareado com as testemunhas de acusação, direito de citar testemunhas de defesa; direito 

 
124 LEAL, op. Cit. Pág. 69. 
125 LEAL, op. Cit. Pág. 67, em que demonstra que a vedação à obtenção de provas colhidas de forma ilícita, em 
âmbito Federal, se deu no caso Weeks v. United States, de 1914. 
126 MORO op. Cit. Pág. 57 
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 Levada a júri popular, Mapp foi condenada, recorrendo à Suprema Corte do Estado de 

Ohio, argumentando que as provas contra ele foram obtidas por meios ilícitos e que esta 

conduta não poderia ser chancelada pelo Estado. A Corte, no entanto, manteve a decisão de 

condenação, alegando, para tal, que a prova em questão era um objeto, uma caixa contendo 

material pornográfico, ilegal no Estado. 

 Quando o tema chegou à Suprema Corte, o habeas corpus foi concedido ante o 

argumento de que a colheita de provas ilegais viola os preceitos contidos na 4ª Emenda, que 

veda a obtenção de provas ilícitas; a 5ª Emenda, que veda a auto-incriminação e a 14ª 

Emenda, que determina a observação da regra do devido processo legal.127   

 Para MORO, a decisão mais controvertida da Corte se deu no caso Miranda v. 

Arizona, em que foi reconhecido ao acusado a proteção contra a auto-incriminação, prevista 

na 5ª emenda à Constituição, bem como o direito de não ser forçado, por meios físicos e 

psicológicos, a confessar a prática de delitos. Houve, ainda, uma postura que demonstrou a 

característica ativista da Corte, com o estabelecimento de regras para o interrogatório policial, 

que compreendem a presença de advogado, o direito de permanecer em silêncio e o direito a 

um defensor público, caso não possa pagar pela sua defesa. Nas palavras do autor: 

 

pela Suprema Corte. Afinal, tendo por base dispositivo que estabelece simplesmente 
que ninguém poderá ser obrigado a depor contra si mesmo, ela elaborou uma série de 
regras para garantir o exercício do direito à não  auto - incriminação, assumindo 

128    

 

 Não houve, no entanto, unanimidade no julgamento do caso em tela. O Ministro 

Harlan alegou não haver previsão expressa na Constituição acerca da necessidade da presença 

de advogado na realização dos interrogatórios, nem a necessidade da notificação do 

interrogado acerca do direito de permanecer calado. O juiz Clark, nessa esteira, também 

reconheceu que a confissão pode ocorrer de forma espontânea, sem a necessidade, portanto, 

                                                           
127 LEAL. Op. Cit. Pág. 67/68. Quanto à argumentação de que o Estado estaria a beneficiar criminosos com a 

de que indivíduos praticantes de atos delituosos, caso fossem absolvidos por erro de procedimento policial 
mitigariam o poder punitivo estatal, não se sustenta, pois nada poderia assegurar a existência do Estado 
americano senão a observância de suas próprias leis, o que não ocorreria caso se admitisse o uso de provas 
obtidas por meios  
128 MORO, op. cit. pág. 58. 
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de advogado para tal e que a manutenção do silêncio, por parte do acusado, poderia dificultar 

a ação da polícia na colheita das provas.129 

 A importância desta decisão para o estudo do ativismo está no fato de que a 

construção formulada pela Corte não se baseou em alterações legislativas ou até mesmo na 

própria Constituição. Trata-se de interpretação das normas constitucionais, notadamente das 

dez primeiras Emendas à Constituição, e da obrigatoriedade da observância dessas normas 

pelos Estados.130  

 Outros processos de natureza criminal demonstram a postura proativa da Suprema 

Corte no período Warren: Fay v. Noia (1963) em que a corte reconheceu que a simples 

confissão, principalmente em confissão colhida de forma irregular, não pode ser suficiente à 

condenação; Towsend v. Sain  de 1963 que tratou, novamente, do tema das provas obtidas por 

caso em apreço o Judiciário estadual sequer consentiu que o réu produzisse prova testemunhal 

a seu favor, forte no argumento de que a confissão era absoluta e deveria ser levada em 

consideração. O tribunal entendeu que tal conduta, viola os direitos do cidadão e que tal tipo 

de confissão não pode ser admitido em processo judicial.131 

 Em Malloy v. Hogan de1964, a Corte apreciou caso de réu que se recusava a produzir 

provas contra si e que foi preso, por ordem do tribunal, até que decidisse cooperar. Ao ser 

julgado a Corte entendeu que a confissão deve se dar de forma livre e voluntária, sem 

qualquer tipo de pressão por parte das autoridade; Escobedo v. Illnois (1964) a questão da 

coerção para se obter a confissão foi apreciada, pois o réu fora preso até que confessasse o 

delito, sem a presença de seu patrono ; No caso Griffin v. California  de 1965, a Suprema 

Corte invalidou condenação formulada em virtude de advertência do juiz de primeiro grau aos 

jurados, alertando quanto ao fato de réu ter permanecido silente durante o interrogatório. 

Reconheceu, mais uma vez, o direito do acusado permanecer em silêncio, sem que isso 

importe em prejuízo para a sua defesa;132 

No case In Re Gault;133 de 1967 a Suprema Corte reconheceu que o devido processo 

legal deve ser observado em processos dos réus menores, isto é, para que menor pudesse 

                                                           
129 LEAL, op. Cit. Pág. 76-77. 
130 RODRIGUES, op. Cit. pág. 27. 
131 LEAL, op. Cit. Pág. 71-72 
132 LEAL, op. Cit. Pág. 73-74 
133 LEAL, op. Cit. Pág. 77-78 
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responder a um processo criminal, era necessária a presença de advogado, a comunicação 

escrita ao réu menor e aos pais ou tutores, quanto aos atos por ele praticados, bem como os 

cuidados maiores com a confissão, pois os jovens se encontram em formação psicológica.  

   Skaggs v. Larsen, 1969 envolveu a aplicação das regras do devido processo legal, 

aos processo que apurem infrações no âmbito militar; O caso Johnson v. Avery, (1969) trouxe 

para a Corte a questão acerca da possibilidade de um detendo auxiliar a outro com argumentos 

jurídicos necessários à formulação de ações de defesa, notadamente o habeas corpus. O 

tribunal estadual entendeu que violava a disciplina dos presídios a prática de auxílio a 

elaboração de peças processuais. A Suprema Corte, no entanto, entendeu que se o direito de 

locomoção estivesse sendo ameaçado, o cidadão poderia, impetrar a ação. Quanto ao fato de 

ser tarefa própria de advogado, o Pretório Excelso entendeu que, ante a população carcerária, 

por vezes sem condições de contratar um patrono, estaria o cidadão autorizado a buscar, via 

HC, a revisão de sua prisão.134   

 Por fim, a Suprema Corte, em Harry v. Nelson (1969) a Corte decidiu, no tocante ao 

habeas corpus que esta ação pode ser intentada em qualquer forma de violação da 

liberdade.135   

 As inovações empreendidas pela Corte Warren, não foram desprovidas de reclamações 

e protestos pelas alas mais conservadoras do país. Alguns doutrinadores entendem que a 

jurisdição constitucional afronta a idéia de democracia, de separação dos poderes e de 

representatividade. É esse dilema que cuidará o próximo tópico, ao analisar as teorias 

relacionadas com a judicial review. 

A grande importância do estudo do ativismo norte-americano para o presente trabalho 

de pesquisa repousa no fato de que as conquistas empreendidas pela Corte de Warren, e por 

outras Cortes do país, foram pioneiras no tocante a uma posição proativa do Judiciário.  Este 

novo posicionamento criativo vem sendo observado em outros países, como o Brasil, que, 

como será analisado, possui, no STF pós-88, uma tendência fortemente ativista, inclusive no 

que toca ao direito à saúde, tema do último capítulo deste estudo. 

                                                           
134 LEAL, op. Cit. Pág. 78-79 
135 LEAL, op. 
manifestação do tribunal, os atos do inquérito podem ser questionados por meio de habeas corpus. 
Arbitrariedade e atos ilegais exarados contra a liberdade de locomoção podem ser combatidos por meio deste 
remédio constitucional. A finalidade do habeas corpus deve ser sempre nortear os julgadores, consistente em 
resguardar quaisquer violações do direito à liberdade de locomoção, a fim de que possam ser revertidas e 
cor  
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1.3  Jurisdição constitucional, controle de constitucionalidade e 
legitimidade democrática 

 

O presente tópico não analisará especificamente a judicialização da política e o 

ativismo judicial em um determinado sistema jurídico de um Estado específico. O tópico que 

se inicia percorre dois temas importantes para a análise dos fenômenos da judicialização e do 

ativismo: o controle de constitucionalidade e a legitimidade democrática da jurisdição 

constitucional. A importância dos temas debatidos neste tópico para a pesquisa que se 

desenvolve, está no fato de que falar de judicialização da política e de ativismo judicial sem 

mencionar os temas em questão, tornaria o estudo incompleto, isso porque, o primeiro 

exemplo histórico que demonstra a expansão do poder judicial ocorreu com o controle de 

constitucionalidade, isto é, a verificação da adequação de uma norma jurídica com a Carta 

Política norte-americana, no famoso caso Marbury v. Madison, tema que será analisado ao 

longo do presente tópico.   

Nesse sentido o controle de constitucionalidade se coloca como uma forma de 

invalidação, pelo judiciário, das normas jurídicas votadas e aprovadas pela maioria 

parlamentar. Essa característica de afrontar a vontade das maiorias que ocupam o poder 

legiferante acaba por criar, para o Judiciário, um conjunto de críticas fundadas na ausência de 

legitimidade democrática desta atuação contramajoritária. 

As críticas mencionadas englobam o segundo tema a ser estudado neste tópico, isto é, 

a legitimidade democrática da jurisdição constitucional. Isso porque, em uma democracia, o 

sistema de escolha dos rumos e dos destinos do Estado é feito com base nas escolhas 

proferidas pelos representantes eleitos pela população, reunidos em assembléia, como 

representantes (mandatários) do povo.  

Dessa forma há se questionar se realmente persiste a ilegitimidade na atuação do 

Poder Judiciário, ou se os resguardos da Constituição e dos valores nela estabelecidos são 

uma forma de manter a própria Carta e os direitos do povo - especialmente das minorias  

afastados das vontades majoritárias.  

A noção do que vem a ser controle de constitucionalidade, portanto, está relacionada à 

idéia moderna de supremacia da Constituição. Como norma definidora dos limites e 
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competências em um Estado democrático, a Constituição ocupa o topo da hierarquia 

legislativa estatal. 

KELSEN136 garantias da 

regularidade das regras imediatamente subordinadas à Constituição, isto é, essencialmente, 

 

MIRANDA,137 ao analisar a existência de garantia e fiscalização das normas jurídicas, 

defende que, ao se verificar a constitucionalidade de uma lei, o que se está, em última análise, 

buscando é a própria garantia de integridade de carta política, uma vez que, no estudo das 

normas e sua adequação com a lei maior, deverá sempre prevalecer os postulados e regras 

desta sobre aquelas. No dizer do autor: 

 

Se, como salientámos, inconstitucionalidade relevante pressupõe violação directa e 
específica de uma norma constitucional, não menos seguro é que os seus efeitos e as 
suas repercussões, maiores ou menores, se projectam no contexto global de 
constituição. E, assim sendo, a garantia da constitucionalidade também aí há-de 
recortar. Do cumprimento ou incumprimento das normas constitucionais - em 
qualquer caso, avulso-  

 

Para CANOTILHO138 o Estado democrático deve assegurar instrumentos de garantia e 

de sanções, com o intuito de evitar o enfraquecimento do próprio Estado. Por garantias, 

entende o autor  e 

por sanções, as medidas contra 

não conformes com a constituiçã  

 Para MORAES a idéia de se controlar a constitucionalidade das leis decorre não 

apenas do conceito de supremacia da constituição, mas também do conceito de rigidez 

constitucional139. O autor defende que a fiscalização das normas da carta, consubstancia-se 

                                                           
136 KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. Tradução do alemão Alexandre Krug, tradução do italiano 
Eduardo Brandão, tradução do Francês Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São paulo: Martins Fontes, 
2007, pág. 126. 
137 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, pág. 495. 
138 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6 ª edição, Coimbra: Livraria 
Almedina, 2002, pág. 881. 
139MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2001, pág. 558-559 Ao 

(compatibilidade) de uma lei ou um ato normativo com a constituição, verificando seus requisitos formais e 
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em garantia de proteção dos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, 

configurando, também, limites aos poderes do estado.  

Ao tratar do tema, BONAVIDES140 aduz que a soberania da Constituição decorre do 

fato de ser obra oriunda do poder constituinte, sendo, portanto, composta de uma supremacia 

incontestável em relação às demais normas jurídicas ordinárias. Diante desta superioridade, o 

poder legiferante não pode introduzir no ordenamento jurídico norma contrária aos preceitos e 

regras estabelecidos na Constituição. O problema, contudo, está em saber qual o órgão que 

será o responsável pelo controle de constitucionalidade, isto porque a fiscalização 

constitucional acarreta alguns problemas, em razão de atribuir àquele responsável pela 

realização do controle 

preeminência ou supremacia, capaz de afetar o equilíbrio e a igualdade constitucional dos 

 

Para PEÑA141 o controle de constitucionalidade significa, em última análise, a defesa 

da constituição e dos direitos fundamentais. Para o autor, a idéia de controle de 

constitucionalidade se difere do controle de legalidade. Naquele o que se busca é a verificação 

da adequação de norma infralegal com o texto constitucional. Neste, o sentido é a verificação 

de norma infralegal em face da legislação comum.  

O conceito de defesa da constituição foi delineado, inicialmente, nos chamados artigos 

federalistas em que James Madison, Alexander Hamilton e John Jay defendiam o fim da 

confederação americana e a adoção do um Estado Federal e de uma Constituição142. 

Especificamente no artigo nº 78, Hamilton defendeu que o judiciário deveria evitar que os 

abusos do Poder Legislativo, ao editar uma lei contrária à Constituição, pudessem ser válidos. 

                                                           
140 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9ª edição, São Paulo: Malheiros, 2000, pág. 267-268. 
141 PEÑA, Guilherme. Direito Constitucional. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2003, pág. 146-147. 
142 MORO, Sérgio Fernando. Jurisdição Constitucional como Democracia. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, pág. 20-21. Para o autor, outros exemplos isolados demonstram que nos EUA havia um terreno 
fértil à efetivação de um controle judicial dos atos do poder legislativo. Aponta, o autor, dois exemplos 
importantes. O primeiro se refere a um fato ocorrido na Inglaterra, em 1610, em que o chief justice Edward 
Coke, no caso Dr. Bonham, em que se reconheceu uma lei contrária à common Law, afirmando a influência 
exercida por Coke sobre os fundadores dos EUA e, o segundo exemplo, refere-se a um conjunto de decisões, no 
período anterior à elaboração da constituição do país, em que as corte estaduais insinuavam o controle sobre leis 
estaduais. 
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Entendia o autor que o Judiciário 
143   

A primeira utilização prática do conceito de guarda da constituição pelo judiciário, 

segundo MORO, 144 ocorreu nos Estados Unidos no emblemático caso Marbury vs. Madison. 

No julgamento em questão o juiz John Marshal entendeu que a seção 13 do judiciary act de 

1789 era inconstitucional uma vez que ampliava a competência da suprema corte americana, 

já definida anteriormente na Constituição. 

BINENBOJM145 reconhece que o controle jurisdicional de constitucionalidade é uma 

das importantes contribuições do constitucionalismo norte-americano às democracias 

ocidentais. Ao citar o caso Marbury vs. Madison reafirma a sua importância como o primeiro 

reconhecimento de que a Constituição se apresenta como norma definidora dos limites dos 

poderes do Estado, mas alega ser esta decisão fruto de um processo de reconhecimento da 

importância de se evitar que abusos ao texto constitucional sejam mantidos. 

Para o autor, a importância da decisão do caso em apreço não está apenas em ser a 

primeira, mas por lançar as bases do que vem a ser o constitucionalismo norte-americano 

fundamentando no princípio da supremacia da Constituição; da possibilidade de qualquer juiz 

ou tribunal deixar de aplicar uma norma jurídica por entendê-la inconstitucional e pelo fato de 

que uma lei contrária a constituição deve ser considerada inválida em seu nascedouro 
146  

Já o conceito de guarda da constituição, em solo europeu, foi defendido por Kelsen, 

quando afirmou que a guarda da carta política não deveria ficar ao alvedrio das paixões e 

                                                           
143MADISON, James. HAMILTON, Alexander. JAY, John. Os Artigos Federalistas. Edição Integral. Tradução 
Maria Luíza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, pág.479. Ao se referir às funções do 

.) não tem nenhuma influência nem sobre a espada nem sobre a 
bolsa; nenhum controle nem sobre a força nem sobre a riqueza da sociedade, e não pode tomar nenhuma 
resolução ativa. Pode-se dizer que não tem, estritamente, força nem vontade, mas tão-somente julgamento, 
estando em última instância na dependência do auxílio do braço executivo até para a eficácia de seus 

 
144 MORO, op. Cit. Pág. 22-23 
145BINENBOJN, Gustavo. A nova Jurisdição Constitucional Brasileira. Legitimidade Democrática e Instrumento 
de realização, 3ª edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2010, pág.25-
Marshal, proferido pela Suprema Corte no caso Willian Marbury v. James Madison, em 1803, que entraria para a 
história como o marco primeiro da jurisdição constitucional, não foi um gesto de improvisação, mas o resultado 

 
146 BINENBOJN, op. Cit. Pág. 33-35. 
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interesses da política tradicional, isto é, não devendo ser entregue nem ao governo nem ao 

parlamento147. 

Destas origens distintas surgiram dois sistemas de controle de constitucionalidade das 

leis: o americano, caracterizado pelo sistema difuso em que qualquer juiz ou tribunal do país 

pode reconhecer a inadequação de uma norma com a Constituição e o europeu em que o 

controle se dá por um órgão especializado (tribunal constitucional), na análise em abstrato da 

compatibilidade das normas jurídicas com a Lei Maior.  

Para CARVALHO148 significativas são as distinções entre os dois sistemas, bem como 

as influências que ambos exercem na ampliação da judicialização da política nos EUA e na 

Europa. Pelo sistema concentrado, analisa o autor que o modelo europeu, ao definir um 

tribunal como competente para a análise da constitucionalidade das leis, bem como ao 

estabelecer os deveres e qualificações dos juízes, tornou mais difícil, por um lado, a retaliação 

do poder político, mas por outro lado, o processo de escolha dos magistrados  com 

negociações políticas com membros dos partidos - e a temporariedade de seus cargos, 

aumentam o poder de influência política na corte. 

No modelo americano, ao contrário, a vitaliciedade dos juízes e o processo de escolha 

pelo presidente da república, diminuem a influência política na corte. Entretanto, a legislação 

acerca do ingresso e a atividade dos magistrados 

 

Quanto à influência no tocante à judicialização da política, o autor salienta que o 

modelo abstrato, presente na Europa, garante um peso das decisões muito maior do que 

aquele encontrado no sistema norte americano. Com isso entende que 

que a revisão abstrata da legislação é apontada como grande protagonista do processo de 

j  

                                                           
147 MORO, op. Cit. Pág. 135-136. Ao abordar o posicionamento de Kelsen alude ao embate teórico em que este 
autor esteve envolvido com Carl Schmitt, para quem a guarda da Constituição deveria ser tarefa atribuída ao 
Presidente do Reich ao argumento de que a função de subsunção da norma ao fato, atividade típica da função 
judicial, não seria compatível com a interpretação e defesa da Constituição.  
148 CARVALHO, Ernani. Revisão judicial e judicialização da política no direito ocidental: aspectos relevantes de 
sua gênese e desenvolvimento. Revista de sociologia política, jun 2007, nº 28 p.161-179 [on line], disponível em 
www.scielo.br, pág. 173. 
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No mesmo tema ROSENFELD149 em virtude do modelo de jurisdição constitucional 

adotado nos Estados Unidos, entende que por se tratar de um controle posterior, aferido no 

caso concreto e posterior a entrada em vigor da lei, este sistema deveria ser menos político 

que o europeu que analisa a lei enquanto tramita pelas casas legislativas. Ocorre, entretanto, 

que o sistema de judicial review nos Estados Unidos está muito mais propenso a ataques de 

ordem política que o modelo europeu. Isso porque o sistema americano, oriundo do common 

Law, garante maior amplitude interpretativa do juiz que o sistema de direito civil prevalecente 

na Europa.  

A adoção de um sistema de controle de constitucionalidade não se deu de forma 

simples, ou desprovida de críticas por parte da comunidade jurídica. A idéia de um judiciário 

fortalecido e guardião da Constituição e de seus princípios e normas acabou por criar uma 

séria divergência doutrinária acerca da compatibilidade desta função judicial com os 

princípios democráticos. 

Para alguns, a idéia de um judiciário controlando os atos oriundos do poder legislativo 

violaria o Estado democrático, na medida em que o Legislativo é composto por membros 

eleitos pelo próprio povo, isto é, em uma democracia representativa, a vontade do povo se 

exerce por meio de seus representantes eleitos. Os integrantes do Judiciário, por seu turno, 

não são, na maioria dos países democráticos ocidentais, eleitos pelo voto popular, não 

representando, desta forma, a vontade do povo. 

Para outros, contudo, a idéia de um poder judicial apto a controlar os atos dos demais 

poderes se coaduna com o Estado democrático, uma vez que a Constituição, por se tratar de 

lei máxima a disciplinar as ações do Estado, está acima dos poderes constituídos. Em um 

Estado democrático vive-se sob a égide da lei, sob o princípio da estrita legalidade. 

Para os defensores desta corrente de pensamento, o judiciário, ao garantir a guarda e 

proteção da constituição, está, na verdade, garantindo que a vontade soberana do povo, que 

criou a Constituição, seja respeitada e que os direitos ali elencados estejam protegidos dos 

ataques das maiorias e de seus interesses privados. 

                                                           
149 ROSENFELD, Michel. Jurisdição Constitucional na Europa e nos Estados Unidos. Trad. Adauto Villela. In 
BIGONHA, Antônio Carlos Alpino. MOREIRA, Luiz. (Organizadores) Limites do Controle de 
Constitucionalidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pág. 177. 
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Para OLIVEIRA150 essa discussão se dá no campo da teoria da Constituição, 

notadamente na divergência entre os defensores das teorias procedimental e substancial da 

Constituição. Estas teorias representam a possibilidade ou não de se ter uma interpretação das 

normas constitucionais, o que se revela ponto de importância para a jurisdição constitucional. 

A teoria procedimental da Constituição advoga a tese de que as normas da 

Constituição encontram seu significado estabelecido no próprio texto Constitucional, não 

carecendo, portanto, de interpretações feitas em consonância com princípios ou com 

quaisquer outros instrumentos exegéticos. Em postura crítica a esta teoria assevera 

OLIVEIRA 

 

in claris cessat interpretatio, porque para saber se um 
texto é claro é imprescindível interpretá-lo antes, ou seja, a assertiva de que um escrito 
é límpido ou transparente é produto de uma dada interpretação ou atribuição de 
significado, uma certa tradução dos signos lingüísticos em questão, o que habilita a 
confluência da pré-compreensão e a presença de alguma subjetividade. Ora bem: uma 
redação que pode perecer evidente ou induvidosa para uns, pode se afigurar nebulosa 
ou dúbia para outros. Disto também as incertezas e as divergências entre os juristas: 

151    

 

 A importância de se demonstrar esta teoria para a pesquisa em apreço, diz respeito ao 

fato de que, por defender uma idéia de interpretação constitucional vinculada ao texto, os 

adeptos da teoria procedimental repudiam uma postura ativista do Tribunal Constitucional que 

deve ser -restraint, ocupado, 

essencialmente, em garantir os procedimentos democráticos, não em pronunciar conteúdos, 
152 

 Alguns autores se destacam na defesa desta teoria. São eles: John Hart Ely, Jürgen 

Habermas e Peter Härbele. Embora defensores do mesmo postulado, estes autores divergem 

em alguns pontos.  

Para Ely a jurisdição constitucional deveria apenas se ater ao exame de questões mais 

objetivas, relacionada aos procedimentos do estado democrático, isto é, a jurisdição 

                                                           
150 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte & Vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2010. Pág. 85 e s.  
151 OLIVEIRA, op. Cit. Pág. 91. 
152 OLIVEIRA, op. Cit. Pág. 112. 
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constitucional atuaria nas hipóteses de falhas no próprio sistema democrático.153 A função da 

jurisdição constitucional estaria relacionada à fiscalização do processo democrático, não 

havendo preocupação com os resultados substantivos decorrentes da jurisdição constitucional. 

O enquadramento da democracia com um sistema de jurisdição constitucional se 

resume, segundo Ely,154 na disputa entre as correntes favoráveis ou não à intervenção judicial 

e se concentra nos conceitos de interpretacionismo e não interpretacionismo.  Para aquela 

teoria, os tribunais devem se ater aos princípios implícita ou explicitamente consagrados pela 

Constituição; já para esta corrente, os juízes devem ir além do que fora indicado claramente 

na Constituição. 

A luta entre estas correntes, segundo o autor, desemboca no velho dilema do controle 

judicial de constitucionalidade: 

grau significativo de responsabilidade política, diz aos representantes eleitos pelo povo que 
155 

A dicotomia entre interpretacionismo e não-interpretacionismo não responde de forma 

satisfatória a questão da compatibilidade da jurisdição constitucional com o ideal 

democrático. 

Para OLIVEIRA156, há certo exagero no postulado defendido por Ely, na medida em 

que o autor estadunidense 

procedimento e desconfia excessivamente do Judiciário, do processo judicial e da 

 

Já para Härbele, a jurisdição constitucional se relaciona ao que o autor defende como 

concepção ampla de interpretes, transformando a corte constitucional em 

 157 

Para Habermas, a corte Constitucional deve garantir um processo legislativo 

democrático, isto é, garantir os procedimentos democráticos. Estes procedimentos políticos 
                                                           
153 a atuação da jurisdição constitucional deveria 
restringir-se a casos de mau funcionamento da democracia, ou seja, quando não se justificasse a confiança no 
processo democrático, hipótese em que a autoridade judicial estaria melhor qualificada do que o legislador para 

 
154 ELY, John Hart. Democracia e Desconfiança. Uma teoria do controle judicial de constitucionalidade. 
Tradução Juliana Lemos. São Paulo, Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
155 ELY, John Hart. Democracia e Desconfiança. Uma teoria do Controle Judicial de Constitucionalidade. 
Tradução de Juliana Lemos. São Paulo: Martins Fontes, 2010. Pág. 08 
156 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Op. Cit. Pág. 94. 
157 HÄRBELE, Apud, Moro, op.cit. pág. 144. 
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devem proteger a autonomia pública e privada dos cidadãos. A autodeterminação, por meio 

dos procedimentos políticos, garante ao cidadão a possibilidade de agir de forma cooperativa 

na busca de condições mais justas de vida158. 

HABERMAS propõe assim, uma substituição da razão individual pela razão 

comunicativa, isto é, somente por meio do procedimento dialógico é possível chegar a um 

consenso acerca de um determinado ponto, de uma determinada controvérsia. 

 

por exemplo, o certo e o errado, o bem e o mal, ainda mais em uma situação de 
querela ou de fissura axiológica, possam porvir de uma pessoa, individualmente, ou 
que este alguém esteja habilitado para arrebatar de um texto legal uma significação 
como escorreita ou a melhor e impor este entendimento contra a deliberação 
majoritária, que possa fazer uso de qualquer instância metafísica ou fora do debate 
comunicativo para afiançar qual o bem comum e qual o bem particular. Habermas 
refuta a denominada filosofia do sujeito (filosofia do conhecimento), que declara 
esgotada: abatida pelas falácias da objetividade do conhecimento e da neutralidade do 
indivíduo, pelo engodo do atemporal e do imutável, pelo insulamento. Ele propõe a 
substituição da razão monológica pela razão dialógica, a superação da razão centrada 
no s 159   

 

  

 Para a teoria material (ou substancial) da Constituição a idéia de um judiciário contido 

o judicial self-restraint não é uma 

fórmula ótima, uma panacéia a tudo resolver, pois pode expressar uma omissão, que o 

judiciário ficou inerte quando tinha a obrigação de agir, o que possibilita danos ao indivíduo 
160  

 A teoria substancialista preconiza que ante a ausência de tipologia legal expressa, que 

disciplina determinada situação, o juiz deverá se utilizar da discricionariedade para decidir, 

utilizando-se de fontes estranhas ao ordenamento positivado. Com isso há a definição do que 

vem a ser as regras e os princípios. Aquelas, por se relacionaram ao texto escrito da lei, 

disciplinam condutas específicas, não tendo, portanto, uma amplitude de sentidos como 

característica. Estes, por outro lado, possuem uma dimensão maior, podendo abarcar mais de 

                                                           
158 HABERMAS, Apud, Moro. Op. Cit. Pág. 145. 
159 OLIVEIRA, op. Cit. Pág. 97. Cumpre salientar, no entanto, que o aspecto dialógico defendido por Habermas, 
se coaduna com países de capitalismo avançado. Em estados de capitalismo tardio, como na África, Ásia e 
América Latina as teorias habermasianas não encontrariam eco, na medida em que para se projetar uma 
sociedade com grau elevado de diálogo é necessário um mínimo de equilíbrio social e político. 
160 OLIVEIRA, op. Cit. Pág. 126. O autor salienta que a doutrina em apreço é defendida por autores como 
Ronald Dworkin e Mauro Cappelletti. 
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uma situação apresentada ao judiciário. Há, também, como arcabouço daquilo que o 

magistrado pode se utilizar na definição de um determinado processo, o que DWORKIN 

chama de diretrizes políticas, isto é, 

atingidos, normalmente uma melhora em alguma questão econômica, política ou social da 
161 

 Cumpre salientar que a teoria substancial, defendida por DWORKIN, não propugna 

por uma liberdade ampla e absoluta do julgador, o que se converteria em prejuízo ao próprio 

Estado democrático e à segurança jurídica. Trata-se da possibilidade de recurso a outras 

fontes que não a lei, mas que deveriam ser limitadas somente 

 

discernimento, razoabilidade, algum tipo de ponderação, ou que, por algum fator, a 
legislação propicia uma escala dentro da qual o juiz pode se movimentar, tem 
possibilidade de escolha; b) para expressar que alguém possui a atribuição final para 
proferir um juízo, isto é, que a decisão emitida não está mais sujeita a recurso, pelo 

162 

 

 Outro expoente da teoria substancial, o professor Mauro Cappelltti, traz à lume o 

debate acerca da criatividade judicial, levantando a questão da posição do magistrado, isto é, 

se mero intérprete-aplicador do direito, ou se participa, lato sensu, da atividade legislativa, 
163 

 Segundo o autor, a expansão da atividade interpretativa do juiz (direito judiciário) 

decorre, no período moderno, da expansão da atividade legislativa (direito legislativo), tendo 

como conseqüência maior amplitude criativa dos magistrados. CAPPELLETTI salienta que 

por mais claro, por melhor técnica utilizada na elaboração de um texto legal, haverá sempre 

algum tipo de lacuna a ser preenchida pela atividade exegética. Assevera, portanto, que 

 

criatividade, mostra-se inerente a toda interpretação, não só a interpretação do direito, 
mas também no concernente a todos outros produtos da civilização humana, como a 

                                                           
161 DWORKIN, apud, OLIVEIRA, op. Cit. Pág. 122. 
162 DWORKIN apud, OLIVEIRA. Op. Cit. Pág. 123.  Mais adiante o autor asseve
autorizado a fazer é, no máximo, criar uma regra nova  tendo em vista que, consoante esta definição, os hard 
cases se identificam pela ausência de regra que permita subsunção-, com finco em um ou mais princípios, ou 
seja, uma criação relativa, pois que vinculada aos princípios, ou, por outros termos, o magistrado pode criar a 

 
163 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999, pág. 13. 
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literatura, a música, as artes visuais, a filosofia etc. Em realidade, interpretação 
significa penetrar os pensamentos, inspirações e linguagem de outras pessoas com 
vistas a compreende-los e- no caso do juiz, não menos que no musicista, por exemplo 

 reproduzi- - -
164  

 

Mais adiante, aduz que 

 

sempre, por assim dizer, forçado a ser livre  porque não há texto musical ou poético, 
nem tampouco legislativo, que não deixe espaço para variações e nuances, para a 
criatividade interpretativa. Basta considerar que as palavras, como as notas na música, 
outra coisa não representam senão símbolos convencionais, cujo significado encontra-

165 

 

Ao defender a necessidade de se interpretar um texto legislativo, o professor italiano 

se mostra um defensor da teoria material (ou substantiva). Mas, cumpre ressaltar, que a teoria 

interpretativa, defendida por CAPPELLETTI, também demonstra preocupação com os limites 

da interpretação legislativa, uma vez que, interpretar não é uma autorização absoluta de 

discricionariedade não quer dizer arbitrariedade, e o juiz, 

embora inevitavelmente criador do direito, não é necessariamente um criador completamente 
166   

MORO,167 ao tratar do tema da legitimidade democrática da jurisdição constitucional, 

analisa cinco correntes de pensamento, a saber: a opção não-democrática; a Constituição 

democrática; o argumento institucional; a teoria procedimental e a abordagem funcional, 

teorias que serão a seguir examinadas. 

Pela primeira teoria, o autor dispõe que 

 168 Neste posicionamento a 

incompatibilidade entre democracia e jurisdição constitucional é reconhecida como certa, uma 

vez que a jurisdição constitucional estaria fundamentada por outros objetivos políticos. Há, 

nesta teoria, uma divergência entre os liberais e os republicanos. Para os republicanos, há a 

defesa do autogoverno. Já para os liberais, a Constituição é o documento político responsável 

                                                           
164 CAPPELLETTI, Mauro. Op. Cit. Pág. 21 
165 CAPPELLETTI. Op. Cit. Pág. 22 
166 CAPPELLETTI. Op. Cit. Pág. 23-24. 
167 MORO. Op. Cit. Pág. 121-157. 
168 MORO. Op. Cit. Pág. 121. 
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pela salvaguarda dos direitos ali elencados.169 O argumento de justificação da jurisdição 

constitucional revela uma preocupação com a proteção destes direitos e não com o argumento 

democrático.170 O caráter não-democrático nesta primeira corrente pode, segundo Moro, ser 

verificado nas chamadas cláusulas pétreas em que há os chamados limites materiais ao poder 

de reforma da Constituição. 171 

A crítica feita pelo autor repousa no fato de que fundar a jurisdição constitucional ou a 

própria Constituição fora do ideal democrático seria um equívoco. 

O argumento fundado na Constituição democrática salienta que a Constituição, como 

lei fundamental, é superior a qualquer lei ordinária ou estatuto e é produto da vontade popular, 

manifestada por meio da assembléia constituinte. Desta forma, sendo considerada lei 

fundamental, a ação dos juízes no sentido de invalidar normas contrárias à Constituição está 

fundamentalmente relacionada ao princípio democrático, na medida em que a Constituição é 

produto de escolhas do povo. 172 

Mas há uma questão dentro desta teoria que merece destaque. O argumento de que a 

lei fundamental deve ser objeto de defesa do Judiciário, não resolve o dilema acerca de quem 

deverá ser o intérprete da Constituição. Os defensores da interpretação judicial alegam que 

deixar a interpretação da vontade do povo com o Legislativo seria prejudicial uma vez que 

este poder seria, em última análise, o juiz de seus próprios limites. 

Por outro lado, MORO,173 argumenta que, deixar o Judiciário também com o poder de 

interpretar a Constituição levaria ao mesmo resultado, uma vez que o Judiciário também seria 

o responsável por estabelecer seus próprios limites. Neste sentido critica o autor a idéia de que 

democrático não significa qualificar automaticamente a 

 

                                                           
169 MENDES, Conrado Hübner. Controle de constitucionalidade e democracia. Rio de Janeiro, Elsevier. 2008, 

texto normativo com pelo menos dois requisitos: a separação de poderes e uma lista de direitos individuais que 
conformam  
170 MORO op. Cit. Pág. 125, em que o autor, ao se referir à 
objetivo da Constituição é especificamente proteger direitos contra decisões da maioria política, motivo pelo 

 
171 

 
172 verno do povo e 
não sendo possível atribuir à legislação ordinária a mesma condição, torna-se possível justificar a jurisdição 
constitucional pela necessidade de atribuir a uma instituição independente da maioria política a guarda da 

 
173 MORO op. Cit. Pág. 131. 
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A defesa do juiz como interprete da Constituição é feita, também, com a justificativa 

de que certas características do processo judicial, como a necessidade de fundamentação das 

decisões e as garantias dos juízes quanto à inamovibilidade e vitaliciedade, seriam formas de 

se garantir uma postura mais prática e racional do magistrado na interpretação das leis. 

No tocante às funções dos magistrados, o que importa, para MORO,174 não é discutir 

se o juiz teria ou não mais condições de interpretar a Constituição, mas sim de verificar as 

vantagens institucionais que recomendariam a guarda da Constituição ao Judiciário. 

No aspecto concernente ao argumento institucional, tem-se a defesa de que o 

Judiciário deve ser o interprete da Constituição. Mas ao contrário da idéia anterior, o que 

fundamenta a jurisdição constitucional não é o fato de que o Judiciário seria o mais apto a 

interpretar a Constituição. O que se questiona é que, de todos os poderes, o Judiciário é o 

-

se, pois, de reconhecer que os poderes Executivo e Legislativo, pela atmosfera política que os 

caracteriza, não seriam as instâncias mais adequadas para a defesa da Constituição. 

Segundo MORO,175 há outra questão que deve ser analisada no que diz respeito ao 

exercício da jurisdição constitucional. O poder Legislativo passa, em muitos países 

democráticos ocidentais, por uma crise de representatividade, caracterizada por uma 

desconfiança da opinião pública em relação às escolhas feitas pelo parlamento. Não há, na 

verdade, uma autentica representação, mas sim um afastamento do poder Legislativo em 

relação à sociedade. 

A crítica de representatividade, também reforçada por TAVARES176, demonstra que 

se trata de algo contemporâneo e que para a solução deste problema não há um modelo 

perfeito, absoluto de democracia que se possa utilizar como parâmetro. Afirma que a 

preservação da Constituição possui alto grau democrático ao concluir que as Constituições 

modernas impedem que a vontade de poucos possa se sobrepor ao povo. Afirma, ainda, que o 

poder de reforma da Constituição não pode encarar o texto constitucional como uma lei 

comum. O controle das mudanças formais da Constituição evita que grupos de poder possam 

alterar ou manipular o texto constitucional de acordo com suas vontades. Somente com a 

atuação do tribunal constitucional pode-se evitar o desrespeito à Constituição.  

                                                           
174 MORO. Op. Cit. Pág. 134. 
175 MORO, op. Cit. Pág. 135. 
176 TAVARES, op. Cit. Pág. 494. 
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A última teoria é a procedimental já mencionada anteriormente.  

Uma abordagem funcional, de acordo com MORO177, estabelece a necessidade de se 

buscar um meio terno nas teorias já expostas. A busca da legitimidade democrática da 

jurisdição constitucional fundamenta as diversas correntes de pensamento que buscam 

justificar a jurisdição constitucional pelo viés democrático. A questão, contudo, deve ser 

temperada pelo equilíbrio. Dizer que a jurisdição constitucional é totalmente incompatível 

com a democracia é tão temerário quanto dizer que a jurisdição constitucional é sempre 

democrática. Defender a legitimidade democrática da jurisdição constitucional é, para o autor, 

defender uma postura judicial que não venha a usurpar as funções dos demais poderes, mas 

que garanta que os atos perpetrados por estes poderes sejam compatíveis com os princípios 

consolidados pelo texto constitucional. 

De acordo com TAVARES178, há um paradoxo na análise da jurisdição constitucional, 

uma vez que há uma ampla aceitação de sua existência, aliada a uma forte divergência quanto 

à sua legitimidade democrática. Além deste paradoxo, salienta o autor que mesmo diante de 

uma justificação democrática do tribunal constitucional, esta seria, ainda, insuficiente para 

convencer muitos doutrinadores.  

Do que foi analisado no presente tópico, é possível concluir que o controle de 

constitucionalidade se coloca como requisito à própria existência da Constituição e, em última 

análise, do próprio Estado. A Constituição é o topo hierárquico do ordenamento jurídico de 

cada Estado Nacional. 

As maiorias parlamentares podem não representar os mais elevados interesses do 

Estado, notadamente no tocante à proteção dos direito fundamentais das minorias. Quando se 

está a dizer que uma lei é inconstitucional se quer dizer, em verdade, que a lei não respeita os 

limites impostos pela Constituição, tornando-se uma ameaça ao equilíbrio do Estado e da 

sociedade. Cumpre dizer o óbvio: uma lei para ser votada necessita da aprovação da maioria 

no parlamento. Trata-se de um preceito clássico da democracia, a maioria escolhe os rumos 

do Estado, embora se possa dizer que nem sempre a razão esteja na opinião majoritária, 

bastando observar que, durante muito tempo, a opinião majoritária chancelou a escravidão, 

por exemplo. 

                                                           
177 MORO. Op. Cit. Pág. 149-157. 
178 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, PÁG. 492. 
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O parlamento é marcado pela diversidade de pensamentos e idéias, por vezes 

antagônicas. Essa característica, também importante para o estabelecimento de um diálogo 

entre correntes distintas de pensamento, também representa um perigo para o Estado. Quando 

a representação de uma idéia específica se encontra com a maioria, há o risco de que esta 

maioria acabe por impor, pela via legal, seu posicionamento. Essa imposição pode ou não 

estar de acordo com os preceitos estabelecidos no texto constitucional. 

É inegável, contudo, que a verificação desta compatibilidade de preceitos 

constitucionais com normas legais, deve ser realizada por todos os poderes do Estado. Ocorre 

que, o Legislativo, justamente por ter a característica da representatividade, pode não agir no 

sentido de invalidar uma norma jurídica que se coadune com as exigências dos representados, 

permitindo a existência, no ordenamento, de uma lei inconstitucional.   

Neste sentido, a atuação do judiciário se mostra mais adequada, via de regra, ao 

exercício do controle de constitucionalidade. Por não estar sujeito às mesmas paixões político-

partidárias, que marcam o universo político, o Judiciário se mostra menos afeto às pressões 

sofridas pelo parlamento. Mas dizer também que o judiciário é apolítico seria extremismo, 

pois os juízes também possuem suas convicções pessoais, não são máquinas aptas a decidir 

sempre da melhor forma. O que se quer salientar aqui é que o judiciário é menos afeto ao jogo 

político, o que o torna menos perigoso à análise da adequação norma jurídica  Constituição 

que o Legislativo e o Executivo.  

Não que se falar, portanto, em ilegitimidade democrática da jurisdição constitucional, 

uma vez que, se a Constituição é a Lex máxima de um Estado democrático, significa dizer que 

o próprio povo, reunido em assembléia (Poder constituinte originário), deliberou acerca dos 

valores que devem ser respeitados e observados pelo próprio Estado e pela sociedade. Na 

verdade, isso significa, em resumo, que qualquer afronta à Constituição significa afronta à 

própria vontade popular. 

A pesquisa empreenderá, no próximo capítulo, o tema do ativismo judicial e da 

judicialização da política, tendo como recorte metodológico o direito brasileiro, com a análise 

das causas que possibilitaram o advento da jurisdição constitucional no país, bem como a 

análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, rumo ao ativismo. O que se pretende, 

agora, é uma restrição maior ao estudo. É a verificação da jurisdição constitucional na 

realidade brasileira, especificamente pós-88, uma vez que a adoção da Carta Política de 1988 

possibilitou um conceito de cidadania mais amplo, daí a alcunha de Constituição-cidadã.  
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2 JUDICIALIZAÇÃO E ATIVISMO NO CENÁRIO POLÍTICO 
NACIONAL 
 

2.1  Judicialização da Política no Brasil 

 

 O ambiente institucional brasileiro, anterior à promulgação da carta de 1988, não era 

terreno fértil à efetivação da judicialização da política. Pautado por uma história política 

repleta de sobressaltos, com uma constante centralização do poder em mãos do Executivo, o 

cenário político nacional não se caracterizava como propício a uma projeção mais 

significativa do Poder Judiciário. COSTA demonstra claramente este ambiente institucional 

ao argumentar que 

 

se sucedem e o estado de direito tem sido várias vezes interrompido por períodos de 
exceção; em um país em que o Executivo, de tempos em tempos, ignora dispositivos 
constitucionais, dissolve o Congresso, governa por decreto, emite a torto e a direito 
medidas provisórias que se perpetuam, cria atos institucionais que contrariam a 
Constituição, declara estado de sítio durante o qual ficam suspensas as garantias 
constitucionais, prende e desterra cidadãos sem nenhum processo; em um país cujos 
governantes se recusam às vezes a obedecer às decisões emanadas da amais alta Corte 
de Justiça, interferindo diretamente nela, desrespeitando a sua autonomia, negando-se 
a preencher as vagas ou alterando o número de ministros  é de se esperar que essa 
Corte funcione como uma caixa de ressonância que registra os ritmos agitados da 
história nacional. Sendo inevitavelmente levado a participar das lut6as políticas que se 
travam à sua volta e sofrendo suas conseqüências, o Supremo Tribunal Federal é, ao 

179 

 

 A idéia existente era de que o Judiciário não passava de um departamento 

especializado, responsável pela aplicação das leis e solução dos conflitos existentes na 

sociedade. Fazia parte da tradição nacional que este poder não deveria se imiscuir em 

questões não afeitas à sua competência original, isto é, em questões de ordem política, que 

deveriam ser da alçada do Executivo e do Legislativo.  

 Na República Velha, segundo MORO, o poder Executivo se utilizou, de forma 

abusiva, de estados de sítio e de intervenções federais nos estados para conter as 

anormalidades institucionais que freqüentemente ocorriam. Estes instrumentos tinham a clara 

                                                           
179 COSTA , Maria Viotti da.  O Supremo Tribunal Federal e a Construção da Cidadania. 2ª Ed.  São Paulo: 
Editora UNIFESP, 2006, pág. 23. 
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intenção de fazer com que este poder pudesse garantir a primazia de sua vontade e de buscar a 

prisão de opositores ou de qualquer cidadão que, ao alvedrio do Presidente da República, 

representasse um perigo à ordem pública e à segurança nacional.180 

O surgimento de um constitucionalismo no país se deu em um processo de transição 

de um regime autoritário para um regime democrático com a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que, a despeito das alterações significativas 

produzidas em seu texto, por emendas constitucionais, foi capaz de garantir o surgimento de 

um Estado democrático.181  

A carta política de 1988 surgiu, não como fruto de um movimento revolucionário 

vitorioso ou antecedida de anteprojeto a servir como ponto de partida para os legisladores, 

mas sim de uma transição de um regime totalitário para um democrático.  

Em virtude destas características, a Constituição de 1988 foi produto de um amplo 

debate e de negociações, e admitia, por se tratar de uma transição, os envolvidos com os 

projetos de ampla mudança social e as correntes mais tradicionais. Assim, em virtude da 

presença conservadora, o constituinte comprometido com mudanças substantivas acabou, por 

estratégia, relacionando uma declaração de direitos, bem como os mecanismos para que os 

mesmos pudessem ser efetivados, em oposição ao que ocorria com as constituições anteriores, 

em que os direitos não passavam de uma carta de intenções.  

A judicialização da política no Brasil se torna possível neste período posterior à 

elaboração da Constituição de 1988, com o ressurgimento do conceito de cidadania e do 

número de direitos reconhecidos na Constituição. Apenas a guisa de exemplificação, a 

Constituição de 1946 trazia um rol de direitos que se caracterizavam que não dispunham de 

eficácia plena, tratando-se apenas de um roteiro de intenções a serem buscados pelo Estado 

brasileiro. O texto Constitucional atual diferencia-se dos anteriores pelo fato de haver um 

conjunto de ações tendentes a garantir a efetividade destes direitos fundamentais. O novo 

constitucionalismo  democrático - é centrado na primazia dos direitos fundamentais e na 

proteção destes mesmos direitos. 

                                                           
180 MORO, Sérgio Fernando.  op. Cit. Pág. 65/69 O exemplo citado pelo autor é o do HC nº 300, impetrado pro 
Ruy Barbosa com o objetivo de garantir a liberdade de presos durante o estado de sítio. O STF ao se pronunciar 
sobre o fato negou a ordem ao argumento de que se tratava de decisão política e este tipo de decisão não estaria 
sujeito ao controle judicial.  
181 BARROSO, Luis Roberto. A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. In BARROSO, Luís 
Roberto (org.) A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pág. 
05.  
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portanto, um judiciário dotado da capacidade de exercer jurisdição sobre a legislação 
 182 

O reconhecimento dos direitos individuais e sociais e a defesa destes direitos, com a 

ampliação do acesso à Justiça, bem como a nova estrutura do Ministério Público e o sistema 

adotado de controle de constitucionalidade das leis favoreceram uma nova dinâmica do 

judiciário, como guardião dos direitos da sociedade.  O juiz torna-se, desta maneira, um 

protagonista direto da questão social183. 

No mesmo sentido FARIA184 salienta que somente após a transição do regime 

autoritário pós-64 para o regime democrático, iniciado em 1985 e consolidado com a carta de 

1988, o judiciário passou a  

Para o autor, o judiciário passou a enfrentar, com o advento do constitucionalismo, 

inaugurado em 1988, um conjunto de novos desafios que não admitiam mais a técnica 

difundida de aplicação da norma jurídica aos casos apresentados aos tribunais. Este novo 

movimento decorreu de uma série de fatores que vão desde a possibilidade de acesso aos 

tribunais por grupos tradicionalmente alijados do acesso à justiça, até a existência das 

chamadas -objetivo, as normas programáticas e 

as normas que se caracterizam por conceitos indeterminado  Neste novo contexto, a 

magistratura teve de amoldar seu comportamento, outrora técnico e caracterizado por um 

preparado tecnicamente, apresentado por uma sociedade cada vez mais marcada pela 

desigualdade social e por necessidades cada vez maiores. 

Corroborando a idéia de que a judicialização da política se torna possível no Brasil 

com a promulgação da constituição de 1988, SIEDER et. al.185 argumentam que as causas 

                                                           
182 VIANNA, Luiz Werneck. BURGOS, Marcelo Baumann. SALLES, Paula Martins. Dezessete anos de 
Judicialização da Política. Tempo Social, revista de sociologia da USP, novembro de 2007 v. 19, n. 02, pág. 39-
40. Disponível em www.scielo.com.br, consulta em 23/10/2010. 
183  a Carta de 1988 expurgou os elementos autoritários presentes naquela 
tradição, afirmou os princípios e as instituições do liberalismo político, fixando com força os direitos civis da 
cidadania, concedeu configuração institucional à democracia política e instituiu mecanismos necessários a uma 
gestão pública mais eficiente. Por outro lado, não só conservou como ampliou consideravelmente a presença da 
representação funcional, recriando o Ministério Público, a quem incumbiu a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; consagrou o instituto das Ações Civis Públicas e 
o tema do acesso à justiça; e sobretudo admitiu a sociedade civil organizada na comunidade de interpretes da 

 
184 FARIA, José Eduardo, as transformações do judiciário em face de suas Responsabilidades Sociais. In FARIA, 
José Eduardo (org.) Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2005, 
pág. 52-54. 
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propiciadoras da dimensão do judiciário na sociedade decorrem de um amplo rol de direitos 

(tanto individuais quanto sociais); a existência de demandas de natureza coletiva, para defesa 

de interesses gerais186; o uso dos tribunais pelos partidos de oposição e as atribuições 

constitucionais dos integrantes do Ministério Público e da magistratura na proteção dos 

direitos fundamentais. Afirmam, ainda, que o Parquet, por não estar sujeito ao controle 

político se situa como representante da sociedade na defesa de direitos difusos e coletivos e no 

combate à corrupção. 

Seguindo este posicionamento, VERBICARO187 argumento que o 

Poder Judiciário decorre da própria Carta Constitucional de 1988 que o legitimou a atuar na 

arena política para a proteção do extenso rol de direitos fundamentais que passaram a 

 

Segundo BARROSO,188 a judicialização da política no Brasil decorre do modelo de 

Constituição abrangente e analítica e da adoção de um sistema próprio de controle de 

constitucionalidade que combina o sistema norte americano e europeu. Neste último modelo, 

há o chamado controle concentrado, com a criação de um órgão jurisdicional com atribuição 

de guarda da constituição. Este modelo foi maximizado com a propositura de várias ações e 

com a existência de muitos legitimados.   

No Brasil houve a adoção, pelo texto constitucional de 1988, de uma ampla 

comunidade de intérpretes aptos a provocar o Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de 

controle abstrato, por meio das Adins. Estes legitimados não encontram, em outros países, a 

mesma amplitude concedida pelo texto constitucional pátrio.  

No mesmo sentido VIANNA189 aduz que o modelo de controle de constitucionalidade 

abstrato das leis, com um rol extenso de possíveis autores, foi o que aproximou o Brasil de 

                                                                                                                                                                                     
185 SIEDER, Rachel. SCHJOLDEN, line. ANGELL, Alan. The Judicialization of Politics in Latin America. New 
York: Palgrave Macmillan, 2006, pág. 231-232 
186 Esta não foi uma característica da CR/88, pois já havia demandas desta natureza no período pré-88. Ocorre 
que, com o advento da Carta de 88 houve um aumento dos legitimados à propositura destas ações, bem como 
outro status institucional para estes legitimados especialmente, aqueles identificados com as chamadas funções 
essenciais à justiça. 
187 VERBICARO, Loiane Prado. Um estudo sobre as condições facilitadoras da judicialização da política no 
Brasil. Revista de Direito GV, São Paulo, 4 [2] p. 389-406, jul-dez de 2008. Disponível em 
<HTTP//www.scielo.com.br> consulta em 15/07/2010, pág. 391. 
188 BARROSO, Luis Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e política no Brasil 
Contemporâneo. Revista eletrônica da seção judiciária do Distrito Federal, nº 19, ano III, agosto de 2011, pág. 
08/09, disponível em www.jfdf.jus.br, consulta em 01/09/2011. 
189 VIANNA Luiz Werneck (et al.) A judicialização da política e das relações sociais no Brasil Rio de janeiro: 
Revan: setembro de 1999, pág. 47. 
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um processo institucional de interferência do judiciário em assuntos que antes eram 

exclusividade dos demais poderes. Ainda para o autor, este novo papel concedido ao Supremo 

Tribunal Federal, não decorre de um movimento da sociedade civil organizada nem de um 

amadurecimento do próprio Poder Judiciário, mas simplesmente do fato de as Adins terem 

um raio em dia de céu azul no cenário institucional brasileiro

este novo papel concedido pela Constituição ao STF, ao lado da amplitude de legitimados, foi 

possível um controle maior sobre os atos da administração pública.  

MENDES190 salienta, ao percorrer a história do controle de constitucionalidade 

concentrado no Brasil, que a ação com vistas a impugnar, em abstrato, uma norma jurídica 

contrária à constituição ocorreu inicialmente com a emenda constitucional nº 16 de 

26/11/1965 que disciplinou uma ação diversa da representação interventiva, que regulava os 

conflitos entre a União e os Estados. Neste novo mecanismo de controle, o Procurador-Geral 

Ainda segundo o autor com a Constituição de 1988 houve uma ampliação do rol dos 

legitimados à propositura da Adin191, satisfazendo, o constituinte apenas em parte 

exigência daqueles que solicitavam fosse assegurado o direito de propositura da ação a um 

grupo de v.g., dez mil cidadãos ou que defendiam até mesmo a introdução de uma ação 
  

Nesta amplitude de legitimados, há, por parte dos partidos políticos, contemplados 

com a possibilidade de ingresso de Adins pelo constituinte de 1988, o chamado uso político 

dos tribunais. TAYLOR & DA ROS192 identificaram três tipos de uso político dos tribunais: 

e  

O uso dos tribunais como tática de oposição visa legitimar a própria atuação 

oposicionista ou mesmo tentar ganhar visibilidade com a propositura de uma ação de 

inconstitucionalidade de lei votada pela maioria e que comporte alguma situação polêmica 

para a sociedade. As Adins geram um interesse prático para os partidos porque permitem que 

                                                           
190 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, pág. 68. 
191 MENDES, op. Cit. Pág. 86- -
Geral da República não levou a uma mudança na jurisprudência consolidada sobre o assunto, é fácil de constatar 
que ela foi decisiva para a alteração introduzida pelo constituinte de 1988, com a significativa ampliação do 

 
192 TAYLOR, Mathew M. & DA ROS, Luciano. Os Partidos Dentro e Fora do Poder: A Judicialização como 
Resultado Contingente da Estratégia Política. DADOS  Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 51, nº 
04, 2008, PP. 825 a 864. Disponível em www.scielo.com.br,  consulta em 05/07/2010. 
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estes evitem os tramites e a sobrecarga dos tribunais inferiores, obtendo, no Supremo Tribunal 

Federal, uma decisão judicial com efeitos gerais imediatos e vinculantes193. 

VERBICARO194 alega, ao examinar a questão, que a possibilidade de se conferir aos 

partidos políticos legitimidade para a propositura das ADINS, que essa opção institucional 

criou o ambiente propício para o controle dos atos governamentais, através de um processo de 

fiscalização da compatibilidade das normas aprovadas pela maioria com o texto 

constitucional. Contudo, alerta a autora que a existência deste controle político, por parte dos 

partidos, não deve ser uma forma de transformar a o tribunal constitucional em uma terceira 

casa legislativa apta a 

 

 Outro ponto que merece destaque se refere aos efeitos das Adins, isto é, as decisões 

tomadas em Adins são irrecorríveis, sendo seus efeitos, quanto à declaração de 

inconstitucionalidade, imediatos. Ainda no tocante ao uso político das Adins, cumpre salientar 

que nas pesquisas desenvolvidas por TAYLOR & DA ROS,195 obter a declaração de 

inconstitucionalidade das leis nem sempre é o objetivo maior. Em muitas situações, o 

resultado do julgamento importa menos que a visibilidade que a propositura da mesma pode 

angariar como resultado político. Este uso político não se restringe apenas aos partidos de 

oposição. 

Há, também, a identificação de uso das Adins, inclusive dos sindicatos, com o objetivo 

de prestar contas aos seus associados, mediante a tentativa de denunciar práticas dos 

diferentes governos.196  

VIANNA et al.,197 em estudo realizado nos primeiros dez anos da Constituição, 

observou que o uso dos tribunais pelos partidos de oposição foi acentuado. Segundo 

demonstrado na obra em apreço, a distribuição das Adins por orientação política ocorreu da 

seguinte forma: do total de 338 Adins propostas, 250 pertenciam aos partidos de esquerda, 

oposição durante o período estudado. Isso representou 74% do número de ações propostas por 

partidos políticos naquele período. Segundo o autor, isso decorreu de uma necessidade de 

                                                           
193 TAYLOR & DA ROS, op. Cit. Pág. 830. 
194 VERBICARO. Op. Cit. Pág. 398 
195 TAYLOR & DA ROS, op. Cit. Pág. 831. 
196 TAYLOR & DA ROS, op. Cit. Pág. 838. 
197 VIANNA (et al.) A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. op. Cit. Pág. 97 
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da esquerda um celebrante ativo e permanente do pacto constitucional, na forma pela 

 

 Em trabalho mais recente, VIANNA et al.198, analisando novamente as Adins 

propostas por partidos políticos reiterou o alcance do uso político dos tribunais pela oposição 

ao analisar o período correspondente ao governo do PT em comparação ao período anterior  

governo do PSDB. Durante os oito anos em que o PSDB esteve no poder, o PT foi 

responsável por quase 70% da Adins propostas contra normas federais, principalmente no 

período compreendido entre os anos de 1998 até 2002. Ao ingressar no poder, em 2002, o 

partido dos trabalhadores, por óbvio, não mais intentou Adins contra normas Federais. Os 

dados pesquisados reforçam a idéia de que a atuação dos partidos de oposição passa pela 

provocação do Supremo Tribunal Federal, como forma recurso contra majoritário. 

Para TAYLOR & DA ROS,199 a judicialização, como arbitragem dos interesses em 

conflito significa o uso dos tribunais para a modificação de estatutos legais que venham a 

atingir algum grupo ou setor específico, prejudicando alguns e beneficiando outros. Não se 

trata de um uso político dos tribunais pelas minorias porque o que se pretende não é o 

para evitar um desequilíbrio procedimental entre os atores políticos. Tome-se como exemplo, 

as discussões acerca das regras que distribuem o tempo de duração dos horários eleitorais. 

A judicialização como instrumento de governo se caracteriza pelo uso político dos 

tribunais pelo próprio governo como forma de legitimar, por meio da suprema corte, uma 

política pública adotada pelo governo, ou cancelar uma política produzida pelo governo 

anterior com a qual o atual não concorde. Pode, ainda, a exemplo do primeiro tipo de uso 

político dos tribunais, ser usado pelo poder governante para externar uma postura de oposição 

a uma determinada medida tomada pelas casas legislativas e que sejam consideradas 

impopulares.200  

 Há, por fim, outro ponto importante, destacado pela doutrina, que merece 

consideração. O uso político do Supremo Tribunal Federal caracteriza-se como uma forma de 

determinado texto legal polêmico e que provoque profundas reações socias. No dizer de 

                                                           
198 VIANNA (et al.). Dezessete anos de Judicialização da Política. Op. Cit. Pág. 66 
199 TAYLOR & DA ROS, op. Cit. Pág.840 
200 TAYLOR & DA ROS, op. Cit. Pág.842 
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BARROSO201 atores políticos, muitas vezes, preferem que o judiciário seja instância 

decisória de certas questões polêmicas, em relação à qual exista desacordo moral razoável 

na sociedade

de células-tronco embrionárias para pesquisas científicas e a ADI 3330 que versa sobre as 

ações afirmativas no tocante as quotas sociais e raciais, só para citar alguns exemplos 

recentes.  

 Paralelamente à implementação de uma revisão constitucional, outro catalisador da 

judicialização da política no Brasil foi o aumento da demanda por justiça na sociedade 

brasileira e o reconhecimento da cidadania, isto é, a descoberta e conscientização das pessoas 

quanto aos seus próprios direitos. 

 A defesa da cidadania se tornou, com a Constituição de 1988, um aspecto relevante 

do novo sistema constitucional, na medida em que conferiu aos cidadãos um conjunto de 

ações necessárias à garantia e proteção dos direitos conferidos pela constituição, bem como 

concedeu um novo desenho institucional e uma nova amplitude ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública, juizados especiais, órgãos de defesa do consumidor e da concorrência e as 

comissões parlamentares de inquérito.  

Em virtude da nova amplitude da cidadania, da efetividade da Constituição e do 

número de ações e órgãos criados ou ampliados para a defesa do cidadão, o judiciário deixou 

de ser um departamento especializado do poder e passou a ter um papel ativo na sociedade, 

com a missão de garantir a efetivação das normas constitucionais definidoras de direitos 

fundamentais. Deixa-se, portanto, de se ter uma  para uma 

 202  

Para FARIA203 a existência dos direitos sociais levou parcela da população, 

principalmente os setores mais fragilizados da sociedade, a ver no Judiciário um local de 

afirmação de seus direitos, isto é, o judiciário passou a agir no sentido de determinar aos 

poderes executivo e legislativo a realização de políticas públicas capazes de atender a esse 

contingente populacional alijado de seus direitos. 

                                                           
201 BARROSO, Luis Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e política no Brasil 
Contemporâneo. Op. Cit. Pág. 07 
202CASAGRANDE, Cássio. Ministério Público e a judicialização da política, Porto Alegre, Sérgio Antônio 
Fabris Ed., 2008, pág. 45-46 
203 FARIA, op. Cit. Pág. 33 
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A judicialização da política no Brasil decorreu de uma série de mudanças 

institucionais e políticas alcançadas com a constituição de 1988. Dentre estas inovações é 

marcante a presença do controle de constitucionalidade, que no Brasil assume caráter próprio 

ao utilizar o sistema difuso e concentrado. Este controle é importante para o estudo da 

judicialização da política, na medida em que, ao fiscalizar a adequação de uma norma comum 

à constituição os tribunais acabam por invadir uma escolha formulada pela maioria 

parlamentar, um dos baluartes do estado democrático, razão pela qual, no próximo item, serão 

analisados o controle de constitucionalidade, com seus tipos distintos, e a sua relação com a 

judicialização da política. 
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2.2 Ativismo judicial  antecedentes históricos no cenário brasileiro; 
 

No item anterior se demonstrou que a judicialização da política, presentes os requisitos 

institucionais específicos, se apresenta como intervenção do judiciário nos processos de 

escolhas políticas dos demais poderes. A judicialização, assim, é um resultado do modelo de 

Constituição que se adotou, bem como, de mudanças institucionais que possibilitaram ao 

cidadão a busca por seus direitos no universo judicial.  

O ativismo tema de análise deste capítulo, se caracteriza, conforme visto no capítulo 

anterior, como um comportamento, uma atitude proativa de interpretar o texto constitucional, 

indo além do que está escrito. 

 O estudo do ativismo, no cenário político nacional, aponta que o judiciário brasileiro - 

especificamente o Supremo Tribunal Federal- vem demonstrando certas posturas ativistas, 

principalmente quando o Poder Legislativo não atua, isto é, comporta-se de forma omissa em 

relação aos seus deveres constitucionais. 204 

Mas uma análise histórica do Judiciário pátrio demonstra que o ativismo não 

encontrou terreno fértil ao seu desenvolvimento, em virtude das próprias características dos 

textos constitucionais anteriores a 1988. Neste sentido, para se estabelecer os antecedentes 

deste fenômeno no Brasil faz-se necessário um percurso pelos períodos históricos para análise 

dos momentos políticos que antecederam a Constituição de 1988. Neste aspecto, o recorte 

metodológico se circunscreverá ao período republicano.  

Desde a promulgação da primeira Constituição republicana até o advento da atual 

Carta, o sistema de centralização de poderes no Executivo foi uma constante na política 

brasileira. Os únicos textos que propugnavam por um sistema democrático, foram marcados 

por tentativas da classe política dominante de perpetuação do status quo o que culminou em 

períodos de instabilidade social. O texto de 1891, embora inspirado na Constituição dos 

                                                           
204 BARROSO, Luis Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e política no Brasil 
Contemporâneo. Revista eletrônica da seção judiciária do Distrito Federal, nº 19, ano III, agosto de 2011, pág. 
11, disponível em www.jfdf.jus.br
situações de retração do Poder Legislativo, de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, 
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Estados Unidos, foi marcado por um sistema desconexo com a realidade nacional e uma 

política oligárquica que não permitia que a Lei Magna fosse efetivamente aplicada205.  

Com a ascensão de Getúlio Vargas ao Poder, foi elaborada a Constituição de 1934, 

que se propunha mais democrática, mas que na verdade não teve tempo de se consolidar, pois 

fora substituída pela de 1937, que instituiu o Estado Novo,206 um período ditatorial que 

perdurou até 1946, quando o país retornou à democracia, seguindo uma tendência mundial do 

pós-guerra.  

A Carta de 1946 foi a primeira a ter um projeto, (que na realidade, teve como base os 

textos constitucionais de 1891 e 1934) 207 debatido em uma assembléia nacional. Perdurou até 

1964, quando um golpe militar levou o país a um período de ditadura que somente seria 

encerrado com a redemocratização e a elaboração do Texto Político de 1988. 

O percurso resumido acima tem a função de demonstrar que as constituições 

brasileiras anteriores dificultavam  ou até impossibilitavam  uma maior presença do 

Judiciário como um ator político capaz de um agir proativo. O advento da Constituição de 

1988 possibilitou um protagonismo judicial mais acentuado, contudo não há que se falar em 

ativismo como algo simultâneo à promulgação da Carta. Por algum tempo foi possível 

verificar decisões conservadoras208 da corte constitucional brasileira. 209 

                                                           
205 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.  São Paulo: Malheiros, 1997, pág. 80, para 

 
206 LEAL, Saul Tourinho. Ativismo ou Altivez? O outro lado do Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2010. Pág. 126/127, em que, analisou um caso que representa a retração do judiciário ante a um 
Estado totalitário e que envergonha sobremaneira o país. Trata-se do Habeas Corpus impetrado no dia 
03.06.1936 em que se objetivava evitar a extradição de Olga Benário Prestes para a Alemanha nazista. O 

Por ser judia, foi enviada a um campo de concentração em que teve um, destino trágico. Embora não tenha sido 
unânime, este julgamento demonstra como um judiciário retraído pode ser um grave problema para a garantia 
dos direitos fundamentais.    
207 SILVA, Op. Cit. Pág.86. 
208 AMARAL JUNIOR, José Levi Mello do. (org.) Estado de direito e ativismo judicial. São Paulo: Editora 

até pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal detinha um perfil mais conservador. Nessa época, boa parte 
dos Ministros foram indicados para o cargo antes da redemocratização do país. Estavam arraigados à ideologia 
da Constituição de 1969 e a uma tradição jurídica que pedia um Sup  
209 LEAL. Op.cit. pág 130 demonstra que em algumas situações o judiciário mostrou-se retraído. É o caso do 

demorando em editar a le

recorria à separação de poderes para entregar ao Poder Executivo a missão de conduzir as políticas públicas 

medidas provisórias, afirmou tratar de seara na qual não se poderia inserir, pois caso o fizesse, estaria 
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A postura mais ativista da corte vem sendo percebida de modo progressivo e deve ser 

analisada de acordo com alguns fatores específicos que proporcionaram o surgimento e a 

estabilização do ativismo no Brasil. Estes fatores são estudados por RAMOS,210 que os 

analisa como um catalisador do ativismo no Brasil. O primeiro elemento se relaciona com o 

Estado democrático- social, de perfil 

Ao demonstrar este perfil de Estado, o autor argumenta que 

 

istema político democrático estruturado pela 
Constituição não é de padrão liberal clássico e sim o do welfare state: os objetivos 
fundamentais da República brasileira, assinalados no artigo 3º; o generoso elenco de 
direitos sociais, boa parte deles consubstanciando créditos a prestações estatais; a 
ampla gama de atividades econômicas de responsabilidade estatal, na forma de 
serviços públicos; e os poderosos e variados instrumentos de intervenção no domínio 
econômico , stricto sensu, assegurados ao Poder Público, abrangendo desde o 
exercício direto de atividades econômicas que, a princípio, seriam reservadas à 
iniciativa privada, até o planejamento e direção da economia, aparelhado por medidas 
monetárias, cambiais, creditícias e de incentivo ao investimento e à produção (...) 

 

 
 Nesta configuração de Estado, o judiciário se vê compelido a atuar no sentido de 

promover e garantir o cumprimento dos diversos fins traçados pelo texto constitucional, não 

apenas controlando a ação dos demais poderes, mas sendo o recurso para a obtenção destes 

próprio modelo de Estado-providência constitui força 

Neste contexto, cabe a análise empreendida por 

LEAL211 acerca, justamente, desta atuação do Poder Judiciário como garantidor dos fins 

traçados pela Carta, ao dizer que 

começou a atribuir-lhe uma função que a Constituição Federal não lhe deu, o de Poder que 

 

 Outra razão para o surgimento do ativismo judicial no cenário pátrio, para RAMOS,212 

é a expansão do controle abstrato de normas. Conforme já mencionado no capítulo anterior, o 

modelo de controle concentrado de constitucionalidade representou a possibilidade de 

efetivação da judicialização da política. Com o ativismo a situação se repete, uma vez que a 

ampliação do controle de constitucionalidade torna possível um agir judicial que se aproxima 

da atividade legislativa, ao possibilitar, ao julgador, certa margem de criatividade 

                                                           
210 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial. Parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 268. 
211 LEAL. Op. Cit. Pág.159 
212 RAMOS, Elival da silva op. Cit. Pág. 274 
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interpretativa.213 Para VALLE,214 o momento em que a Carta de 1988 iniciou sua vigência, os 

membros da Corte não possuíam uma aproximação com os temas relacionados ao direito 

constitucional, sendo mais afeitos a outras áreas do direito. Nas palavras da autora: 

 

vigência da Carta de 1988, revelava o STF maior afinidade com os temas próprios ao 
direito privado e ao processo, fator que contribuiu para a formação inicial de uma 
jurisprudência defensiva no que toca às potencialidades dos instrumentos de jurisdição 
constitucional então criados. Esse mesmo quadro não mais prospera, seja pelo 
crescimento da valorização das questões diretamente afetas ao Direito Constitucional 
seja pela mudança da composição da corte, que passou a receber magistrados 
originários de um ambiente acadêmico ou judiciário que já experimentara essa mesma 

 

                             

 Em outra forma de entender a questão, AMARAL JUNIOR215 vê o ativismo no STF 

como uma mudança ideológica surgida com a posse de ministros nomeados no período 

encontraram a verdadeira vocação da 

. Para o autor, o ativismo se caracteriza como um movimento 

 em que o tribunal assume 

uma postura política e é beneficiado com o texto Constitucional, que permitiu maior liberdade 

de interpretar a legislação, preenchendo as lacunas e as omissões legislativas. 

 Como exemplo desta vocação ativista, VERÍSSIMO recorre ao julgamento que 

ocorreu em torno da contribuição previdenciária dos inativos, em que o Supremo, mesmo 

reconhecendo a constitucionalidade da medida, aumentou o limite de isenção desta 

exercício de competências legislativas pelo órgão 
216 

 Diante destas opiniões é possível deduzir que o Supremo Tribunal Federal assumiu um 

caráter ativista como jamais havia feito no país e isto ocorreu, em primeiro lugar, pela 

assunção de uma Constituição que não é um programa para o futuro, mas um texto que 
                                                           
213 RAMOS op.cit. pág. 277, segundo 

 
214 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Laboratório de 
análise jurisprudencial do STF. Curitiba: Juruá Editora, 2009. Pág. 42 
215AMARAL Júnior, op. Cit pág. 167 
216 VERÍSSIMO, Marcos Paulo. A Constituição de 1988, vinte anos depois. Suprema Corte e ativismo judicial 

 Revista de Direito GV, São Paulo, 4 [2] pág. 407-440/ JUL-DEZ 2008. disponível em 
www.direitogv.com.br, consulta em 01/07/2011. Neste exemplo citado o autor demonstra que mesmo em uma 
situação em que o governo sai vencedor, o tribunal exibe seu 
arcar com uma vitória parcial, já que o voto do Ministro Cezar Peluso manteve a constitucionalidade da política 
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permite uma atividade interpretativa mais ampla do Poder Judiciário na realização dos direitos 

e garantias da pessoa humana. Contudo, foi a partir da nomeação de novos ministros, 

comprometidos com a efetivação do texto constitucional, é que se pôde perceber, com mais 

clareza, este movimento por parte da Suprema Corte do judiciário nacional.  

Neste sentido, AMARAL JUNIOR demonstra, por meio de entrevistas de dois 

ministros do STF em veículos de comunicação de renome nacional,217 como a questão se 

coloca na atualidade. O Ministro Carlos Ayres Britto, ao comentar a decisão acerca da 

possibilidade de greve dos servidore em certos temas, a inapetência 

legislativa do Congresso beirava a anorexia, e o STF ficava inerte também. Nós nos 

limitávamos a dizer que o Congresso estava em mora legislativa. Pela primeira vez dissemos: 

não é por falta de lei que vamos deixar de decidir.

manifestar acerca da possibilidade do Supremo preencher as lacunas e omissões da legislação 

não é por razões 

ideológicas ou pressão popular. É porque a Constituição exige. Nós estamos traduzindo, até 

tardiamente, o espírito da Carta de 88, que deu à corte poderes mais amplos.  

 Embora sejam apenas duas opiniões, há que se considerar que representam o 

pensamento da corte. E isto se dá pela forma, cada vez mais interventiva, que o Judiciário 

interpreta o texto constitucional. 

Assim, o próximo tópico analisará o ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal, 

por meio do estudo de algumas decisões específicas que demonstram a iniciativa da Corte no 

sentido de garantir uma participação proativa, no tocante a temas de relevância social e 

política. A reforma judiciária será objeto de análise, na medida em que, ao trazer a 

possibilidade de se conferir vinculação às súmulas proferidas pela Corte, ampliou o espectro 

de atuação do Judiciário, que passou a ter atividade próxima àquela exercida pelo Poder 

Legislativo. O trabalho também analisará como alguns institutos legais foram capazes de 

impulsionar o ativismo, dando maior amplitude à Corte que, por vezes, teve de exercer 

atividade criativa para a solução das questões apresentadas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                           
217 AMARAL JR. Op. Cit. Pág.168/169, referindo-se, especificamente ao Jornal Folha de São Paulo, 10/08/2009, 
primeiro caderno e Revista Veja, de 27/08/2008. 
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2.3 Reforma Judiciária e ativismo judicial no STF; 
 

Conforme visto no tópico anterior, o Supremo Tribunal Federal não surgiu com uma 

postura ativista de uma hora para outra. Deve-se reconhecer que a atitude proativa de realce é 

algo que vem sendo edificado na maneira como a corte mais alta do país vem se imiscuindo 

em assuntos anteriormente rechaçados do controle judicial, por conterem temas políticos. 

Assim, a análise deverá se ocupar, neste momento, da reforma judiciária, bem como as 

decisões mais polêmicas da corte e que demonstram a tendência ativista. 

As inovações introduzidas pela Carta de 88 e a atuação cada vez mais proativa da 

Suprema Corte pátria trouxeram, além dos efeitos já analisados, um significativo aumento no 

número de demandas no STF. Segundo VERÍSSIMO,218 

 

 -2004), o 
volume anual de distribuições mais que quadruplica. Isso representou um aumento à 
proporção média de 10,5% ao ano. Se for tomado apenas o período compreendido 

 

 

 Este incremento de ações foi uma das causas da adoção de um instrumento que 

possibilitou ao Supremo um novo impulso no sentido ativista: a súmula vinculante. Trata-se 

de uma inovação instituída pela emenda constitucional nº 45/2004 (reforma do judiciário), 

embora a idéia de se conferir efeito vinculante às decisões do STF, pela própria complexidade 

que o tema encerra, foi fruto de anos de debates e propostas pelo Legislativo,219 O instituto 

em apreço possibilitou à Corte um sistema criativo que se aproxima da atividade legislativa 

típica.220 O conteúdo sumulado deverá se ater à matéria constitucional, compreendendo 

                                                           
218 VERÍSSIMO, Marcos Paulo.  A Constituição de 1988, vinte anos depois Suprema Corte e ativismo judicial 

 

processos distribuídos a essa corte era, na década de 1940, de 2.500. no final da década de 1950 esse número 
sobe para 7.500, mantendo-se estável entre 7.000 e 8.000 na década seguinte. O número pouco mais que dobra 
entre as décadas de 1970 e1980. Portanto, em um espaço de 50 anos, o volume anual de distribuições ao 
Supremo Tribunal Federal aumentou em aproximadamente oito vezes, isto é cresceu a uma proporção média de 

 
219 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência Jurisprudencial e Súmula vinculante. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010, pág.342-343. 
220 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial. Parâmetros dogmáticos, São Paulo: Saraiva, 2010. Pág.295. 
Segundo o autor, ao tecer considerações acerca da súmula vinculante, argumenta que se trata de instituto de 

a, no sentido de que a súmula vinculante é antes um ato de criação do que de aplicação do 
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federadas; a interpretação de dispositivo legal (ou de ato normativo) em face da 
Constituição (interpretação conforme) ou de dispositivo da própria Constituição; a 
vigência de lei ou de ato normativo diante da Constituição (compatibilidade do direito 
pré- 221. 

 

 A reforma constitucional incluiu o artigo 103-A222 ao texto da Carta. Neste dispositivo 

encontram-se os requisitos formais e materiais223 de elaboração da súmula vinculante. Não se 

pode olvidar que a súmula vinculante não possui a mesma força de uma lei (que vincula a 

todos) nem tampouco se trata de uma simples compilação de decisões anteriores do tribunal. 

Este novel sistema está no limiar, isto é, não é uma norma jurídica, mas tem efeito vinculante 

(obrigatório) que a aproxima de uma legislação comum. 224 Ao comentar esta característica 

Mancuso225 salienta que 

 

-
se a todos os órgãos judiciais e à Administração Pública direta e indireta, certo ainda 
que seu descumprimento, demonstrado em reclamação atendida pelo STF, leva à 
cassação da decisão judicial ou à anulação do ato administrativo. A par disso, a 
súmula vinculante apresenta algumas singularidades que a distinguem da 
jurisprudência dominante e das súmulas comuns (não obrigatórias), valendo observar 
que aquela primeira opera como insumo ou fonte destas últimas, já que súmula 
simples nada mais é do que o extrato da jurisprudência prevalecente sobre um dado 

 

 

Cumpre salientar, no entanto, que a emenda da reforma não trouxe propriamente uma 

novidade ao sistema jurídico nacional. O Código de Processo Civil, em seu artigo 557, com 

redação dada pelas leis nº 8.038/90 e 9.756/98, já trazia uma obrigação quanto à observância 

                                                           
221 RAMOS Op. Cit. Pág. 295. 
222 Dispõe o artigo 103-
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, 
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em  
223 Para RAMOS, op. cit., pág. 295, os requisitos formais se caracterizam pela atuação de ofício ou por 
provocação de entidade, órgãos e autoridades competentes e voto favorável de dois terços dos membros do 
tribunal e os materiais que se referem às decisões reiteradas sobre matéria constitucional e existência de 
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre estes e órgãos da Administração pública. 
224 MORAES, Guilherme Peña de. Súmula vinculante no direito brasileiro. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, 
nº. 17, 2008. Disponível em www.direitopúblico.com.br. último acesso em: 10/06/2011. Pág. 04: Neste artigo o 
autor aponta a existência de três correntes doutrinárias acerca da natureza da súmula vinculante. Na primeira há 

ria 
de provocação e julgamento de diversos casos anteriores; por fim um terceiro posicionamento se situa de forma 

 
225 MANCUSO, Op. Cit. Pág. 344. 
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das sumulas editadas pelos tribunais. O advento, em 1993, das ações declaratórias de 

constitucionalidade, demonstrava vinculação às decisões proferidas pelo judiciário. Assim, é 

a súmula está longe de ser um instituto desconhecido do direito 

brasileiro pré- 226 

 A reforma do judiciário propugnou pela redução do número exacerbado de ações que, 

a cada ano, abarrotava a Suprema Corte brasileira e dificultava a solução dos conflitos, dado 

ao número elevado de demandas. O objetivo parece ter sido alcançado com a edição do 

instituto da súmula vinculante. 227 Ocorre que, no tocante ao ativismo judicial parece claro 

que a adoção deste instituto se apresenta como elemento impulsionador do fenômeno, na 

medida em que aumenta a dimensão criativa da Corte. Autoriza o STF a dar um efeito 

obrigatório às suas decisões, o que não ocorria em tempos pretéritos. Na sumula vinculante o 

tribunal não apenas interpreta, cria, mas também obriga a observação daquela decisão 

sumulada.  

O tema suscita muitas críticas uma vez que no Brasil vigora o sistema de civil Law, e a 

possibilidade de existência de decisão judicial com força vinculante aproximaria o sistema 

pátrio de uma configuração híbrida228. O modelo em que se utilizam as decisões judiciais 

como força vinculante é o common Law em que  

 

stare decisis) utilizado no modelo judicialista, é o caso já 
decidido, cuja decisão primeira sobre o tema (leading case) atua como fonte para o 
estabelecimento (indutivo) de diretrizes para os demais casos a serem julgados. A 
norma e o princípio jurídico são induzidos a partir da decisão judicial, porque esta não 
se ocupa senão da solução do caso concreto apresentado. O precedente haverá de ser 

229  

 

 Mas não se pode dizer que o sistema de súmula vinculante seja totalmente 

incompatível com o sistema de civil Law, apenas que, em um sistema como este de 

                                                           
226 TAVARES, André Ramos. Perplexidades do Novo Instituto da Súmula Vinculante no Direito Brasileiro. 
Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 22, 
junho, julho, agosto, 2010. Disponível em www.direitodoestado.com/revista/ RERE-22-junho-2010-ANDRE-
RAMOS-TAVARES.PDF. Acesso em 06/06/2011. 
227 RAMOS, op. Cit. Pág. 298 relata uma entrevista à imprensa no ano de 2008, em que o Ministro Gilmar 
Mendes alega ter ocorrido uma redução de cerca de 40% (quarenta por cento) no número de processos 
distribuídos aos relatores. 
228 MANCUSO, op. Cit. Pág. 346. Interessante a pergunta formulada pelo autor no que se refere ao tema em 

-germânica (civil Law, direito codicístico, com primado da 
norma legal  CF, art. 5º e II) ou, ao recepcionar a súmula vinculante, similar ao binding precedent, típico dos 
países da família common Law, nosso regime jurídico  político tornou-  
229 TAVARES, op. Cit. Pág. 01. 
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supremacia da lei, a presença de uma decisão judicial com força vinculante coloca o sistema 

brasileiro diante de um modelo mais aguerrido ao common Law. 

 O advento do efeito vinculante às súmulas do STF não é o único fator em que se pode 

constatar uma mudança de postura da Suprema Corte em direção ao ativismo. Há outro 

instituto em que se pode observar, com o passar do tempo, a mudança da postura do Tribunal. 

Trata-se do Mandado de Injunção. 

 Presente no título II, capítulo I do artigo 5º LXXI da Carta Política,230 o Mandado de 

Injunção é cabível sempre que a omissão legislativa torne inviável o exercício regular de um 

direito.  Moraes231 conceitua o Mandado de Injunção como 

 
uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma 
liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal. Juntamente com a 
ação direta de inconstitucionalidade por omissão, visa ao combate da síndrome de 
inefetividade das normas constituc  

 

 Na mesma esteira, José Afonso da Silva reconhece o Mandado de injunção como um 

posto à disposição de quem se considere titular de qualquer daqueles 

direitos, liberdades ou prerrogativas inviáveis por falta de norma regulamentadora exigida 
232 

 O conceito e a finalidade do Mandado de Injunção não despertam grandes polêmicas, 

embora sua origem seja controvertida. Para ANASTÁCIO233 três correntes de pensamento são 

responsáveis por tentar identificar a gênese desse instituto que surgiu com a Carta de 1988. A 

primeira corrente defende que o Mandado de injunção surgiu no direito anglo-americano, uma 

vez que guarda semelhança com o writ of injuction. Um segundo posicionamento advoga a 

tese de que o remédio constitucional em apreço foi uma inovação trazida pelo texto Político 

de 88 e, por fim, a terceira linha de pensamento aproxima o mandado de injunção da 

fiscalização de inconstitucionalidade e de legalidade, presentes no ordenamento constitucional 

português.  

                                                           
230 -se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 

 
231 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2001. Pág.172. 
232 SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo: Malheiros Editores, 1997, pág. 
426. 
233 ANASTÁCIO, Rachel Bruno. Mandado de Injunção. Em Busca da Efetividade da Constituição. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, pág.03-13. 
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 O problema maior, e que interessa a esta investigação, não está no conceito ou na 

origem do mandado de injunção, mas sim quanto à forma como a decisão deste instrumento 

de garantia, possibilitará a efetivação do direito negligenciado pela inércia legislativa. Esta é a 

questão pertinente ao tema do ativismo. Conforme salienta Ramos234  

normativa em sede de mandado de injunção, prevalecendo a orientação assentada no 
julgamento do Mandado de Injunção n. 107-3/DF, que, praticamente equiparava o 

 

 

 Esta questão se colocava em virtude da existência de duas teorias acerca do conteúdo 

da decisão do Mandado de Injunção: as posições concretistas e não concretistas. A primeira 

teoria propugna que presentes os requisitos do mandado de injunção, o tribunal programa a 

normatividade faltante até que a atividade legislativa supra a ausência da norma 

regulamentadora. Esta teoria se divide em concretista geral, que defende o efeito erga omnes 

da decisão e concretista individual, hipótese em que a decisão produzirá efeitos apenas para o 

autor do Mandado. Já a segunda teoria defende que o Judiciário deve apenas reconhecer a 

mora legislativa.235 

 A análise das correntes em apreço torna-se necessária para que se possa demonstrar 

como a postura do Supremo Tribunal Federal vem sendo alterada rumo ao ativismo. Neste 

sentido cumpre relatar o pronunciamento do Ministro Neri da Silveira, proferido na ata da 7ª 

sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal,236 realizada em março de 1995, acerca da 

posição do tribunal quanto às teorias em questão: 

 

correntes: a majoritária, que se formou a partir do Mandado de Injunção nº107, que 
entende deva o Supremo Tribunal Federal, em reconhecendo a existência da mora do 
Congresso Nacional, comunicar a existência dessa omissão, para que o Poder 
Legislativo elabore a lei. Outra corrente, minoritária, reconhecendo também a mora do 
Congresso Nacional, decide, desde logo, o pedido do requerente do mandado de 
injunção e provê sobre o exercício do direito constitucionalmente previsto. Por último 
registro minha posição que é isolada: partilho do entendimento de que o Congresso 
Nacional é que deve elaborar a lei, mas também tenho presente que a Constituição, 
por via do mandado de injunção, quer assegurar aos cidadãos o exercício de direitos e 
liberdades, contemplados na Carta Política, mas dependentes de regulamentação. 
Adoto posição que considero intermediária. Entendo que se deva, também, em 
primeiro lugar, comunicar ao Congresso Nacional a omissão inconstitucional, para 
que ele, exercitando sua competência, faça a lei indispensável ao exercício do direito 

                                                           
234 RAMOS op. Cit. Pág. 300. 
235 MORAES, Op. Cit. Pág 178-181. 
236 MORAES, op. Cit. 178 
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constitucionalmente assegurado ao cidadão. Compreendo, entretanto, que, se o 
Congresso Nacional não fizer a lei, em certo prazo que se estabeleceria na decisão, o 
Supremo Tribunal Federal pode tomar conhecimento da reclamação da parte, quanto 
ao prosseguimento da omissão, e, a seguir, dispor a respeito do direito in concreto. É, 
por isso mesmo, uma posição que me parece concilia a prerrogativa do Poder 
legislativo de fazer a lei, como órgão competente para a criação da norma, e a 
possibilidade de o Poder Judiciário garantir aos cidadãos, assim como quer a 
Constituição, o efetivo exercício de direito na Constituição assegurado, mesmo se não 
houver a elaboração da lei. Esse tem sido o sentido de meus votos, em tal matéria. De 
qualquer maneira, porque voto isolado e vencido, não poderia apresentar uma ordem 
ao Congresso Nacional, eis que ineficaz. De outra parte, em se cuidando de voto, no 
julgamento de processo judicial, é o exercício, precisamente, da competência e 
independência que cada membro do Supremo Tribunal Federal tem e, necessariamente 
há de ter, decorrente da Constituição, de interpretar o sistema da Lei Maior e decidir 
os pleitos que lhe sejam submetidos, nos limites da autoridade conferida à Corte 

 

 

 No posicionamento defendido acima se pode notar que a tendência da Suprema Corte 

pátria era a de que, no tocante ao mandado de injunção cabia ao Judiciário a simples 

comunicação ao Legislativo para que este tomasse as providências necessárias. A situação se 

transmutou completamente nos dias atuais e isso fica bastante claro na análise dos dois 

momentos em que se discutiu, no STF, a ausência de norma reguladora do direito de greve 

dos servidores públicos. 

 O direito de greve é garantido no artigo 9º da Carta É 

assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 

de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

constitucional se estende aos servidores públicos no o direito 

de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

edição da referida lei, que regulamentaria a greve dos servidores públicos, não foi votada pelo 

Poder Legislativo, o que gerou a interposição de mandados de injunção no sentido de 

compelir o Poder faltoso, a elaborar norma jurídica que possibilite o exercício do direito de 

greve por servidores públicos. 

 As primeiras intervenções da Suprema Corte, no tocante ao tema em apreço, foram 

restritivas, seguindo uma orientação tradicional da simples comunicação, ao Legislativo, da 

mora na elaboração da norma regulamentadora do direito. 237 

                                                           
237 Cumpre destacar trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no MI 670  
da omissão legislativa quanto à definição das possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de 
greve por servidores públicos civis já foi, por diversas vezes, apreciado pelo STF. Em todas as oportunidades, 
esta Corte firmou o entendimento de que o objeto do mandado de injunção cingir-se-ia à declaração da 
existência, ou não, de mora legislativa para a edição de norm  
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Segundo Saul Tourinho Leal,238 em 2007 o Supremo modificou seu posicionamento 

acerca do alcance da decisão proferida em mandado de injunção. Esse posicionamento novo 

pôde ser observado no julgamento de três Mandados de Injunção de números 670/ES, 708/DF 

e 712/PA. Nestes julgados o tribunal foi confrontado, novamente, com a mora legislativa 

concernente à regulamentação do exercício do direito de greve por servidores públicos. O 

resultado, no entanto, se afastou do posicionamento tradicional, na medida em que não se 

buscou mais a simples comunicação ao parlamento para suprimento da norma. Com vistas a 

possibilitar o exercício do direito em tela, a Corte determinou a adoção suplementar das regras 

atinentes ao exercício do direito de greve aos trabalhadores do setor privado, preenchendo 

omissão com a lei 7783/89. 239 

O tema do ativismo na Suprema Corte brasileira se torna mais claro quando se 

defrontam as questões atinentes à forma como a mais alta instância do país vem interpretando 

a Constituição de forma proativa, quer preenchendo lacunas  resultantes da omissão 

legislativa, com normas jurídicas existentes, como na hipótese já analisada do mandado de 

injunção, quer com atividade criativa em que se extrai, da decisão judicial, uma 

normatividade, um comando que seria próprio da atividade legiferante. 

RAMOS240 demonstra o aspecto ativista da construção jurisprudencial da Corte, ao 

analisar dois momentos polêmicos em que as decisões judiciais, proferidas pelo STF tiveram 

caráter inédito: a questão da filiação partidária e a restrição ao Nepotismo. 

 No tema da fidelidade partidária o aspecto ativista resulta da ausência de norma 

jurídica que autorize a perda do mandato por parlamentar que deixou sua legenda partidária 

original e rumou para outro partido, no curso do mandato. Trata-se, portanto, de típica 

construção pretoriana do Tribunal Superior Eleitoral, confirmada posteriormente pela 

Suprema Corte no julgamento dos Mandados de Segurança 26.602, 26.603, 26.604, todos do 

Distrito Federal. No julgamento em questão o STF 

Corte, para acompanhar, por maioria de votos, o entendimento consubstanciado na 

 isso porque a orientação pretoriana 

                                                           
238 LEAL, Saul Tourinho. Ativismo ou Altivez? O outro lado do Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010. Pág. 186. 
239 LEAL, Saul Tourinho. Op. Cit. Pág. 186-187. 
240 RAMOS, Elival da Silva. Op. Cit. Pág 245-264. 
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anterior aos julgamentos acima, não decretava a perda de mandato por parlamentar ou 

suplente que trocasse de partido no curso do mandato. 241   

 Na análise da questão da vedação ao nepotismo, caracterizado como a nomeação de 

parentes para cargos em confiança, há outro grande exemplo de ativismo no Pretório Excelso. 

A limitação a esse tipo de ação por autoridades não é uma novidade no sistema.242 Ocorre 

que, ao se manifestar acerca do tema em algumas situações, especialmente no RE 579.951-

4/RN, o STF reconheceu a violação do artigo 37 caput do texto constitucional na nomeação 

de parentes para cargos públicos comissionados. Posteriormente o tema mereceu a edição de 

uma súmula vinculante, de nº 13, vinculando todos os Poderes Constituídos nas esferas 

federal, estadual e municipal. 243 

  A definição de ativismo, para RAMOS decorre do fato de que a decisão limitadora em 

questão decorreu de uma avaliação principiológica da Constituição. Nesse sentido, afirma o 

autor que 

legislador brasileiro, estava a merecer um enfrentamento mais enérgico. O que se questiona 

é que pudesse ele ser feito mediant  244  

No mesmo sentido, BARROSO salienta que a questão da perda de mandato causado 

por mudança de legenda, e a extensão do conceito de nepotismo aos demais Poderes, dentre 

outros, são amostras do aspecto claro da tendência ativista da Suprema Corte do país. Nas 

palavras do autor 

 

claramente ativista. Não é difícil ilustrar a tese. Veja-se em primeiro lugar, um caso de 
aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu 
texto e independentemente de manifestação do legislador ordinários: o da fidelidade 

                                                           
241 RAM
Tribunal Federal para, sob determinados pressupostos, impor ao parlamentar eleito pelo sistema proporcional a 
perda de mandato em caso de desfiliação partidária configura um dos episódios mais característicos de ativismo 
judiciário de toda a história daquela Excelsa Corte. O rigor científico exige que se aparte, no exame da atuação 
do STF, tanto aqui como em qualquer outro exercício supostamente ativista, a discussão sobre os fins que se 
pretendeu atingir, invariavelmente dignos de serem prestigiados, porém mediante a indispensável intermediação 

 
242 RAMOS, op. Cit. Pág. 256 em que o autor cita o artigo 10 da lei 9421/96 e o artigo 22 da lei 9953/2000. 
243 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 

29/08/2008,p.1. DJOU de 29/08/2008. Disponível em <http//www.stf.jus.br> consulta em 11/08/2011.  
244 RAMOS, OP. CIT. PÁG. 260. 
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partidária. O STF, em nome do princípio democrático, declarou que a vaga no 
Congresso pertence ao partido político. Criou, assim, uma nova hipótese de perda do 
mandato parlamentar, além das que se ecnontram expressamente previstas no texto 
constitucional. Por igual, a extensão da vedação do nepotismo aos Poderes Legislativo 
e Executivo, com a expedição de súmula vinculante, após o julgamento de um único 
caso, também assumiu uma conotação quase normativa. O que a corte fez foi, em 
nome dos princípios da moralidade e da impessoalidade, extrair uma vedação que não 
estava explicitada em qualquer regra constitucional ou infraconstitucional 

245   

 

 Diante desse quadro se pode afirmar que a tendência da mais alta Corte do Judiciário 

brasileiro vem demonstrando de forma inequívoca, um comportamento proativo que o está 

aproximando de um ativismo judicial. Esta postura, contudo, decorre de uma mudança na 

forma como o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando em temas polêmicos e de 

complexidade, que, muitas vezes, são relegados a segundo plano pelo Legislativo.  

O movimento mais recente nesse sentido, e que corrobora os argumentos anteriores, 

foi o julgamento da ADI 4277 e da ADPF 178, no dia 05/05/2011 em que se reconheceu a 

possibilidade de se estender aos casais que vivem em relações homoafetivas, os meamos 

direitos e deveres dos casais heterossexuais. Mais uma vez se buscou a utilização dos 

princípios como norte das decisões do Pretório Excelso, principalmente o princípio da 

dignidade de pessoa humana. No julgamento, a Corte entendeu que viola Constituição a 

discriminação em virtude do sexo e a decisão estendeu aos casais homossexuais as 

disposições previstas no artigo 1723 do Código Civil, isto é reconhecendo a possibilidade de 

uniões estáveis homoafetivas. 246 

 Neste capítulo e no anterior, a análise empreendida buscou demonstrar a existência do 

ativismo e da judicialização da política em terrae brasilis, e no direito alienígena, 

inicialmente buscando a análise dos diversos países que propugnam pela democracia e 

passando aos antecedentes históricos no cenário brasileiro para depois percorrer a trajetória 

ativista em que a Corte Suprema do país vem passando. No próximo capítulo a pesquisa 

objetivará uma questão mais específica, isto é, a judicialização e o ativismo no tema da saúde 

no país. Trata-se de uma análise com um vetor empírico maior, na medida em que busca 

pesquisar a jurisdição constitucional pela análise de decisões proferidas pelo Supremo. 
                                                           
245 BARROSO, Luís Roberto. Retrospectiva 2008  Judicialização, Ativismo e Legitimidade democrática. REDE 
Revista Eletrônica de direito do Estado, nº 18, abril/maio/junho de 2009 - Salvador  Bahia - Brasil. Disponível 
em www.direitdo estado.com.br. consulta em 10/08/2011. Outros temas são citados pelo autor, como a 
verticalização, em que o STF declarou que as coligações eleitorais não poderiam ser feitas a menos de um ano 
das eleições, declarando a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional e 

 
246 Disponível em www.stf.jus.br, consulta em 11/08/2011. 
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3 ATIVISMO E JUDICIALIZAÇÃO APLICADOS: O DIREITO 
FUNDAMENTAL À SAÚDE 

3.1 moldura constitucional do direito fundamental à saúde; 
 

247 sem uma razão. 

De todos os textos constitucionais da história política nacional, o de 1988 é, sem dúvida, o 

que mais reconhece direitos inerentes ao indivíduo. Permeada pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana, a Carta garante um rol de direitos individuais e sociais que tem como escopo 

a garantia deste princípio. 

A disciplina do direito à saúde encontra-se nos artigos 196 a 200 da Constituição248 que 

determinam, dentre outras coisas, como devem ser coordenados os serviços de saúde entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; a distribuição dos recursos; a definição 

do Sistema Único; e até a disciplina jurídica dos sistemas privados de saúde complementar. O 

artigo 196 CF é o que mais interessa para esta investigação na medida em que determina uma 

obrigação para entre os entes da federação, quanto ao dever de garantia deste direito por meio 

de políticas públicas adequadas.249  

A Constituição estabelece, ainda, em seu artigo 24 inciso XII e artigo 30 inciso II, a 

competência concorrente dos entes federados para legislar sobre o direito à saúde. Desta 

forma, a União se obriga ao estabelecimento de normas gerais, os Estados legislam de forma 

                                                           
247CASAGRANDE, Cássio Ministério Público e a Judicialização da Política, Porto Alegre, Sérgio Antônio 

-se da tradição liberal 
brasileira na medida em que a Constituição de 1988 não se restringe a elencar as liberdades civis e políticas dos 
cidadãos, mas atribui a estas liberdades um sistema de valores que informam todo o conteúdo jurídico das 
normas materiais da Carta. Assim, ao prever no preâmbulo valores como bem-estar, desenvolvimento, justiça, 
pluralidade, entre outros, além de sublinhar como um dos fundamentos do Estado brasileiro a dignidade da 
pessoa humana, os constituintes abandonaram uma tradição de neutralidade da norma constitucional em favor de 
um sistema axiológico baseado em princípios. Além disso, a Constituição adentrou com grande força na 
regulação da ordem social e econômica, permitindo, assim novas formas de controle político, pelos cidadãos, da 

 
248FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. O Direito Fundamental à Saúde. Parâmetros para sua Eficácia e 
Efetividade. Po
direito social à saúde é previsto no artigo 6º, caput, e, em mais detalhes, nos artigos 196 e seguintes da 
Constituição Federal de 1988, como direito fundamen  
249 
garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos  
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suplementar e os Municípios legislam nas matérias de interesse local, de acordo com o artigo 

24 parágrafos 1º e 2º e artigo 30 incisos I e II, respectivamente. 250-251 

O sistema de saúde, inaugurado pela Constituição de 1988, é mais amplo do que os 

existentes em textos constitucionais anteriores. A idéia de saúde no Brasil pré 88 não incluía o 

conceito de universalidade, deixando a assistência médica, para determinados grupos, sob o 

apoio da caridade. Os institutos de saúde, como os antigos IAPs e o INPS caracterizavam-se 

trabalhadores que contribuíam para os 

institutos de previdência.  252  

Este modelo de assistência  vinculado aos institutos de previdência  resultou do 

chamado Sistema Nacional de Saúde, instituído pela Lei nº 6.229/75 que 

  

ineficiência, motivando a busca por serviços de saúde de melhor qualidade e 
gerenciamento organizado. As ações de promoção da saúde e prevenção de doenças 
eram desenvolvidas quase que exclusivamente pelo Ministério da Saúde. A assistência 
médico-hospitalar era prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social  INAMPS -, AUTARQUIA VINCULADA AO Ministério da 

253  

 

Ao criar um dever para o Estado de garantir um sistema de saúde que atenda a todos os 

cidadãos, a Carta de 88 permitiu que grupos tradicionalmente alijados do acesso a este direito 

pudessem pleitear a sua efetivação em juízo. Neste sentido BARROSO254 argumenta que as 

normas constitucionais pós 88 caracterizam-se pelo critério da efetividade, não sendo apenas 

percebidas como um documento estritamente político, mera convocação à atuação do 

Legislativo e do Executivo, e passaram a desfrutar de aplicabilidade direta e imediata por 
                                                           
250 SANTOS, Cláudia Maria Macedo Perlingeiro dos. Jurisdição e direitos fundamentais: controle da omissão do 
Estado na concretização do direito à saúde
do dever ao Estado, como contrapartida ao direito ao serviço de saúde que é assegurado ao cidadão, encontra-se 
também definido no rol de competências, tanto das comuns às entidades federativas, quanto das específicas dos 
Municípios (ex vi dos artigos 23, II e 30, VII da Constituição) sendo despiciendo assinalar que o exercício de 

 
251 Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 24§§1º e 2º e ompete à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) §1º no âmbito da legislação 
concorrente a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, §2º A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não exclui a comp
Municípios: I- Legislar sobre assuntos de interesse local, II- suplementar a legislação federal e estadual no que 

 
252 Barroso, Luís Roberto. Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, Fornecimento 
Gratuito de Medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial, Revista Jurídica Unijus, Uberaba-MG, v.11, 
n.15, p 13-38, novembro de 2008, disponível em www.unibe.br consulta em 18/10/2011, pág. 20-21 
253 FIGUEIREDO, op. Cit. Pág. 96 
254 BARROSO, op. Cit. Pág. 13 
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 Todas estas mudanças quanto à forma de interpretação do texto 

constitucional decorreram da chamada 255 embora se possa 

tem ocupado lugar de 

, com as 

idéias trazidas do direito americano por Ruy Barbosa. 256  

A mudança de paradigma no tocante ao direito à saúde decorreu, além da característica 

o direito à saúde é um rótulo que exprime um 

complexo de direitos individuais e transindividuais

visar à promoção, proteção e recuperação da vida. 257 

AMARAL argumenta que o problema da saúde no Brasil começou a ganhar 

repercussão não com as doenças, que ameaçavam parte da população brasileira e eram fruto 

de uma grande desigualdade social, mas sim com o surgimento da AIDS, que ameaçava a vida 

de muitos, levando os portadores desta enfermidade a buscar, no judiciário, com base no 

artigo 196, o apoio ao tratamento  e a sobrevida  e as iniciativas de prevenção.258 

                                                           
255 

 
256 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma Teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2009, pág. 242. 
257NASCIMENTO, José Rogério Bento do. A efetivação do direito fundamental à saúde. Revista Juris Poiesis, 
ano 11, nº 11, 
como regra em face do legislador, um direito a todos indistintamente assegurado de exigir programas de saúde, 
ou seja, de exigir um conjunto de ações dirigidas à finalidade de proporcionar uma vida saudável, por exemplo, 
com oferta de saneamento e com medidas de vigilância epidemiológica tais como a coleta e a gestão dos dados 

 
essencialmente coletivo exercido como regra em face do Executivo, 

significando o poder de exigir prestações afirmativas e negativas tais como a estruturação de uma rede de 
atenção básica em saúde, capaz de dar atendimento familiar e orientação, além de promover vacinação e adotar 
ações de política administrativa em vigilância sanitária, seja pela exigência prévia de autorização para certas 
atividades ou serviços, seja pela fiscalização e até a proibição de algumas práticas consideradas arriscadas para a 
saú  

executivo e da sociedade, contemplando o direito exigir meios de diagnóstico e de tratamento para os males que 
atingem os seus titulares.  
258 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha. Critérios jurídicos para lidar com a Escassez de recursos e 
as decisões trágicas. 
viam-se na difícil situação de se confrontarem com a possibilidade de negar remédios indispensáveis à sobrevida 

físicas. Do outro lado, encontrava-se o Poder Público, com recursos sabidamente mal empregados e, algumas 
vezes, defendido em juízo com argumentos que soavam insignificantes ante a uma vida humana determinada, 
como, por exemplo, tratar-se de matéria incluída na discricionariedade administrativa ou mesmo mais prosaicas, 
como depender a aquisição do medicamento vital para a sobrevida do paciente do término de procedimento 
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Para SARLET o direito à saúde possui uma dupla fundamentalidade formal e material, 

sendo aquela uma decorrência do direito constitucional positivo259 encontra-se ligada 

à relevância do bem jurídico tutelado é o próprio conceito de vida digna. 

O modelo instituído pela Carta de 1988 caracteriza-se pela opção por um sistema 

único que tenha por objetivo o atendimento a toda a população, tendo como diretrizes 

a descentralização, com comando único em cada esfera governamental; a 

, bem como permite a parceria 

com os regimes privados de saúde. 260 

A amplitude do sistema de saúde, no modelo pós 88 caracteriza-se pelo acesso integral 

a este direito, como forma de garantir o pleno respeito a uma vida digna.. O grande problema 

da generalidade se deve ao fato de que, no texto constitucional, não há uma definição mais 

clara do conteúdo deste direito à saúde, isto é, universalidade significa garantir acesso a todos 

os cidadãos os procedimentos médicos existentes, ou seria aquilo que se possa fornecer, que 

seja feito para todos indistintamente?  

Em uma posição de crítica ao atual modelo, TORRES argumenta que a Constituição 

distinguiu as prestações correspondentes ao chamado mínimo existencial, que teriam 

que poderiam ser 
261 

 não se deu com a promulgação da 

Constituição de 1988, mas sim com a elaboração da Lei n º 8080/90 que instituiu o sistema 

                                                           
259 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas Considerações em Torno do Conteúdo, eficácia e efetividade do direito 
fundamental à saúde na Constituição de 1988. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 11 setembro/ outubro/ novembro 2007, pág. 02-03. Disponível na 
internet HTTP://www.direitodo estado.com.br/rere.asp. Acesso em: 13/05/2011. Para o autor a fundamentalidade 

fundamentais ( e, portanto, também a saúde), situam-se no ápice de todo o ordenamento jurídico, cuidando-se, 
pois, de norma de superior hierarquia; b) na condição de normas fundamentais insculpidas na Constituição 
escrita, encontram-se submetidos aos limites formais (procedimento agravado para a modificação dos preceitos 
constitucionais) e materiais (as assim 
derradeiro nos termos do que dispõe o artigo 5º, parágrafo 1, da Constituição, as normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais são diretamente aplicáveis e vinculam diretamente  
260 
pública e privada de saúde, esta última utilizada por meio de contratação ou convênio firmado com o Poder 

 
261 TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao Mínimo Existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, pág. 245. 

remunerados pelo pagamento das contribuições ao sistema de seguridade, exceto quando se tratasse de 
indigentes e pobres, que têm o direito ao mínimo de saúde sem qualquer contraprestação financeira, posto que se 
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único de saúde (SUS). 262 Neste contexto a idéia de amplitude do acesso acabou por gerar 

distorções no sistema financeiro do Estado, criando um sistema modelo público de baixa 

qualidade e direcionando as classes mais favorecidas aos planos privados, com mais qualidade 

no atendimento, bem como alguns exageros cometidos por membros do poder judiciário, 

quando exigem prestações absurdas ou desnecessárias. 263 

Na defesa de um novo modo de se encarar a obrigação de assistência à saúde LEAL 

afirma que, tendo em conta os mandamentos legais da Constituição e da legislação comum, a 

garantia da saúde universal  deve ser interpretada não como um dever único do Estado, mas 

como uma obrigação que pode ser suportada pela sociedade. Ao analisar o encargo de prestar 

alimentos, num sentido amplo, o autor defende que a saúde também se insere neste conjunto 

de prestações, uma vez que a família se torna co-responsável pela garantia do direito à uma 

vida digna de seus membros, pois  

 

-se falando, em verdade, também do dever de solidariedade que a Constituição 
Brasileira de 1988 impõe a estas relações, chamando à responsabilidade de cada 
qual para que contribuam na constituição de uma sociedade justa e democrática, 
condição de poss 264 

 

Em postura diversa, FIGUEIREDO entende que a obrigação de garantir a saúde não se 

limita apenas ao Estado, mas se estende também aos particulares.265 Contudo, o sentido em 

que a autora defende esta relação se desloca do campo da obrigação na prestação dos serviços 

                                                           
262 iou a utopia da gratuidade 
nas prestações de saúde (art. 43) e definiu o direito à saúde como fundamental (art. 2º), nunca mais ficou claro o 

 
263 TORRES, op. Cit. Pág. 256. Vale citar dois exemplos mencionados pelo autor em um paciente, ao comprar o 
medicamento preferiu trocar de carro e outro que após bloquear recursos do governo gaúcho foi para a Europa e 

udicar individualmente o bem 
 

264 LEAL, Rogério Gesta.  A quem compete o dever de saúde no Direito Brasileiro? Esgotamento de um modelo 
institucional. Revista de Direito sanitário, São Paulo, v. 09, n.1 jun. 2008. Disponível em 
HTTP://www.revistasusp.sibi.usp/scielo acesso em 15/01/2011., pág. 17-
do Rio Grande do Sul introduziu em sua Constituição a participação do indivíduo e de sua família no custeio da 
saúde pública, sendo que, com base nestes pressupostos, foi editada a Lei-RS n º 9.908/93, determinando que o 
Poder Público estadual deve fornecer medicamentos especiais ou excepcionais aos seus cidadãos desde que 

 
265 FIGUEIREDO, op. Cit. Pág. 93-
dirige também aos particulares, de modo que o dever de efetivá-lo não compete exclusivamente ao Estado. Sem 
adentrar no exame mais aprofundado desta temática, refira-se, entretanto, que a doutrina vem convergindo para a 
afirmação da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, embora ainda ausente 
uniformidade quanto à forma de incidência dessas normas constitucionais, se diretamente e de modo ordinário, 
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de saúde para a abstenção de quaisquer condutas que ponham em risco a vidas dos demais 

membros da sociedade. Para a autora  

 

aúde, admite-se 
a imposição de um dever geral de respeito, muito embora, dada a incidência do 
princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), pareça improvável a possibilidade de 
reconhecimento de posições jurídico-subjetivas, que outorguem ao titular do direito 
fundamental à saúde a pretensão de exigir de outro particular o fornecimento de 

 

 

Para BARCELLOS, o direito à saúde representa um dos elementos do núcleo básico 

de proteção da dignidade humana. Neste sentido, faz-se necessária a definição de um 

conteúdo mínimo de prestações que devem ser providas pelo Estado para garanti-lo como um 

todo. Este conteúdo mínimo poderia ter sua concessão determinada pelo judiciário, em virtude 

da disciplina constitucional. 266  

O problema reside, segundo a autora, na própria definição do conteúdo deste mínimo 

existencial em matéria de saúde pública, pois afirma que 

saúde que podem ser judicialmente exigidas do Poder Público, a serem prestadas 

diretamente por ele ou pelo particular com custeio público, caso a Administração não possa 

embora não se trate de uma opção simples267. 

No mesmo sentido LOPES, defende a necessidade de se garantir, pelo menos, um conteúdo 

mínimo de direitos fundamentais adequados à dignidade humana.268 TORRES também 

reconhece a dificuldade de se estabelecer o conteúdo do mínimo existencial ao argumentar 

que 

 

                                                           
266 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002, pág. 272-289. Segundo a autora, este conteúdo mínimo exigível poderia ser acompanhado de outros 
conteúdos juridicizados e que tenham forma legal. No mais competiria ao judiciário apena

 
267 
saúde compõem esse mínimo envolve uma escolha trágica, pois significa que, em determinadas situações, o 
individuo não poderá exigir judicialmente do Estado prestações possivelmente indispensáveis para o 
restabelecimento ou a manutenção de sua saúde, caso elas não estejam disponíveis na rede pública  
268  LOPES, Maurício Caldas. Judicialização da Saúde, Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2010, pág. 78.Para o autor 

indignidade e, pior, não é livre nem mesmo para participar da tomada das decisões políticas da nação, 
prerrogativa de que não pode se despojar em um estado democrático cujo processo eleitoral legitimante dependa 
da hígida participação de todos, considerando o pluralismo da sociedade em que também o despossuído 
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ia definir os limites nos 
quais se considera direito fundamental, gerando a obrigatoriedade da prestação estatal 
gratuita, ou mero direito social, fora do campo do mínimo existencial e dependente de 
dramáticas escolhas orçamentárias e de pagamento de contr 269 

 

Diante da amplitude das necessidades relacionadas com a saúde, e da dificuldade em 

se estabelecer aquilo que de fato deveria ser uma obrigação constitucional, BARCELLOS 

argumenta que  matéria é que 

todos desfrutem de todas as prestações possíveis e necessárias para a prevenção e 
270 

A polêmica no tocante ao direito à saúde não é a sua definição como essencial a uma 

vida digna, mas sim o estabelecimento do conteúdo a que o Estado estará obrigado a prestar a 

todos, de forma gratuita e universal. Os recursos públicos não se caracterizam como 

ilimitados, no entanto, a necessidade de prestação de saúde, em um país marcado por 

desigualdades sociais, é cada vez mais freqüente, embora muitas das demandas judiciais não 

sejam propostas por pessoas de baixa renda.271  

Dentro de todo este panorama de discussão doutrinária, o trabalho pretende analisar se 

há postura ativista e de judicialização no Supremo Tribunal Federal no tema da saúde. Será 

analisada, ainda, a Audiência Pública-Saúde, realizada em Brasília e que teve como principal 

meta o debate em torno dos dilemas que envolvem as questões relativas ao direito à saúde no 

Brasil, bem como o enfrentamento de decisões da presidência do Supremo Tribunal Federal 

(decisões que ocorreram antes e depois da Audiência Pública-Saúde) em que o tema da saúde 

foi apreciado.  

O objetivo será o de comparar as decisões da Presidência do STF com as conclusões 

obtidas na Audiência Pública, averiguando se houve realmente colaboração dos debates ou se 

a Audiência Pública foi utilizada como recurso do Supremo no sentido de ratificar o que já 

vinha sendo decidido antes da Audiência Pública, tendo em vista a incorporação recorrente da 

Audiência Pública-Saúde nos votos proferidos pelo Ministro Gilmar Mendes. 

                                                           
269 TORRES, op. Cit. Pág. 246. 
270BARCELLOS, op. Cit. Pág. 281. Cumpre ressaltar que a solução apontada pela autora, como um exemplo 
possível, é uma comparação com as obrigações das operadoras privadas de saúde, isto é, há um conteúdo 

hipóteses, poderia o poder público determinar o conteúdo do mínimo existencial a que estaria obrigado e estes 
direitos poderiam ser exigidos pela via judicial.  
271 Tome-se como exemplos as distorções citadas por TORRES op. Cit. pág, 256 e AMARAL op. Cit. Pág.10. 
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3.2 Ativismo Judicial, Direito à Saúde e Bricolagem  
 

O presente tópico analisará o tema do ativismo no Supremo Tribunal Federal, tendo por 

base questões relacionadas ao direito à saúde. O tópico será estruturado de forma a analisar o 

ativismo no Supremo Tribunal Federal na questão da saúde; as decisões proferidas por 

Ministros da Corte, bem como a decisão que reconheceu a Repercussão Geral do tema do 

direito à saúde e a Audiência Pública-Saúde. O objetivo da análise em apreço será o de 

verificar se alguns temas debatidos na audiência pública foram de fato conclusivos para as 

decisões do Supremo, no tocante à saúde, ou se a Audiência Pública foi apenas um recurso de 

estratégia com objetivo de justificar aquilo que já vinha sendo decidido anteriormente. O 

estudo tem por objetivo, também, verificar se estas decisões estão sendo um caminho para a 

efetivação do direito á saúde no Brasil. 

 

3.2.1 Ativismo e Direito à Saúde no STF; 
 

Conforme analisado no capítulo segundo deste trabalho é possível reconhecer que o 

Supremo Tribunal Federal vem construindo, desde o advento da Constituição de 1988, uma 

postura ativista, intervindo em espaços outrora específicos dos Poderes Legislativo e 

Executivo. 

No tocante ao direito fundamental à saúde, a postura ativista do Supremo possui uma 

visibilidade maior, na medida em que o tribunal é continuamente provocado a se manifestar 

quanto à concessão de medida concernente à garantia do direito fundamental à saúde.   

Cumpre demonstrar, à guisa de exemplificação, a extensão do conceito de solidariedade, 

empreendido pela Corte, no voto do Ministro Luiz Fux. O tema da solidariedade dos entes 

federados em matéria de saúde é recorrente nas decisões proferidas pelo Supremo, conforme 

será visto adiante.  

Desta forma, aduz o Ministro Fux que ante ao tema da solidariedade dos entes públicos no 

tocante ao direito à saúde, a responsabilidade é de todos, não cabendo a utilização de 

institutos processuais como o chamamento ao processo, para com isso exigir dos demais 

devedores que participem do processo e sejam demandados, por aquele que arcou com as 
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despesas, quanto aos valores de responsabilidade dos demais co-devedores, uma vez que não 

há direito de regresso. Defende o Ministro que 

direito de regresso caso seja perdedor da demanda; configura atalho processual para se 
exigir dos demais co-devedores o pagamento de suas respectivas cotas da dívida. 
Contudo, in casu, não há se falar em direito de regresso, pois, mesmo que a União 
integre o feito em comunhão com o Estado, caso saiam perdedores da demanda, o 
Estado de Santa Catarina arcará sozinho com o ônus do fornecimento do medicamento 
requerido, pois essa foi a escol 272 

 

Trata-se de construção pretoriana e exemplo de ativismo judicial, na medida em que a 

solidariedade pressupõe a possibilidade de se buscar o ressarcimento do valor integral pago 

por um devedor aos demais devedores. O próprio ministro Fux, assevera quanto ao 

chamamento ao processo que 

 

pode ser manejada pelo réu. (...), tem como ratio essendi o vínculo da solidariedade 
passiva. Consoante é sabido, na solidariedade passiva há uma relação interna entre os 
devedores que lhes impõe um rateio da cota de cada um na dívida comum. 
Observando esse aspecto, estabeleceu o legislador processual a possibilidade de o 
devedor demandado convocar ao processo os demais coobrigados, com o fim de 
estender-lhes os efeitos da sentença, e autorizar àquele que, por fim, satisfizer a 

273  

 

 Tem-se, portanto, um novo conceito de solidariedade, em que o ente que arcar com as 

despesas relacionadas às prestações de saúde, não poderá reaver os valores devidos por seus 

co-obrigados. Cuida-se, assim, de uma construção ativista, uma vez que estabeleceu uma 

obrigação além dos limites definidos pela legislação processual. 

O ativismo, portanto, no direito à saúde é uma realidade que se traduz nas 

determinações quanto à entrega de medicamentos não constantes das listas oficiais, a 

realização de cirurgias e outros tratamentos médicos desorganizando a estrutura 
274.  

 

                                                           
272 RE 607.381 AgR/SC, disponível em www.stf.jus.br, consulta em 20/09/2011. 
273 FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pág. 304. 
274 MEDEIROS, Fabrício Juliano Mendes. O ativismo Judicial e o Direito à saúde. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2011, pág. 113. 
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3.2.2- Repercussão Geral 

Reconhecendo o ativismo no tocante ao direito à saúde no STF, mister se faz, neste 

tópico, tecer algumas considerações acerca do instituto da Repercussão Geral275, 

originalmente incluído pela Emenda Constitucional 45/2004 e que visa 

recursais de acesso aos tribunais, mormente ao Supremo Tribunal 276 

A importância da repercussão geral para o presente trabalho repousa no fato de que, 

com este instituto, o recurso extraordinário passa a ser submetido a um juízo de 

admissibilidade, isto é, a parte que pretende levar a lide ao Supremo deve demonstrar a 

relevância constitucional277 da questão em conflito.  

Argumentando acerca do objetivo da Emenda Constitucional nº 45/2004 de tornar 

mais célere o processo evitando um número excessivo de recursos, COELHO afirma que 

 

se do Poder Judiciário, indubitavelmente, revela-se na crise 
dos tribunais superiores, que também é marcada por uma demora dos julgamentos 
ocasionada pela quantidade excessiva de recursos nessas Cortes. A Emenda nº 45 
dedicou uma especial atenção para essa questão, tendo provocado alterações 

278 

 

No dia 15/11/2007, a Corte, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão 

geral em recurso extraordinário, nº 566.471-6 do Rio Grande do Norte quanto à questão 

constitucional relacionada à prestação de saúde, notadamente no tema da dispensação de 

medicamentos de alto custo pelo Estado. Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, relator, 

tem-se noção do alegado 

 
                                                           
275 Cumpre definir o que significa a repercussão geral. Conforme é possível analisar no sítio eletrônico do 

julgamento de recursos extraordinários, às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou 

constitucional sem exigir que o STF decida múltiplos casos idênticos sobre a mesma questão constitucional
repercussão geral possui como fundamentação legal, o artigo 102§3º, acrescentado pela emenda constitucional 
45/2004 e os artigos 543-A e 543-B, acrescidos pela lei nº 11.418/06. Disponível em www.stf.jus.br, consulta em 
09/11/2011. 
276 LOR, Encarnacion Alfonso. Súmula Vinculante e Repercussão Geral: novos institutos de direito processual 
constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pág. 40. 
277 Quanto à relevância, dispõe o §1º do artigo 543-A do Código de Processo Civil, acrescentado pela lei nº 

do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os int  
278 COELHO, Gláucia Mara. Repercussão Geral: da questão constitucional no processo civil brasileiro. São 
Paulo: Atlas, 2009, pág.78. 
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 desproveu apelação 
assentando a obrigatoriedade de o Estado fornecer medicamento de alto custo. Este 
tema tem-se repetido em inúmeros processos. Diz respeito à assistência do Estado no 
tocante à saúde, inegavelmente de conteúdo coletivo. Em outras palavras, faz-se em 
jogo, ante limites orçamentários, ante a necessidade de muitos considerada relação de 
medicamentos, a própria eficácia da atuação Estatal. Em síntese, questiona-se, no 
extraordinário, se situação individual pode, sob o ângulo do custo, colocar em risco o 
grande todo, a assistência global a tantos quantos dependem de determinado 
medicamento, de uso costumeiro, para prover a saúde ou minimizar sofrimento 
decorrente de certa doença. Aponta-se a transgressão dos artigos 2º, 5º, 6º, 196 e 198, 
§1º e § 2º, da Carta Federal. Impõe-se o pronunciamento do Supremo, revelando-se o 
alcance do texto constitucional. 279 

 

Com o reconhecimento da repercussão geral no tema da saúde, o Supremo Tribunal 

Federal conheceu a relevância constitucional da questão, admitindo o julgamento dos pedidos 

formulados com esse conteúdo. O conteúdo das decisões acerca do tema da saúde constitui 

matéria de interesse prático para este trabalho, na medida em que as decisões da Corte 

possuem um percurso metodológico próprio, cuja análise será o objeto do próximo item.  

3.2.3 Análise das Decisões do STF 

A pesquisa, neste ponto, terá um recorte empírico, isto é, um estudo voltado para a análise 

das decisões do Supremo Tribunal Federal no tocante à saúde. Para que este estudo pudesse 

ser realizado, o material disponível poderia ser encontrado em dois locais distintos: a pesquisa 

no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Por questões 

práticas a opção foi a segunda forma de pesquisa.280 

Diante da carga de demandas que chegam ao STF, foi necessária a utilização dos 

chamados filtros de pesquisa que procuram refinar a busca realizada com base em expressões 

base decisões que se referissem ao artigo 196 da Constituição da República. Com este filtro, 

foi possível chegar a um número de 374 decisões, sendo 24 acórdãos, 271 monocráticas 77 

decisões da presidência e 02 de repercussão geral. Em um segundo momento, foi realizada a 

leitura das decisões em comento, e, posteriormente, feito um novo refinamento, agora com 

base em decisões com fundamentos repetidos, excluindo aquelas que não estavam diretamente  

relacionadas ao objeto desta pesquisa.  

                                                           
279 Disponível em www.stf.jus.br. Consulta em 29/09/2011. 
280 A pesquisa no Diário Oficial da União seria de difícil acesso e tornaria o trabalho muito extenso, o que não 
seria a proposta desta pesquisa. 
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Assim, a opção foi pela análise das decisões proferidas pela Presidência do Supremo 

Tribunal Federal em matéria de saúde. A opção se deu em virtude de estas decisões aduzirem 

à postura que a corte vem manifestando acerca do tema. Das 25 decisões analisadas, optou-se 

por 06 decisões, isto porque muitas delas se repetiam em seus argumentos, chegando, sempre, 

à mesma conclusão. Das 06 decisões analisadas, cinco ocorreram antes da realização da 

Audiência Pública e 01 foi posterior. Algumas decisões anteriores à Audiência Pública, 

embora com fundamentos semelhantes, foram reproduzidas para que se possa demonstrar 

como o STF já vinha se posicionando acerca do tema saúde.281 As decisões em questão foram 

proferidas por Ministros do STF no período de 01/01/2001 a 01/01/2010. 

A decisão escolhida para ser analisada após a realização da Audiência Pública foi a 

suspensão de tutela antecipada nº 175, que percorre todos os tópicos importantes para o que a 

pesquisa pretende analisar.  

As demais decisões possuem fundamentos semelhantes, razão pela qual não se justifica 

sua inclusão neste trabalho.282 Com isso pode-se perceber se a Audiência Pública modificou 

aquilo que já vinha sendo decidido ou se foi apenas um recurso de autoridade a validar, 

perante a sociedade, aquilo que já vinha sendo decidido pela Corte.  

 3.2.3.1 decisões do STF anteriores à Audiência Pública-Saúde 

O enfrentamento destas decisões é o que se fará de agora em diante, analisando o 

objeto das ações e como os Ministros decidiram, isto é, quais os elementos que utilizaram 

para a construção do veredicto. 

1- Suspensão de Segurança nº 3158 do Rio Grande do Norte. Relatora Ministra Ellen 

Gracie, julgado no dia 31/05/2007.   

                                                           
281 As decisões não mencionadas, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes são: Suspensão de Tutela Antecipada 
nº 277 de Alagoas, julgado no dia 01/12/2008; Suspensão de Tutela Antecipada nº 198 de Minas Gerais, julgado 
no dia 22/12/2008; Suspensão de Segurança nº 3751 de São Paulo, julgado no dia 20/04/2009; Suspensão de 
segurança nº 3690 do Ceará, julgado no dia 20/04/2009. 
282 As demais decisões, também de relatoria do Ministro Gilmar Mendes são: Suspensão de segurança nº 3741 do 
Ceará, Julgado no dia 27/05/2009. Suspensão de Tutela Antecipada nº 244 do Paraná, Julgado no dia 
18/09/2009; Suspensão de Liminar nº 319 da Bahia, julgado no dia 28/10/2009; Suspensão de Tutela Antecipada 
nº 361 da Bahia, Julgado no dia 20/11/2009; Suspensão de Tutela Antecipada nº 348 de Alagoas, julgado no dia 
27/11/2009; Suspensão de Segurança nº 3854 de Minas Gerais, julgado no dia 10/12/2009; Suspensão de 
Segurança nº 3941 do Distrito Federal, julgado no dia 23/03/2010; Suspensão de Segurança nº 3852 do Piauí, 
julgado no dia 07/04/2010; Suspensão de segurança nº 4045 do Ceará, julgado no dia 07/04/2010; Suspensão de 
Segurança nº 3962 de Sergipe, julgado no dia 07/04/2010; Suspensão de Tutela Antecipada nº 434 da Bahia, 
julgado no dia 16/04/2010; Suspensão de Tutela Antecipada nº 334 de Santa Catarina, julgado no dia 
16/04/2010. 
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Cuida-se de ação interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte que objetivou a 

suspensão de acórdão do Tribunal de Justiça que condenou o Estado ao fornecimento dos 

medicamentos Pentoxifilina 400mg e Ticlopidina 250mg à paciente portadora de doença 

vascular encefálica isquêmica de forma contínua e ininterrupta enquanto necessitar. O Estado 

alegou que: o Mandado de Segurança não é inadequado para a hipótese em questão, tendo em 

vista a necessidade de perícia médica; impossibilidade de o Estado arcar sozinho com os 

medicamentos pleiteados, sendo a promoção da saúde competência solidária dos entes 

federados, devendo as ações serem distribuídas de acordo com a complexidade, nos termos 

dos artigos 195 e 198 da Constituição e da lei 8080/90; ocorrência de grave lesão à ordem e à 

economia públicas, por violação do princípio da legalidade orçamentária (CR art.167), uma 

vez que o Estado não tem condições de arcar com as necessidades médicas de cada cidadão 

em seu território, bem como, que na hipótese em tela não se nega a fornecer os medicamentos, 

apenas propõe a indicação de similares, notadamente os que se encontrem na listagem oficial 

do Ministério da Saúde e, por fim, a possível ocorrência do denominado efeito multiplicador, 

em virtude do incremento de ações judiciais de mesma natureza.      

Na decisão a Ministra Ellen Gracie entendeu que o Estado deveria arcar com o tratamento, 

indeferindo o pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado.  

No mérito a Ministra Ellen Gracie buscou fundamentos de ordem legal e jurisprudencial 

para chegar à sua decisão. O primeiro item da decisão diz respeito à necessidade do 

reconhecimento de controvérsia constitucional no Mandado de Segurança que habilite o 

requerente a solicitar a suspensão em tela. Quanto à essa questão, reconheceu a Ministra Ellen 

Gracie que o pedido formulado possui controvérsia de natureza constitucional, por alegação 

de ofensa aos artigos 5º, caput; 6º, caput; e 196 a 200 da Constituição da República, 

apontando que a Presidência do Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para 

examinar 283   

Superada esta questão da controvérsia constitucional, a Ministra Presidente adentrou nos 

aspectos suscitados pelo Estado, notadamente na questão do perigo de grave lesão à saúde e à 

economia pública. Ocorre que a decisão fundamenta, com critérios legais, que o Tribunal 

                                                           
283 Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de segurança nº 3158 do Rio Grande do 
Norte, em 31/05/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. Salienta, ainda, a Ministra Ellen 
Gracie, como fundamento da competência da presidência do Supremo para análise dos fatos aludidos o artigo 
297 do Regimento Interno da Corte e o artigo 25 da lei 8.038/90  bem como a jurisprudência do Supremo com 
destaque para a Rcl 475/DF, rel. Ministro Octávio Gallotti, rcl 497-AgR/ RS, relator Ministro Carlos Velloso, SS 
2187-AgR/SC, relator Ministro Maurício Corrêa e SS 2465/SC/ relator Ministro Nelson Jobim.  
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possui condições de suspender decisão quando em perigo a própria estabilidade do Estado, 

mas se reporta somente a aspectos jurídicos, sem fundamentar se a decisão poderia ou não 

prejudicar o regular funcionamento do Estado, se causaria ou não a necessidade de realocação 

de recursos públicos ante a possibilidade de ocorrência de efeito multiplicador das decisões, 

conforme alegou o impetrante. Nas palavras da Ministra 

 

A lei 4.348/64, em seu artigo 4º, autoriza o deferimento do pedido de suspensão de 
segurança para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas. Tenho sustentado que a suspensão da execução de ato judicial constitui, no 
universo jurídico de nosso sistema normativo, providência de caráter excepcional, 
impondo-se o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da medida 
de contracautela, de forma a aplicá-la, no exercício da atribuição monocrática prevista 
na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe verdadeiro risco de lesão 
aos valores públicos nela homenageados. Logo, os pedidos de contracautela 
formulados em situações como a que ensejou a concessão de segurança ora 
impugnada devem ser analisados, caso a caso, de forma concreta e não de forma 
abstrata e genérica, certo, ainda, que as decisões proferidas em pedido de suspensão se 
restringem ao caso específico analisado, não se estendendo aos seus efeitos e as suas 
razões a outros casos, por se tratar de medida tópica, pontual. Nesse sentido foi a 
decisão foi a decisão proferida por  
284       

 

Quanto a alegação do Estado de que os medicamentos não constam da portaria n 1318 do 

Ministério da Saúde, a Ministra reconheceu, através de consulta no sítio eletrônico da 

ANVISA, os fármacos pleiteados possuem o respectivo registro como medicamentos 

genéricos, aduzindo que 

 

política de Medicamentos Essenciais é a adoção de uma política de medicamentos 
Genéricos, proposta que s encontra inserida entre as diretrizes da Política Nacional de 
Medicamentos (portaria GM n 3.916/98) e que passou a nortear todas as ações daquele 

285 

 

 A proposta inicial do Mandado de Segurança visava a concessão dos fármacos ante ao 

argumento de que o impetrante é pessoa hipossuficiente, sem condições, portanto de arcar 

com os custos, alegação essa reconhecida no voto em apreço, sem contudo mencionar  que 

entende por hipossuficiência, bem como se seria ou não viável ao impetrante custear o 

tratamento, um vez que, de acordo com documentos presentes nos autos, impetrante já vinha 
                                                           
284 Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de segurança nº 3158 do Rio Grande do 
Norte, em 31/05/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
285 Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de segurança nº 3158 do Rio Grande do 
Norte, em 31/05/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
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recebendo os medicamentos pleiteados a um custo de R$ 456,00 (quatrocentos e cinqüenta e 

seis reais) relativos a seis caixas de cada fármaco,  286  

 No voto proferido não há qualquer menção à situação financeira do impetrante nem de 

sua família, o valor da renda familiar, etc., bem como, não há sequer comentário acerca da 

possibilidade de se encontrar uma alternativa que possa equilibrar a necessidade do cidadão 

de possuir um tratamento adequado, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

e o equilíbrio orçamentário estatal, também necessário à adoção de políticas públicas 

essenciais ao respeito ao princípio em comento. 

 Por fim, a Ministra Ellen Gracie reconheceu a competência solidária dos entes 

federados no tocante à saúde ao afirmar que 

 

Finalmente ressalte-se que a discussão em relação à competência para a execução de 
programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao 
direito à saúde, assegurado pelo artigo 196 da Constituição da República, que obriga 
todas as esf 287   

 

Diante dos argumentos expostos, a Ministra Ellen Gracie indeferiu o pedido formulado 

pelo Estado do Rio Grande do Norte, reforçando a idéia de uma solidariedade dos entes 

públicos, sem o adequado enfrentamento acerca dos problemas advindos dos limites 

orçamentários, a necessidade de elaboração de políticas públicas e a necessidade cada vez 

maio da população de acesso a tratamentos de saúde.  

2- Suspensão de Liminar nº 166 do Rio de Janeiro. Relatora Ministra Ellen Gracie, 

julgado no dia 14/06/2007. 

Cuida-se de ação proposta pela União em que requer suspensão da execução que 

determinava à requerente o fornecimento de 12 doses do medicamento AVASTIN 

(BEVACIZUMABE) a paciente portador de câncer de colón com metástase hepática, de 

acordo com prescrição médica, por intermédio do INCA, Instituto nacional do Câncer, tendo 

em vista a parceria de pesquisa entre o INCA e a ROCHE, laboratório que produz o 

                                                           
286 Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de segurança nº 3158 do Rio Grande do 
Norte, em 31/05/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
287 Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de liminar 166 do Rio de Janeiro, em 
14/06/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
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fármaco.288 Sustenta a União: ser parte ilegítima para a demanda, pois na estrutura do direito à 

saúde no Brasil, a União deve arcar com atribuições mais genéricas, sendo o Estado e o 

Município responsáveis pela implementação de ações concretas no tocante à saúde, 

argumentoa neste ponto que:  dá-se de maneira 

descentralizada, por meio da divisão de competências entre as unidades federadas que, em 
289; possibilidade de grave lesão à ordem 

pública; a possibilidade de grave lesão administrativa, ante a ausência do medicamento na 

portaria do SUS, o que inviabiliza a programação do poder público; grave lesão à saúde 

pública, pois a concessão via INCA pode prejudicar a atuação desse centro de pesquisa, uma 

vez que o objetivo das pesquisas é a sociedade e não um indivíduo de forma isolada290; a 

possibilidade de grave lesão à ordem econômica em virtude do valor- não divulgado - do 

medicamento e, por fim, a possibilidade do chamado efeito multiplicador, que significa um 

número cada vez maior de ações com o objetivo de adquirir medicamentos. 

No mérito, a Ministra Ellen Gracie sustenta, em síntese, que a suspensão de uma decisão 

judicial deve ser encarada como algo excepcional no direito brasileiro; que o autor não possui 

condições financeiras para custear o tratamento em questão, bem como demonstrou melhora 

com o uso do medicamento solicitado; que o fármaco possui registro na ANVISA, sendo 

comercializado no país desde abril de 2007 e reconheceu a responsabilidade solidária dos 

entes federados.  
                                                           
288 Trata-se, na origem, de suspensão da execução de decisão proferida em Agravo de Instrumento, pelo 
desembargador relator que concedeu efeito suspensivo ao recurso, determinando à União o fornecimento do 
fármaco pleiteado e que a sétima turma do TRF 2ª Região, ao apreciar questão de ordem suscitada pelo relator 
do agravo de instrumento, determinou o fornecimento do medicamento via INCA, devendo o paciente 
quinzenalmente ao Instituto para o tratamento. Para não haver dúvidas quanto a determinação da Turma, o 

BEVACIZUMABE (princípio ativo do medicamento AVASTIN), pertencente ao grupo de pesquisa formalizada 
. Em ofício ao relator do 

Agravo de Instrumento, o Diretor- IN fora do referido 
protocolo levou ao recolhimento pela empresa Produtos Roche Químicos Farmacêuticos S.A. de todos os frascos 
depositados no INCA, ou seja, o Instituto Nacional do Câncer não é mais fiel depositário desta medicação, de 
propriedade da Roch
não podendo ser, neste momento, ser adquirido por qualquer órgão público ou privado, pelo Município, pelo 

Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de liminar 166 do 
Rio de Janeiro, em 14/06/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011.    
289Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de liminar 166 do Rio de Janeiro, em 
14/06/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
290 
impugnada prejudica as atividades do INCA, comprometendo acordos firmados para a realização de pesquisas, 
na medida em que determina a utilização do tratamento em pessoas fora do grupo de estudo. Nesse contexto, 

iedade, tendo em vista que todo trabalho 
 

Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de liminar 166 do Rio de Janeiro, em 
14/06/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
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Cumpre ressaltar que os argumentos da decisão em apreço muito são semelhantes aos 

argumentos da decisão anterior, notadamente na questão da possibilidade de suspensão de 

decisão judicial, como ato excepcional, no tema do registro do fármaco na ANVISA, e na 

questão da solidariedade dos entes federados em matéria de saúde.  

Ao contrário da decisão anterior - em que havia o custo do medicamento, mas não havia 

menção à renda do impetrante -, esta decisão, ao cuidar da hipossuficiência, demonstrou 

tratar-se de paciente aposentado por invalidez pelo INSS, cuja renda mensal é de R$ 1.105,27 

(um mil, cento e inço reais e vinte e sete centavos), todavia não houve demonstração do custo 

do medicamento em questão. Conforme se extrai do julgado em questão 

recursos próprios, adquiriu três das quinze doses necessárias do medicamento AVASTIN, 

custo, não consegue mais trazê- 291.  Não há, portanto, menção ao valor gasto 

pelo paciente. 

Trata-se de outro indeferimento de pedido formulado por ente público em que se 

reconhece uma ampla solidariedade dos entes públicos sem levar em conta as objeções 

formuladas pelo Estado quanto aos problemas advindos da decisão, notadamente, no tocante à 

necessidade de programação do Poder Público para a realização de políticas públicas e as 

limitações orçamentárias, ou até da questão relativa à suspensão das pesquisas entre o INCA e 

o laboratório responsável pela fabricação do medicamento.  

3- Suspensão de Tutela Antecipada nº 162 do rio Grande do Norte. Relatora Ministra 

Ellen Gracie, julgado no dia 19/10/2007. 

Cuida-se de ação proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte, com vistas à obtenção da 

suspensão da execução de medida determinada pelo juízo da 1ª vara de fazenda pública de 

Natal que antecipou os efeitos da tutela condenando o Estado ao fornecimento do 

medicamento MABTHERA (Rituximabe) a paciente portador de linfoma não-hodgkin 

(CID:C833). O estado também recorreu ao tribunal de justiça, tendo indeferida a suspensão 

pleiteada. Alega o requerente: possibilidade de grave lesão à ordem pública, uma vez que a 

concessão de medicamento a um cidadão pode dificultar a concessão à população, bem como 

a realização de serviços básicos de saúde; grave lesão à economia pública, pelo fato de violar 

o princípio da legalidade orçamentária e a cláusula da reserva do financeiramente possível, 

                                                           
291 Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de liminar 166 do Rio de Janeiro, em 
14/06/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
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pois o estado não pode arcar com todos os medicamentos demandados; que o autor pode 

requerer o tratamento, não impor qual será realizado, afirmando que não há comprovação 

quanto à segurança do medicamento; a existência de jurisprudência do Supremo favoráveis ao 

deferimento do pedido e a possibilidade do chamado efeito multiplicador da decisão. 

No mérito, sustenta a Ministra Ellen Gracie, em síntese, que a suspensão de decisão 

judicial é algo excepcional no direito pátrio; que o autor da demanda é pessoa carente, 

portanto incapaz de prover o tratamento da doença; que o atestado médico afirma a 

necessidade do fármaco para o tratamento em questão; que a Secretaria de Saúde do Estado 

possui o referido medicamento, mas só o disponibiliza por meio de decisão judicial; que em 

pesquisa junto ao INCA é possível atestar a eficiência do medicamento suplicado; que o 

Estado não demonstrou a possibilidade de outros medicamentos com eficácia equânime e 

diante da hipossuficiência do autor e do devido registro do fármaco na ANVISA, a Ministra 

Ellen Gracie indeferiu o pedido formulado pelo Estado. 

Quanto a esta demanda cumpre demonstrar que o Estado não formulou argumentos 

acerca do tema da solidariedade dos entes públicos no tema da saúde. Nos demais 

argumentos, a Ministra Presidente repetiu alguns argumentos das decisões anteriores. No tema 

da hipossuficiência, cumpre demonstrar que a Ministra, ao analisar os fatos, reconheceu a 

carência do autor ao afirmar que se trata de 
292, não demonstrando se houve 

alegação quanto à renda do autor nem quanto ao custo do tratamento, elementos importantes 

na aferição da hipossuficiência. Há a alegação, formulada pelo paciente, na inicial, de que o 

Estado possui o medicamento em estoque na Secretaria de Saúde, somente disponibilizando 

para decisões judiciais.293 Assim se manifestou a Ministra Ellen Gracie quando do 

indeferimento do pedido 

(...) atendo-me à hipossuficiência econômica do autor, à natureza da enfermidade que 
o acomete e à urgência da utilização do medicamento Mabthera (Rituximabe), 
devidamente registrado junto à ANVISA, entendo que, em face dos pressupostos 
contidos no art. 4º da Lei 8.437/92, a ausência do medicamento solicitado poderá 
ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde e à vida do paciente, ocorrendo, pois, o 
denominado perigo de dano inverso, o que demonstra, em princípio, a plausibilidade 

                                                           
292 Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de Tutela Antecipada 162 do Rio 
Grande do Norte, julgada em 19/10/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
293  SESAP  dispõe do 
referido medicamento, mas só disponibiliza para os pacientes que necessita
Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de Tutela Antecipada 162 do Rio Grande 
do Norte, julgada em 19/10/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011>  
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jurídica da pretensão liminar deduzida na ação sob o procedimento ordinário em 
apreço. 294  

4- Suspensão de Segurança nº 3382 Rio Grande do Norte. Relatora Ministra Ellen 

Gracie, julgado no dia 22/11/2007. 

Nesta ação o Estado do Rio Grande do Norte busca a suspensão de liminar que o obrigou 

ao fornecimento de medicamento REVATIO (Citrato de Sildenafil) a pessoa portadora de 

cardiopatia congênita (comunicação interventricular e estenose de ramos pulmonares), doença 

esta que está evoluindo com hipertensão pulmonar e sobrecarga ventricular direita. Aduz o 

Estado requerente: possibilidade de grave lesão à ordem e à economia públicas, por 

desrespeito ao princípio da legalidade orçamentária e a cláusula da reserva do financeiramente 

possível, realçando que o princípio da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e 

da eficiência devem ser compatibilizados com o princípio da legalidade orçamentária, pois 

não é possível ignorar as exigências constitucionais para a realização das despesas públicas; 

afronta ao artigo 2º da Constituição da República295 por destinar verba do orçamento para 

compra de medicamento, interferindo na escolha feita pelo Executivo estadual; ofensa ao 

artigo 196 da Constituição, uma vez que a concessão individual de medicamentos prejudica o 

oferecimento a toda a população em geral; grave lesão à ordem administrativa e que não se 

nega à concessão de fármacos, apenas propõe a substituição por outros medicamentos, 

listados pelo Ministério da saúde; a possibilidade de ocorrência de efeito multiplicador, pois o 

Ministério da Saúde já gastou cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com 

medicamentos de caráter excepcional e, por fim, a faculdade do Estado de promover sua 

política básica de saúde, isto é, que o impetrante tem o direito de ser tratado da mazela que o 

aflige, mas não de ditar o tratamento adequado, aduzindo que o medicamento não faz parte do 

rol estabelecido pela portaria nº 1318/GM.  

No mérito, a Ministra Ellen Gracie sustenta que a suspensão de decisão judicial é 

providência de caráter excepcional; que os pais do autor não possuem condições de arcar com 

as despesas do medicamento requerido, pois já gastam e suportam a despesa de quatro outros 

fármacos; a necessidade de uso pelo paciente do medicamento em questão e mesmo não 

constando da portaria de medicamentos excepcionais do Ministério da saúde, encontra-se 

devidamente registrado na ANVISA, o Estado, por fim, não demonstrou a eficácia de outros 

                                                           
294 Excerto da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na suspensão de Tutela Antecipada 162 do Rio 
Grande do Norte, julgada em 19/10/2007. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
295 Dispõe o artigo 
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fármacos para o tratamento do autor. Assim, a Ministra Ellen Gracie indeferiu o pedido 

formulado pelo Estado.  

Repetindo o ocorrido na decisão anterior, o tema da solidariedade não foi questionado 

pelo Estado, razão pela qual a decisão não contempla o tema. No tema da hipossuficiência dos 

pais do autor, a Ministra se reporta a petição inicial para afirmar que os progenitores não 

podem arcar com os gastos necessários ao tratamento, não demonstrando a renda familiar do 

autor, bem como o custo do tratamento em questão. 

5- Suspensão de Tutela Antecipada nº 245 do Rio Grande do Sul. Relator Ministro 

Gilmar Mendes, julgado no dia 22/10/2008. 

Cuida-se de ação proposta pelo Município de Pelotas, com pedido de suspensão de tutela 

antecipada, contra o Tribunal Regional Federal da 4ª Região que obrigou o requerente a 

fornecer, em conjunto com a União e com o Estado, o medicamento MABTHERA 500mg 

(Rituximabe) para tratamento de linfoma não-hodgkin folicular, tendo o pedido indeferido 

pela 2ª Vara federal de Pelotas e concedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

Alega o Município que o fornecimento de fármaco de alto custo a um paciente poderá 

ocasionar lesão ao direito à saúde dos demais usuários do SUS; que o Município não está 

obrigado a fornecer medicamentos não protocolados pelo INCA; que o medicamento consta 

da lista de medicamentos especiais fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado, devendo 

ser fornecida por este ente federado e que a decisão pode acarretar lesão à economia pública. 

No mérito entendeu o Ministro Gilmar Mendes que: os entes federados possuem 

responsabilidade solidária em questões de saúde, podendo figurar como legitimados passivos 

na demanda; que o medicamento demandado possui registro na ANVISA o que atesta a sua 

segurança; que a paciente necessita com urgência do medicamento em questão; que o alto 

custo do medicamento não afasta a possibilidade de o Município arcar com o tratamento 

tendo em vista que 

Nacional de Atenção Oncológica visam contemplar justamente o acesso da população 
296; que o Município não demonstra a 

suposta lesão à economia pública; que a alegação de violação ao princípio da separação dos 

poderes não afasta a obrigatoriedade do Executivo em cumprir as obrigações relativas ao 

                                                           
296 Excerto da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na suspensão de Tutela Antecipada nº 245 do Rio 
Grande do Sul, em 22/10/2008. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
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direito à saúde e que a ausência do medicamento configura grave risco à saúde da autora, 

razão pela qual indeferiu o pedido de Suspensão de Tutela Antecipada.    

3.2.3.2- Panorama Gral das decisões analisadas 

Fazendo um panorama geral das decisões da Ministra Ellen Gracie e do Ministro Gilmar 

Mendes, é possível perceber que a idéia de que o Estado é responsável solidário pelo 

fornecimento de medicamentos para tratamento das mais diversas doenças. A alegação de 

graves danos à ordem e à economia públicas não afeta as decisões, que por vezes se repetem 

em argumentos jurídicos, em um juízo maior de delibação quanto aos problemas financeiros 

do Estado, que possui recursos limitados.  

Nas decisões acima, apenas a última se reportou ao princípio da legalidade orçamentária e 

à cláusula da reserva do financeiramente possível, sem, contudo, analisar de fato os 

pormenores das alegações formuladas pelo Estado. 

3.2.3.3-Análise da Decisão Proferida após a Audiência Pública-Saúde  

6- Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 do Ceará. Relator Ministro Gilmar Mendes. 

Julgado no dia 18/09/2009.  

Cuida-se de ação proposta pela União e pelo Município de Fortaleza (STA 175 e 178 

respectivamente apensados por ordem da Ministra Ellen Gracie, por importarem em decisões 

idênticas) em que os entes federados objetivam a Suspensão de Tutela Antecipada 

anteriormente proferida pelo Tribunal regional Federal da 5ª região que determinou à União, 

ao Estado do Ceará e ao Município de Fortaleza o fornecimento do medicamento ZAVESCA 

(miglustat) a pessoa portadora de doença neurodegenerativa grave (NIEMANN-PICK TIPO 

C). Inicialmente a ação foi proposta pelo Ministério Público Federal que teve indeferido, sem 

resolução de mérito, o pedido em primeira instância, tendo em vista que o Juízo de Direito da 

7ª vara da seção judiciária do Estado do Ceará entendeu que o Ministério Público não teria 

legitimidade para a ação, por se tratar de pessoa maior, não podendo o MP substituir a 

Defensoria Pública. O parquet recorreu ao tribunal. A primeira turma reconheceu a 

legitimidade do Ministério Público para a demanda, antecipando os efeitos da tutela.  

O requerente sustentou a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da 

ação; a ilegitimidade passiva da União, a ocorrência de grave lesão à ordem pública, pelo fato 

do medicamento não possuir registro na ANVISA e tampouco estar amparado pela portaria nº 
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1.318 do Ministério da Saúde; grave lesão à economia pública, em razão do custo elevado do 

medicamento, orçado em R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) por mês e a possibilidade 

de ocorrência do denominado efeito multiplicador. O Município de Fortaleza, na Suspensão 

de Tutela Antecipada formulou as mesmas considerações. 

No parecer da Procuradoria-Geral da República foi proferido entendimento de que a 

demora na prestação do fármaco pode gerar prejuízo, que a paciente já faz uso do 

medicamento em questão e que a agência de Medicina Européia confirmou, em 18 de 

dezembro de 2008, a indicação do medicamento para tratamento da doença em questão. 

Com base nestes argumentos, o Ministro Gilmar Mendes decidiu a questão. Inicialmente 

cumpre estabelecer o percurso metodológico desenvolvido pelo Ministro em sua decisão. 

A decisão proferida nesta suspensão de tutela antecipada percorreu o mesmo caminho das 

decisões do Ministro analisada anteriormente, isto é, inicia seu voto com a análise do tema da 

possibilidade de suspensão de medida judicial por perigo de lesão á ordem, à economia, à 

segurança pública; analisa, de forma meticulosa, o artigo 196 da Constituição da República, 

fazendo menção ao tema dos direitos sociais e a problemática quanto à sua prestação; analisa 

a necessidade de registro de fármacos pela ANVISA; passa a perlustrar as características do 

sistema único de saúde SUS; agrega ao seu voto fundamentos de ordem jurisprudencial e 

doutrinária, decidindo, por fim pela improcedência do pedido formulado pelos entes públicos 

e determinando a concessão do fármaco pleiteado à pessoa portadora de patologia grave e 

rara. 

O que importa mencionar nesta decisão é a recorrente menção à Audiência Pública de 

Saúde, como argumento de autoridade para fundamentar a decisão. Ao se referir à Audiência 

Pública o Ministro Gilmar Mendes relata que 

 

pedidos de suspensão de segurança, de suspensão de tutela antecipada e de liminar em 
trâmite no âmbito desta Presidência, com vistas a suspender a execução de medidas 
cautelares que condenam a Fazenda Pública ao fornecimento das mais variadas 
prestações de saúde (fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, órteses 
e próteses; criação de vagas de UTIs e leitos hospitalares; contratação de servidores de 
saúde; realização de cirurgias e exames; custeio de tratamento fora do domicílio, 
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Ocorre que, conforme já analisado anteriormente, a Audiência Pública de Saúde, 

embora tenha reunido especialistas de várias áreas, não teve um resultado consensual. Em 

alguns temas os palestrantes demonstraram posturas diametralmente opostas, como no caso da 

solidariedade dos entes públicos. Assim, cumpre estabelecer uma análise mais apurada da 

Audiência Pública  Saúde, fazendo uma comparação daquilo que pôde ser observado nos 

depoimentos dos especialistas e a utilização (ou não) destas opiniões na formulação das 

decisões do Ministro Gilmar Mendes.  

3.2.4- Audiência Pública-Saúde 

Tendo em vista os problemas alcançados pelas diversas ações que buscam a satisfação 

individual do direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal convocou Audiência Pública para 

promover debates com juristas e especialistas em saúde acerca dos temas que provocam o 

número cada vez maior de ações judiciais concernentes à saúde pública. 

A Audiência Pública da Saúde foi realizada no Supremo Tribunal Federal nos dias 27, 28, 

29 de abril e 04,06 e 07 de maio de 2009. O objetivo da Audiência Pública foi verificar os 

limites da atuação do judiciário nas decisões concernentes à saúde, bem como analisar o 

possível impacto destas decisões na Administração Pública. 

O argumento de que o judiciário apenas determina a execução de políticas públicas já 

existentes foi analisado durante a audiência pública. Ocorre, no entanto, que outros temas 

foram analisados e que estão fora deste posicionamento, como a concessão de medicamentos 

não registrados na ANVISA, de tratamentos não presentes nos protocolos do SUS, e até a 

concessão de produtos como leite em pó e fraldas.  

Ao se analisar os depoimentos dos especialistas, colhidos no quarto dia da audiência 

pública de saúde, o que se percebe é que o tema da necessidade ou não de registro dos 

fármacos na ANVISA não foi amplamente enfrentado. Alguns palestrantes teceram 

considerações acerca de temas como procedimentos para a aprovação de medicamentos, sobre 

experiências pessoais, etc. pouco se falou do tema que se deveria enfrentar.  

Dos que falaram, houve posturas divergentes em alguns aspectos. O diretor da 

ANVISA, Dirceu Raposo de Mello, focou-se mais no aspecto técnico acerca dos 

procedimentos que a Agência utiliza para a certificação dos medicamentos e porque não se 

admite a comercialização de fármacos sem o registro. Já o representante do Conselho Federal 

de Medicina (CFM), Geraldo Guedes, a atuação do médico tem que levar em conta a 
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necessidade de  No mais, 

tratou de aspectos concernentes à atuação do CFM, no que tange aos medicamentos especiais, 

definição do que é experiência médica ou não, etc., tratando sem aprofundamentos do tema 

central do uso de medicamentos não certificados pela ANVISA. 

Em uma posição diversa, Luiz Alberto Simões Volpe, portador do HIV e fundador da 

Associação Hipupiara Integração e Vida, defendeu que medicamentos certificados pela FDA, 

nos EUA e pela EMEA, na Europa, cuja necessidade seja comprovada com receitas e laudos, 

possa ser fornecida por via administrativa, sem a necessidade de intervenção judicial.  

Para o representante da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, do Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo e da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Marcelo Gehm 

Hoff a questão da utilização de medicamentos sem registro é analisada de forma a permitir a 

importação de medicamentos sem registro quando o for apresentada à ANVISA, 

por se tratar de doenças raras ou não possuir interesse econômico das empresas, estaria 

. É uma proposta de flexibilização no tocante à necessidade de 

registro na ANVISA, não contemplada pela lei 9782/99 que criou a Agência. 

Os demais palestrantes defendem a necessidade de registro na ANVISA, ressalvando 

apenas a postura da Dra. Janaína Barbier Gonçalves, Procuradora do Estado do Rio Grande do 

Sul, que reconhece a possibilidade de fornecer fármacos sem registro, de forma excepcional, 

mas 

 

Durante o voto na suspensão de tutela antecipada analisada, o Ministro Gilmar 

Mendes foi categórico ao afirmar que claro nos depoimentos prestados na 

Audiência Pública, é vedado à Administração Pública fornecer fármaco que não possua 

 Mais adiante o Ministro Gilmar Mendes afirma: 

 

medicamento não registrado poderá ser autorizada pela ANVISA. A lei nº 9782/99, 
que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) permite que a 
Agência dispense de registro medicamentos adquiridos por organismos multilaterais 
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 Não há, no voto do ministro Gilmar Mendes, qualquer menção às controvérsias 

surgidas na Audiência Pública. Há, no entanto, a colocação do tema como algo certo e 

definido. 

 Inconformada com a decisão proferida pelo então presidente do STF, Ministro Gilmar 

Mendes, na suspensão de tutela antecipada nº 175, a União interpôs agravo regimental, com 

fundamentos semelhantes, notadamente quanto à alegação de ilegitimidade passiva da União 

para figurar na ação.  

No julgamento do agravo regimental, o Ministro Gilmar Mendes reforçou a ausência 

do chamado grave perigo de lesão à ordem, à economia e à segurança pública, alegado pela 

União, reafirmando a necessidade do uso do medicamento pela paciente. A decisão do agravo 

regimental repete o percurso metodológico feito pelo Ministro no julgamento da suspensão de 

tutela antecipada. O que interessa para esta pesquisa é o enfrentamento, na decisão do agravo 

regimental, do tema da solidariedade dos entes públicos quanto às obrigações acerca da 

efetivação da saúde pública no país, tema este não enfrentado na suspensão de tutela 

antecipada. Salienta o Ministro Gilmar Mendes que r sobre as informações 

colhidas na Audiência Pública-Saúde e sobre a jurisprudência recente deste tribunal, é 

possível afirmar que, em matéria de saúde pública, a responsabilidade dos entes da 
297 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado favorável à 

idéia de ampla solidariedade dos entes da Federação no tema da saúde. A pesquisa, no 

entanto, passará a analisar se a Audiência Pública também teve como resultado da afirmação 

categórica, feita na decisão, de que a responsabilidade dos entes federados deva ser 

efetivamente solidária.  

A abertura dos trabalhos neste dia se deu com a manifestação do Ministro Gilmar Mendes 

que defendeu a solidariedade entre os entes federados, aduzindo ser este o posicionamento da 

jurisprudência dominante bem como o fez com fulcro nos artigos 23 II e 30VII da 

Constituição da República. Esta posição, conforme analisado nas decisões anteriores, já eram 

defendidas pela Corte, quando da analise do argumento de ilegitimidade passiva do Estado.  

                                                           
297 Excerto da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no agravo regimental interposto contra decisão 
proferida na suspensão de Tutela Antecipada nº 175. Disponível em www.stf.jus.br consulta em 29/09/2011. 
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A primeira exposição a ser analisada é a do Sub-Procurador Geral do Estado do Rio de 

Janeiro, Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas, acerca dos problemas advindos da 

judicialização excessiva. 

Para o Sub-Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Tostes de Alencar 

Mascarenhas, os entes federados deveriam ter uma ação conjunta no sentido de alcançar 

 não entendendo ser correta a 

interpretação em que todas as ações de saúde representam 

Neste sentido, o Sub-Procurador do Estado do Rio de Janeiro não endossa a opinião de ampla 

solidariedade dos entes federados em matéria de saúde. 

Afirma o Sub-Procurador que o que se vê hoje em dia são as determinações de qualquer 

tipo de medicamento a qualquer custo e em face de todos os entes federados, bem como 

problemas relacionados ao eventual descumprimento de ordem judicial como o seqüestro de 

verbas públicas, bloqueio de contas do secretário, ordem de prisão dos agentes operadores do 

SUS; abuso do argumento de proteção à vida, que, segundo ele, menos de um terço dos casos 

representa risco à vida; onda de pedidos genéricos, que criam títulos de execução perpétua e 

inesgotável e por fim alerta para o que chama de expansão das fronteiras postulatórias, com 

pedidos de suplementos alimentares, fraldas, instrumentos de medição e alimentos, que, 

segundo alega, são pedidos com freqüência aos entes públicos.  

Ao tratar especificamente do tema da solidariedade dos entes públicos, o sub-Procurador 

chama atenção para a estrutura do sistema instituído pelo SUS, isto é, argumenta acerca da 

necessidade de se estabelecer uma ordem na atuação dos entes federados ao dizer que

 

Constituição assim o classifica. O SUS também é um sistema pela imposição do 
princípio constitucional da eficiência. Num país de recursos escassos, num país com 
tanta carência de atendimento à população, é impossível cumprir os objetivos 
constitucionais da República dispostos no artigo 3º sem que haja alguma ordem na 
atuação dos três entes federativos. A atuação com sobreposições, com falhas, as 
determinações para que três entes forneçam ao mesmo tempo o mesmo tratamento, 
pois assim tem sido a maioria dos dispositivos das decisões judiciais, é inviável, do 
ponto de vista sistemático. Não existe sistema que tenha uma vida futura assim. 298  

 

                                                           
298 Excerto extraído do 2º dia de Audiência Pública-Saúde, disponível em www.stf.jus.br consulta em 
17/10/2011. 
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Analisando os termos apresentados pelo Sub-Procurador, pode-se perceber que este 

defende uma organização entre os entes da Federação para a dispensação de medicamentos 

pela via judicial. Há, na verdade, uma idéia de divisão de tarefas, de uma definição de quem é 

responsável pela determinação concernente à saúde sugerindo, como estruturação do sistema, 

ao Município, a obrigação quanto a farmácia básica; ao Estado, as obrigações quanto aos 

medicamentos ditos excepcionais e à União, os medicamentos e os tratamentos estratégicos. 

Outra exposição acerca do assunto foi a do professor Luís Roberto Barroso, que assim 

definiu o atual sistema de solidariedade 

 

riedade entre todos os 
entes federativos. Embora esta possa parecer uma decisão libertadora, na medida em 
que assegura ao administrado receber a prestação de qualquer dos três entes, do ponto 
de vista prático, isto cria grande dificuldade administrativa e grande dispêndio 
desnecessário de recursos, porque há três estruturas que passam a funcionar para, em 

299 

 

 Neste sentido, conclui o professor Barroso que 

 

a responsabilidade de um ente, seja 
por ser um medicamento relacionado ao atendimento básico, estratégico ou 
excepcional, quando o sistema for claro, a jurisprudência precisaria, em nome da 
racionalidade, da eficiência e da economia de recursos escassos estabelecer que o réu 
da ação vai ser a entidade estatal responsável por aquela prestação e ponto. Com isso 
se evitam as multiplicações de atuações administrativas. As Procuradorias dos Estados 
vivem assoberbadas em muitas situações que não precisariam atuar. Penso que, 
quando haja dúvida razoável sobre quem é responsável, aí sim, me parece natural que 

300      

 

A análise da explanação proferida pelo professor Barroso deixa claro que a solidariedade 

deve existir, mas de forma excepcional e não como vem sendo defendida pelo judiciário, 

notadamente pelo Ministro Gilmar Mendes, isto é, que todos os entes são responsáveis em 

quaisquer situações, para fornecerem todos os insumos, independentemente de uma divisão de 

atribuições.  

                                                           
299 Excerto extraído do 2º dia de Audiência Pública-Saúde, disponível em www.stf.jus.br consulta em 
17/10/2011. 
300 Excerto extraído do 2º dia de Audiência Pública-Saúde, disponível em www.stf.jus.br consulta em 
17/10/2011. 
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Ocorre que o tema propriamente da solidariedade não foi amplamente debatido como se 

esperava. Alguns participantes sequer manifestaram opinião acerca da questão. Dos poucos 

que citaram a solidariedade, esta não foi vista como algo pacífico. Para exemplificar a 

discordância acerca do tema, deve-se observar o posicionamento do Consultor Jurídico do 

Ministério da Saúde Edelberto Luiz da Silva. Segundo este posicionamento, a idéia de 

solidariedade dos entes federados vem sendo distorcida ao afirmar que 

interpretação deveria incidir sobre a totalidade, o conjunto das ações, e não sobre cada 

  

No posicionamento do Secretário de Estado da Saúde do Estado do Amazonas, Agnaldo 

Gomes da Silva, embora favorável à solidariedade, defende que esta deva ocorrer com a 

definição dos papéis de cada ente, bem como deve levar em conta as desigualdades e 

especificidades de cada Estado e Município. 

A única defesa contundente da solidariedade foi feita por André da Silva Ordacy, da 

Defensoria Pública Geral da União. Segundo sustenta, os efeitos da solidariedade poderiam 

ser reduzidos por meio de compensações financeiras entre os entes, na forma do artigo 33 da 

lei 8080/90 (Fundo Nacional de Saúde). 

Os demais membros não se manifestaram acerca da solidariedade dos entes federados no 

tocante ao direito à saúde. Muitos se limitaram ao relatório de casos ou a discussão sobre 

problemas da saúde no país. 

Conforme se pôde observar a audiência Pública, em termos gerais, não produziu um 

resultado satisfatório quanto à solução dos problemas demonstrados pelos palestrantes. Ao 

contrário, em algumas ocasiões houve profundas discordâncias acerca dos temas, como 

demonstrado acima. Resta indagar, então, qual a importância da audiência Pública para o 

tema da saúde? Houve de fato alteração nos postulados defendidos pelo STF ou tratou-se 

apenas de um reforço, de um argumento de autoridade a mais para justificar as decisões do 

Pretório Excelso?  

O que se pode perceber é que não houve qualquer alteração no tocante ao que vinha sendo 

decidido pelo Supremo, na questão da solidariedade, isto é, tanto antes, quanto após a 

realização da Audiência Pública-Saúde, o posicionamento é o mesmo. A Audiência Pública, 

no entanto, demonstra ser um instrumento de reforço argumentativo do Tribunal, uma vez 

que, conforme visto, o Ministro Gilmar Mendes passou a mencionar que os posicionamentos 
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anteriormente defendidos foram reforçados pela Audiência Pública, sem, contudo, explicitar 

as diferenças de opinião, principalmente dos representantes do Estado. 

3.2.5 Bricolagem como Instrumento do Ativismo Judicial 

A analise dos discursos do Supremo Tribunal Federal, acerca dos temas que compõem o 

universo da saúde pública no país, demonstra aquilo que IORIO FILHO denomina como o 

modus operandi da bricolage, que se caracteriza, segundo o autor 

 

(...) pela articulação de um repertório de elementos simbólicos e de representações 
limitadas, presentes no sistema ou linguagem (gramática) do Supremo Tribunal 
Federal, para a tarefa que o bricoleur tem a realizar, esvaziando o significado original 
do signo (descontextualização), substituindo-o por um inteiramente novo, próprio e 
ind 301 

 

 Adequando o alegado às decisões estudadas, percebe-se que o Supremo se utiliza dos 

mesmos argumentos para a fundamentação das decisões e, após a realização da audiência 

pública transforma as controvérsias surgidas ao longo dos debates, em um postulado que 

venha a corroborar aquela que seria a sua posição original, isto é, esvazia o conteúdo do que 

foi alegado na Audiência Pública e que não esta em consonância com o pensamento da Corte 

e postula apenas aquilo que já era patente na jurisprudência, tendo, a Audiência Pública, como 

um instrumento de autoridade.     

Quanto ao tema da efetivação do direito à saúde, é possível observar, com base nas 

decisões analisadas, que o Supremo Tribunal Federal, esta agindo no sentido de concretizar o 

direito à saúde, originalmente social, coletivo, de forma individual. Todas as demandas 

analisadas tiveram como objeto a suspensão de medida que determinava ao Estado a 

concessão de medicamentos a um indivíduo isoladamente. Assim, cumpre percorrer a questão 

que ronda o tema, isto é, se as sucessivas intervenções judiciais no sentido de determinar a 

concessão de um fármaco, cumpre um direito social ou se gera a apropriação individual de um 

direito de natureza coletiva. É o que se analisará no tópico seguinte. 

                                                           
301 IORIO FILHO, Rafael Mário. Uma Questão da Cidadania: O Papel do Supremo Tribunal Federal na 
Intervenção Federal (1988-2008), tese de doutorado apresentado à Universidade Gama Filho. Rio de Janeiro, 
2009, pág. 126. 
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3.4 A apropriação individual de direitos fundamentais sociais; 
 

 A análise da apropriação individual dos direitos sociais deve ser analisada em virtude 

do que se apurou no tópico anterior quanto à recorrente prestação de saúde, por parte do 

judiciário a pessoa certa e determinada, criando entraves, por vezes, na adoção e 

implementação de uma política pública de saúde que atenda à coletividade. Trata-se de tema 

relacionado a judicialização, na medida em que determina, por vezes, a adoção de prática já 

definidas e de ativismo judicial, uma vez que determina ações não previstos nos protocolos do 

SUS. 

Assim, cumpre, inicialmente, analisar o posicionamento do professor Luís Roberto 

Barroso durante a realização da Audiência Pública-Saúde e que ilustra bem o problema. 

Salienta o professor que 

 
(...) Penso  e essa é a minha sugestão principal  que (...) o debate deve ser 

convertido, de um debate individual, para um debate coletivo. A partir deste momento, 
o que se deve decidir não é se uma pessoa deve merecer o provimento da sua 
postulação judicial; o que o Judiciário tem que decidir é se todas as pessoas que estão 
naquela situação merecem ser atendidas, porque, aí, em vez de se atender uma pessoa, 
cria-se uma política pública para atender àquela necessidade. 
Por que é importante transformar essa disputa individual em coletiva? Porque aí se 
acaba com um universo, que é típico brasileiro, de que, como não tem direito para 
todo mundo, alguns têm privilégio  o que é extremamente negativo. 302 
 

O Professor Barroso demonstra como conseqüência desse sistema que 
 
(...), esta fórmula (...)  da judicialização individual favorece, como regra geral, 

quem tema mais informação, mais esclarecimento, mais acesso, seja a advogado, seja 
a Defensoria Pública. Eu acho que a judicialização e o atendimento de casos 
individuais, onde deve ter uma política coletiva, uma política pública, favorece a 
captura do sistema pela classe média ou pelo menos favorece aqueles que não estão na 
base mais modesta do sistema. Mas, sobretudo, essa transformação da ação individual 
em uma ação coletiva permite que se realize a idéia de universalização e a idéia de 
igualdade. Vai-se realizar e atender aquele direito para todo mundo, ou não, mas não 
se vai criar um modelo em que o atendimento passa a ser lotérico  depende de ter 
informação, depende de cair em um determinado juízo. Portanto, uma política pública, 

303  
  

A efetivação dos direitos de natureza social é feita pelo Estado na definição das 

chamadas políticas públicas que são, em última análise, as formas de identificação, 

planejamento e escolha da melhor forma de cumprir o comando constitucional atinente aos 

                                                           
302 BARROSO, Luís Roberto. Excerto do posicionamento defendido no 5º dia de audiência Pública-Saúde. 
Disponível em www.stf.jus.br consulta em 17/10/2011. 
303 BARROSO, Luis Roberto. Excerto do posicionamento defendido no 5º dia de audiência Pública-Saúde. 
Disponível em www.stf.jus.br consulta em 17/10/2011. 
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direitos de cunho prestacional,304 sendo 305 dessa realização 

prática. De acordo com Fabíola Vieira 

 

expresso no Art. 196 da Constituição Federal, o 
direito à saúde será garantido mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, a 
própria Constituição reconhece que para garantir a saúde é preciso muito mais que 
acesso a serviços. Faz-se necessário dispor de políticas que possibilitem aos 
indivíduos a moradia adequada, saneamento básico, emprego, renda, lazer e educação. 
Considerando que a escassez de recursos é fato, verifica-se que não é possível 
prescindir das políticas quando o objetivo é garantir a observância aos princípios da 
universalidade, integralidade, igualdade e equidade no acesso aos serviços de 

306 

 

 O problema neste estudo, diz respeito ao dilema enfrentado quando se pretende 

estabelecer uma dimensão subjetiva dos direitos sociais, especificamente, na possibilidade de 

se exigir do Estado uma prestação positiva, levando a garantia coletiva a ser apropriada por 

uma pessoa, em detrimento das políticas públicas e dos interesses sociais relevantes. Com as 

transformações no conceito saúde - doença, analisados no primeiro capítulo e a dificuldade de 

acesso a medicamentos, em virtude do custo elevado de alguns fármacos, houve um aumento 

na procura dos instrumentos jurisdicionais como forma de obtenção de medicamentos.  

A ausência de política pública destinada à tarefa de promoção da saúde  ou sua 

ineficiência- tem sido afastada por juízes ao argumento de proteção à vida e de que, por força 

do parágrafo primeiro, do artigo 5º da Constituição, os direitos fundamentais, neles incluídos 

os sociais, possuem aplicação imediata.   

 Para Sarlet, o texto constitucional pátrio, ao determinar a aplicação imediata das 

garantias fundamentais, não estabeleceu distinção entre normas relativas à liberdade e aos 

direitos sociais, -se todas as categorias de direitos fundamentais sujeitas, em 
307 no entanto, a controvérsia se instala quando se está 

                                                           
304 MEDEIROS, Fabrício Juliano Mendes. O ativismo Judicial e o Direito à saúde. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2011. Pág. 18, em que o auto
alguma autoridade governamental, em ordem a influenciar, modificar, regular o comportamento individual ou 

 
305 VALLE, Vanice Lírio do. Direitos sociais e jurisdição: Risco do Viver Jurisdicional de um modelo teórico 
inacabado. In KLEVENHUSEN, Renata Braga. (org.) Direito Público e Evolução Social. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008, pág. 326. 
306 VIEIRA, Fabíola Sulpino. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos princípios do 
SUS. Revista de Saúde Pública, nº 42 pp 365-369: 2008. Disponível em www.scielo.br, acesso em 01/07/2011. 
307 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 10ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora., 2009, pág. 263. Cumpre 
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diante do alcance e do significado das categorias jurídicas em apreço 

tange ao problema de sua eficác 308, sendo, nesse ponto, extensa a 

controvérsia entre os que aceitam a aplicação imediata  mesmo na hipótese de normas 

programáticas  daqueles que advogam a tese de que a eficácia de alguns direitos 

fundamentais estaria sujeita à atuação legislativa. 

 OLSEN demonstra que as normas fundamentais sociais são também de natureza 

subjetiva, isto é, podem ser exigidas do Estado. Para a autora, 

constitucional somente será viável se os direitos fundamentais sociais forem observados 

enquanto verdadeiros direitos subjetivos, capazes de vincular os poderes públicos à 
309 

 Não se está a questionar o inegável. O legislador constituinte originário não pretendeu 

dar aos direitos fundamentais, incluídos os sociais, a natureza de mera carta de intenções nem 

tampouco deixar, ao alvedrio do Estado a implementação fática deste conjunto normativo que 

possui íntima relação com a dignidade humana. 

O problema se afigura quando um número considerável de pessoas consegue se 

apropriar de uma medida que deveria ser de natureza coletiva. Esse tipo de conduta não se 

coaduna com os requisitos de universalidade e indivisibilidade dos direitos sociais. Para 

VALLE, a mesma lógica utilizada para a proteção das garantias individuais não pode ser 

empregada na aferição do descumprimento ou não de um direito social.  

Se a marca dos direitos sociais é a busca de um conceito de igualdade, a concessão 

exclusiva, feita em uma ação judicial, de uma medida como a prestação de saúde, por 

a preservação, em 

favor exclusivamente do autor da demanda, de um direito social expresso na forma que ele 

aponte, implica em instauração estatal da desigualdade, e em redefinição ilegítima das 
310 cumpre ressaltar que a destinação específica a um 

                                                                                                                                                                                     
salientar que, segundo o autor, não foi opção do constituinte brasileiro o tratamento diferenciado dos direitos de 
liberdade e os direitos sociais, como fez o constitucionalismo lusitano. 
308 SARLET, op. Cit. Pág. 263-264. 
309 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos Fundamentais Sociais. Efetividade Frente à Reserva do Possível. 1ª 
Ed. 3ª reimp. Curitiba: Juruá, 2011, Pág.97 
310 VALLE, op. Cit. Pág. 321. Cumpre destacar o exemplo formulado pela autora do que se entende pela efetiva 

 ao menos, não no máximo 
potencial cogitado pela Carta de Outubro  quando se determina a entrega de coquetel de combate à AIDS em 
favor do autor  
mesmo remédio, à coletividade que dele necessite. Têm-se no exemplo, a visível transição de uma concepção 
individualista, para a social   
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indivíduo de medida inicialmente coletiva, coloca em risco o sistema de prioridades estatais 

estabelecidas pelo Poder Público. Isso porque os recursos são escassos. Não há como prover 

tudo a todos indistintamente. A otimização e o uso racional dos recursos públicos são 

essenciais para a concretização dos interesses da Constituição. 

Dessa forma é possível deduzir que a existência dos direitos fundamentais sociais é 

resultado de um trabalho organizado de planejamento e ordenação das atividades do Estado e 

não uma sucessão de medidas judiciais que, ao argumento de cumprirem a Constituição e de 

tornarem concretos seus comandos, acabam por transformar normas de natureza coletiva em 

regras apropriados in casu por aquele que primeiro demandou, isto é, o cidadão que tem 

acesso a justiça ou possibilidade de demandar pode ter satisfeito sua garantia fundamental, ao 

contrário daquele desprovido de oportunidades, principalmente no tocante ao acesso à justiça, 

devendo esperar por uma providência que possivelmente não virá. O papel do Judiciário na 

afirmação do Estado Democrático é indispensável, mas não deve ser o local de definição e 

realização de políticas públicas por não estar devidamente aparelhado para esse mister e por 

não ser esta sua função Constitucional. 

Diante dos dados colhidos neste capítulo e em retrospectiva com os capítulos 

anteriores, é possível concluir que a judicialização e o ativismo alcançaram um ponto de 

destaque relevante no cenário político mundial e nacional. Pode-se perceber, também, que os 

institutos são parte integrante da realidade nacional, notadamente quanto ao direito à saúde, 

que se constitui como um direito fundamental social que se relaciona à dignidade da pessoa 

humana, mas que, na sua realização prática, depende do planejamento e alocação de recursos 

públicos e que o Supremo Tribunal Federal, na análise dos casos apresentados, relativos à 

concessão de medicamentos, atua de forma a garantir a dispensação dos fármacos por meio do 

Estado (sentido lato), reconhecendo a solidariedade dos entes da federação e transformando 

um direito inicialmente coletivo em um direito apropriado individualmente.  

Esse comportamento da Corte já vinha se manifestando de forma clara, antes da 

convocação da audiência pública de saúde, pelo Ministro Gilmar Mendes - realizada no ano 

de 2009. A ocorrência, no entanto, da audiência pública não modificou em nada a postura da 

Corte. As divergências constatadas nos depoimentos apresentados na audiência pública sequer 

são citadas nas decisões da Corte, demonstrando que a citação a audiência caracteriza-se 

como mero recurso de autoridade, uma forma de chancela, de especialistas e integrantes da 

sociedade, àquilo que a Corte já vinha se manifestando. 
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Conclusão 

O presente trabalho de pesquisa buscou demonstrar que o Judiciário, seja no Brasil, 

seja alhures, não possui mais a clássica função de mero repetidor da lei, de realizar a simples 

adequação da norma jurídica ao caso concreto. O novo papel do Judiciário, nas democracias 

globais, se constrói na própria garantia e manutenção do Estado Democrático de Direito, em 

que os Poderes se encontram submetidos à eficácia do texto constitucional. 

Não é possível, no entanto, olvidar que a nova postura judicial, como agente político, 

não surge alheia às críticas daqueles que a consideram uma ameaça à democracia e ao 

equilíbrio  delicado  entre os Poderes Constituídos. 

Esse novel modelo está no cerne daquilo que se pode denominar como judicialização e 

ativismo. Ocorre que os institutos não são sinônimos, representam posturas distintas do 

Judiciário na formulação de suas decisões. Enquanto a judicialização se apresenta como uma 

decorrência do reconhecimento de direitos pelo texto constitucional, aliada a uma maior 

possibilidade de acesso do cidadão ao judiciário, o ativismo se caracteriza como um 

comportamento, uma atitude criativa do direito, aproximando a atividade judicial do agir 

legislativo. A judicialização, assim, é uma forma de ingerência do Judiciário em assuntos 

esta ação é reconhecida como judicialização, há, na verdade, a determinação aos demais 

poderes em agir de acordo com o que a legislação já previamente autorizou. No campo da 

saúde pública, a judicialização seria a determinação quanto a entrega de um medicamento já 

previsto em protocolo do SUS e de dispensação obrigatória. Não havendo, assim, atividade 

criativa.  

O ativismo, ao contrário, decorre de uma interpretação das normas e princípios 

constitucionais de forma a ampliar sua aplicação a situações não prevista pelo ordenamento 

jurídico. É o caso, por exemplo, do reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo 

sexo, em que houve uma interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana, 

ampliando o sentido do reconhecimento de família na Constituição e no Código Civil; da 

possibilidade de se estender aos servidores públicos o direito à greve, nos termos da lei que 

rege o setor privado, até que o Legislativo promulgue lei que regulamentará a greve dos 

servidores públicos, dentre outros exemplos em que a Corte extrapola o alcance da norma 

jurídica para abarcar situações anteriormente não reguladas. No tocante à saúde, tema objeto 

da pesquisa em questão, o ativismo decorre de uma postura da Corte em determinar o 
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fornecimento de fármacos, não previstos nos protocolos e diretrizes do SUS, isto é, não 

previsto nas políticas públicas formuladas pelos entes federados. 

O questionamento acerca da legitimidade democrática desse novo modelo de ação 

judicial é algo que se coloca com pertinência, na medida em que, por vezes, a ação judicial 

acaba por tornar tensa a relação entre os poderes. No entanto, atribuir à jurisdição 

constitucional um caráter contrário à democracia seria temerário, na medida em que não há 

que se falar em uma democracia consolidada sem se ter em mente um judiciário forte e 

independente. Há, contudo, limites. A atuação judicial não pode se sobrepor aos demais 

poderes de forma a impedir a realização de suas funções constitucionais. A definição de 

políticas públicas e a elaboração legislativa competem, respectivamente, aos Poderes 

Executivo e Legislativo, em suas atividades típicas.  

Isso porque, a consolidação da democracia e o respeito às garantias dos direitos 

fundamentais, tem como prerrogativa a existência de um equilíbrio entre os poderes 

constituídos. É da natureza política dos Estados nacionais, que o crescimento exagerado de 

um poder, leva o Estado a sistema de tirania, oposto, portanto, à democracia. Como todo e 

qualquer equilíbrio na natureza, possui limites tênues. A verificação deste equilíbrio, deste 

balance of powers, é tarefa diária em uma democracia. 

 Assim, a atuação proativa do judiciário pode significar uma forma democrática de 

proteção aos direitos fundamentais, como também pode ser um obstáculo ao exercício dos 

direitos que pretende proteger, isto é, tomando como exemplo a saúde pública, tem-se que a 

atuação judicial pode ser uma forma de garantia de acesso a medicamentos de difícil acesso, 

por pessoas que comprovem não poder adquirir o fármaco sem prejuízo de seu próprio 

sustento, ou forma de garantir a efetivação de uma política pública estabelecida em lei, mas 

negligenciada pelo Poder competente. Ocorre que, a concessão desmedida de providencias 

judiciais neste sentido, sem o estabelecimento de um amplo diálogo entre os Poderes e a 

sociedade, pode acarretar prejuízos ao orçamento público, dificultando, assim, a realização de 

outras políticas públicas também necessárias à garantia de saúde da população.    

Este equilíbrio sobre o que fornecer, a quem e quanto, são temas que esbarram na 

questão dos limites orçamentários do Poder Público no tocante à realização das políticas 

públicas. Os orçamentos são limitados. Há um teto daquilo que se pode gastar. Daí a 

necessidade de se planejar a alocação recursos, com vistas a obter um resultado que possa 

atender às necessidades da população de uma saúde de qualidade. 
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Neste campo dos limites do Estado na concretização do direito fundamental à saúde, 

há que se observar que o artigo 196 da Constituição da República, ao definir que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, definiu a saúde como um direito universal que deve ser 

garantido mediante políticas econômicas e sociais. Isto quer dizer que para se programar uma 

política básica de saúde no país, há que se ter uma definição de ações e projetos, levando em 

conta a necessidade de cada localidade; os recursos disponíveis; a definição de competências, 

entre outras medidas capazes de garantir o acesso efetivo da população a uma saúde de 

qualidade.  

Cumpre salientar que a realidade brasileira é marcada por descasos, malversação de 

recursos públicos e ausência de seriedade na implementação de políticas públicas adequadas 

ao estabelecimento de uma saúde de qualidade. Ocorre que, tais fatos, infelizmente reais, não 

afastam a necessidade de um amplo debate social acerca do problema da saúde pública. O 

judiciário pode, e deve agir, quando constatada uma distorção no sistema, acarretando 

prejuízos à sociedade, embora nem sempre a atuação judicial caracterize omissão do Poder 

Público, mas não pode substituir os Poderes responsáveis pela implementação das políticas 

públicas por duas razões básicas: a primeira, porque não é de sua função típica o 

estabelecimento de políticas públicas; a segunda, porque não está aparelhado com 

conhecimentos técnicos capazes de orientar essa ação. Mesmo a realização da audiência 

pública-saúde, convocada pelo Ministro Gilmar Mendes e que a princípio, parecia ser uma 

forma de busca de um amplo diálogo, se mostrou como recurso de autoridade a justificar as 

decisões proferidas pela Corte, sem muito acrescentar ao problema crescente da intervenção 

do Judiciário no tema da saúde. 

Diante de tudo que foi analisado nesta pesquisa, é possível concluir que tanto a 

judicialização, quanto o ativismo, são marcas do moderno conceito de Constituição e 

representam uma importante inovação no sentido da consolidação da democracia. Contudo, há 

que se ter cuidado com os excessos que podem significar o efeito contrário, gerando a própria 

ameaça ao Estado democrático de direito, pois um Judiciário fortalecido é tão importante 

quanto um Executivo atuante e um Legislativo comprometido com a edição de normas 

jurídicas em consonância com os preceitos constitucionais. O equilíbrio entre os poderes, 

assim, é condição fundamental para o fortalecimento da democracia e a efetivação dos 

direitos humanos. Isso não é utopia, mas a necessidade incessante de se buscar a 

concretização do Estado Democrático de Direito. É uma missão para o Estado e para a 

sociedade em conjunto.      
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ANEXOS 

 

SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. 
Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer 
medicamento de alto custo. 
 
(RE 566471 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 15/11/2007, DJe-157 
DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00016 EMENT VOL-02302-
08 PP-01685 )  

 

(SS 3158, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) 
ELLEN GRACIE, julgado em 31/05/2007, publicado em DJ 08/06/2007 PP-00022). 
Disponível em www.stf.jus.br  

 

1. O Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 4º da Lei 4.348/64, requer a 
suspensão da execução do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado nos 
autos do Mandado de Segurança nº 2006.005996-0 (fls. 121-136), que determinou ao 
requerente o fornecimento dos medicamentos Pentoxifilina 400mg e Ticlopidina 250mg à 
impetrante, portadora de doença vascular encefálica isquêmica (fls. 39-40), de forma contínua 
e ininterrupta, enquanto perdurar a sua necessidade. O requerente sustenta, em síntese: a) 
inadequação do mandado de segurança, pois, "em caso de pedido de medicamentos, é 
necessária perícia que verifique a plausibilidade da indicação médica" (fl. 3); b) 
impossibilidade de o Estado do Rio Grande do Norte arcar sozinho com os custos do 
fornecimento dos medicamentos postulados pela impetrante, na medida em que a promoção 
da saúde é de competência de todos os entes federados, devendo as ações de saúde serem 
distribuídas conforme o seu grau de complexidade, nos termos dos arts. 195 e 198 da 
Constituição da República e da Lei 8.080/90; c) ocorrência de grave lesão à ordem e à 
economia públicas, porquanto o acórdão impugnado afronta o princípio da legalidade 
orçamentária (Constituição da República, art. 167), certo que "c) ocorrência de grave lesão à 
ordem e à economia públicas, porquanto o acórdão impugnado afronta o princípio da 
legalidade orçamentária (Constituição da República, art. 167), certo que "o Estado não tem 
previsão orçamentária para suprir a população com todos os medicamentos que esta demande, 
não podendo arcar com o provisionamento integral de fármacos de que necessite cada cidadão 
residente no território estadual" (fl. 13). Nesse contexto, aduz que não se nega a fornecer todo 
e qualquer medicamento à impetrante, apenas propõe a indicação de outros similares, que 
estejam relacionados na listagem oficial do Ministério da Saúde; d) possibilidade de 
ocorrência do denominado "efeito multiplicador", em razão do incremento do número de 
demandas judiciais da mesma natureza. 2. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo 
indeferimento do pedido (fls. 141-151). 3. Inicialmente, reconheço que a controvérsia 
instaurada no mandado de segurança em apreço evidencia a existência de matéria 
constitucional: alegação de ofensa aos arts. 5º, caput; 6º, caput; e 196 a 200 da Constituição 
da República (fl. 31). Dessa forma, cumpre ter presente que a Presidência do Supremo 
Tribunal Federal dispõe de competência para examinar questão cujo fundamento jurídico é de 
natureza constitucional (art. 297 do RISTF, c/c art. 25 da Lei 8.038/90), conforme firme 
jurisprudência desta Corte, destacando-se os seguintes julgados: Rcl 475/DF, rel. Ministro 
Octavio Gallotti, Plenário, DJ 22.4.1994; Rcl 497-AgR/RS, rel. Ministro Carlos Velloso, 
Plenário, DJ 06.4.2001; SS 2.187-AgR/SC, rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003; e 
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SS 2.465/SC, rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2004. 4. A Lei 4.348/64, em seu art. 4º, 
autoriza o deferimento do pedido de suspensão de segurança para evitar grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança e à economia públicas. Tenho sustentado que a suspensão da execução 
de ato judicial constitui, no universo de nosso sistema normativo, providência de caráter 
excepcional, impondo-se o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da 
medida de contracautela, de forma a aplicá-la, no exercício da atribuição monocrática prevista 
na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe verdadeiro risco de lesão aos 
valores públicos nela homenageados. Logo, os pedidos de contracautela formulados em 
situações como a que ensejou a concessão da segurança ora impugnada devem ser analisados, 
caso a caso, de forma concreta, e não de forma abstrata e genérica, certo, ainda, que as 
decisões proferidas em pedido de suspensão se restringem ao caso específico analisado, não 
se estendendo os seus efeitos e as suas razões a outros casos, por se tratar de medida tópica, 
pontual. Nesse sentido foi a decisão proferida por esta Presidência, em 28.5.2007, na SS 
3.231/RN. 5. Passo, pois, à análise do presente caso. Verifico que os medicamentos 
Pentoxifilina 400mg e Ticlopidina 250mg, o primeiro vasodilatador e o segundo antiagregante 
plaquetário, foram prescritos à impetrante, portadora de doença vascular encefálica isquêmica, 
como prevenção secundária, ou seja, para evitar que a paciente sofra novos episódios 
isquêmicos encefálicos, os quais provocam seqüelas irreversíveis (fls. 39-40). Segundo 
atestado pelo especialista em doenças neurológicas que trata a impetrante desde 18 de outubro 
de 1989 (fl. 30), a paciente possui dificuldades de locomoção e de comunicação, essas 
decorrentes de acidentes vasculares encefSegundo atestado pelo especialista em doenças 
neurológicas que trata a impetrante desde 18 de outubro de 1989 (fl. 30), a paciente possui 
dificuldades de locomoção e de comunicação, essas decorrentes de acidentes vasculares 
encefálicos anteriores, as quais podem se agravar com a ausência dos referidos medicamentos. 
Embora os medicamentos Pentoxifilina 400mg e Ticlopidina 250mg não constem da Portaria 
nº 1.318 do Ministério da Saúde, extraio do sítio eletrônico da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA que os mesmos obtiveram registro de medicamento genérico 
(Resoluções RE nº 412, de 8 de março de 2002, DOU 12.3.2002, e RE nº 745, de 3 de maio 
de 2002, DOU 06.5.2002, respectivamente), tendo, pois, a sua qualidade, a sua segurança e o 
seu efeito terapêutico atestados pelo órgão competente. O próprio Ministério da Saúde 
reconhece que o ponto central da estratégia de uma Política de Medicamentos Essenciais é a 
adoção de uma Política de Medicamentos Genéricos, proposta que se encontra inserida entre 
as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos (Portaria GM nº 3.916/98) e que passou a 
nortear todas as ações daquele ministério na área de medicamentos para o setor público. 
Ademais, conforme documentação acostada aos autos, observo que a impetrante vem 
recebendo os medicamentos pleiteados desde agosto de 2006 (fl. 98) e que o custo dos 
mesmos é de R$ 456,00 (quatrocentos e cinqüenta e seis reais), valor esse referente a 06 (seis) 
caixas de cada fármaco e já constante de nota de empenho (fl. 100). Assim, diante da 
hipossuficiência econômica da impetrante, da necessidade de tratamento contínuo da doença 
que a acomete e da natureza e do custo dos fármacos em questão, entendo que a ausência do 
tratamento poderá ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde e à vida da paciente. 
Finalmente, ressalte-se que a discussão em relação à competência para a execução de 
programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à 
saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República, que obriga todas as esferas de 
Governo a atuarem de forma solidária. 6. Ante o exposto, indefiro o pedido. Publique-se. 
Brasília, 31 de maio de 2007. Ministra Ellen Gracie Presidente  
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(SL 166, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) ELLEN 
GRACIE, julgado em 14/06/2007, publicado em DJ 21/06/2007 PP-00038), disponível em 
www.stf.jus.br    
 
1. A União, com fundamento no art. 4º da Lei 8.437/92, requer a suspensão da execução da 
decisão proferida pelo desembargador relator do Agravo de Instrumento nº 
2007.02.01.000475-2 (fls. 225-227) que, concedendo efeito suspensivo ativo ao recurso, 
determinou à requerente o fornecimento de 12 (doze) doses do medicamento AVASTIN ( 
BEVACIZUMABE ) a paciente portador de câncer de cólon com metástases hepáticas, 
conforme prescrição médica. Inicialmente, para uma melhor compreensão da controvérsia, a 
requerente esclarece o seguinte: a) após a prolação da decisão impugnada, a Sétima Turma do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar questão de ordem suscitada pelo relator 
do agravo de instrumento, decidiu que a União, por intermédio do Instituto Nacional do 
Câncer - INCA , deveria proceder à entrega do referido medicamento, determinando o 
comparecimento do paciente ao Instituto, quinzenalmente, para que lhe fosse ministrada a 
dose necessária ao seu tratamento (fls. 21-45); b) a fim de afastar qualquer dúvida acerca da 
determinação proferida pela Turma, o relator determinou que fosse "ministrada ao agravante, 
quinzenalmente, 01 (uma) dose da substância BEVACIZUMABE (princípio ativo do 
medicamento AVASTIN ), pertencente ao projeto de pesquisa formalizado entre a 
farmacêutica ROCHE e o INCA , que se encontra em depósito do Instituto" (fls. 364-365); c) 
diante dessa decisão, o Diretor-Geral do INCA , em ofício dirigido ao relator do agravo de 
instrumento, informou que "o fornecimento do AVASTIN fora do referido protocolo levou ao 
recolhimento pela empresa Produtos Roche Químicos Farmacêuticos S.A. de todos os frascos 
depositados no INCA , ou seja, o Instituto Nacional do Câncer não é mais fiel depositário 
desta medicação, de propriedade da Roche", bem como o fato de que o medicamento 
pleiteado "não está à venda no comércio do Brasil, não podendo ser, neste momento, 
adquirido por qualquer órgão público ou privado, pelo Município, pelo Estado ou pela União" 
(fls. 456-457); d) a par do informado, o relator do agravo de instrumento determinou que a 
União aguardasse até o dia 1º.4.2007, data em que "o medicamento AVASTIN 
(Bevacizumabe) estará disponível no mercado nacional" (fl. 633), quando, então, deveria 
adotar as providências necessárias para a sua aquisição. Ademais, sustenta, em síntese: a) 
ilegitimidade passiva ad causam da União, uma vez que "a efetivação do direito à saúde dá-se 
de maneira descentralizada, por meio da divisão de competências entre as unidades federadas 
que, em conjunto, formam o Sistema Único de Saúde", de modo que "à União são atribuídas 
as funções mais genéricas, enquanto a Estados-membros e Municípios cabem as ações 
concretas de prestação de serviços de saúde pública" (fl. 7); b) grave lesão à ordem pública, 
na medida em que o repasse e o levantamento de recursos públicos, sem anterior previsão 
orçamentária e inclusão em precatório, violam o disposto nos arts. 100, 165, III, e 167, II, da 
Constituição da República; c) grave lesão à ordem administrativa, porquanto o fornecimento 
de medicamento não relacionado na Portaria nº 1.318 do Ministério da Saúde "inviabiliza a 
programação do Poder Público" (fl. 15); d) grave lesão à saúde pública, pois a manutenção da 
decisão impugnada prejudica as atividades do INCA , comprometendo acordos firmados para 
a realização de pesquisas, na medida em que determina a utilização do tratamento em pessoa 
fora do grupo de estudo. Nesse contexto, acrescenta que "quem acabará arcando com tais ônus 
será a própria sociedade, tendo em vista que todo trabalho desenvolvido por essa Instituição 
não tem como destinatário um só indivíduo, e sim a coletividade em geral" (fl. 17); e) grave 
lesão à ordem econômica, tendo em vista o elevado valor do medicamento em questão e a 
possibilidade de ocorrência do efeito multiplicador da decisão impugnada. 2. A Procuradoria-
Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 87-98). 3. Inicialmente, 
reconheço que a controvérsia instaurada na origem evidencia a existência de matéria 
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constitucional: alegação de ofensa aos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º e 196 da Constituição da 
República (inicial, fls. 135-155 e liminar, fls. 225-227). Dessa forma, cumpre ter presente que 
a Presidência do Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para examinar questão 
cujo fundamento jurídico é de natureza constitucional (art. 297 do RISTF , c/c art. 25 da Lei 
8.038/90), conforme firme jurisprudência desta Corte, destacando-se os seguintes julgados: 
Rcl 475/DF, rel. Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 22.4.1994; Rcl 497-AgR/RS, rel. 
Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 06.4.2001; SS 2.187-AgR/SC, rel. Ministro Maurício 
Corrêa, DJ 21.10.2003; e SS 2.465/SC, rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2004. 4. Passo, pois, 
ao exame do mérito do presente pedido de suspensão de liminar. Assevero, todavia, que a 
suspensão da execução de ato judicial constitui, no universo de nosso sistema normativo, 
providência de caráter excepcional, impondo-se o máximo rigor na averiguação dos 
pressupostos autorizadores da medida de contracautela, de forma a aplicá-la, no exercício da 
atribuição monocrática prevista na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe 
verdadeiro risco de lesão aos valores públicos nela homenageados. Preocupa-me, assim, 
sobremaneira, a interpretação ampliativa que vem sendo dada às decisões desta Presidência 
em relação às demandas por fornecimento de medicamentos pelo Poder Público. Os pedidos 
de contracautela em situações como a que ensejou o deferimento da liminar ora impugnada 
devem ser analisados, Os pedidos de contracautela em situações como a que ensejou o 
deferimento da liminar ora impugnada devem ser analisados, caso a caso, de forma concreta, e 
não de forma abstrata e genérica, certo, ainda, que as decisões proferidas em pedido de 
suspensão se restringem ao caso específico analisado, não se estendendo os seus efeitos e as 
suas razões a outros casos, por se tratar de medida tópica, pontual. Nesse sentido foram as 
decisões proferidas por esta Presidência nas Suspensões de Segurança 3.231/RN, DJ 
1º.6.2007; 3.205/AM e 3.158/RN, DJ 08.6.2007; 3.193/RN e 3.183/SC, DJ 13.6.2007. 5. A 
Lei 8.437/92, em seu art. 4º, autoriza o deferimento do pedido de suspensão da execução de 
liminar no caso de manifesto interesse público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas. Ademais, conforme autoriza a jurisprudência pacificada do 
Supremo Tribunal Federal, quando da análise do pedido de suspensão (SS 846-AgR/DF, rel. 
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.96; SS 1.272-AgR, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 
18.5.2001, dentre outros), permite-se o proferimento de um juízo mínimo de delibação a 
respeito da questão jurídica deduzida na ação principal. Faço-o, pois, reportando-me aos 
seguintes fundamentos fáticos: a) consoante noticiado na inicial e na decisão questionada, o 
autor não possui condições financeiras para custear o tratamento da doença, eis que "é 
aposentado por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 64-65) e recebe um 
benefício de R$ 1.105,27 (um mil, cento e cinco reais e vinte e sete centavos)" (fls. 163, 176 e 
226); b) b) o autor vinha sendo submetido a tratamento a base de FOLFOX , medicamento 
usualmente utilizado no tratamento de tumores metastásicos, porém sem os efeitos esperados. 
Diante da progressão da doença, o único tratamento com eficácia comprovada é a utilização 
do medicamento AVASTIN associado à quimioterapia à base de FOLFIRI , pois o citado 
fármaco "bloqueia a criação de vasos sanguíneos, impedindo o avanço do câncer" (fl. 137). O 
fato é comprovado por exames (fls. 172-173) e relatório médico (fls. 166-167); c) conforme 
informado na inicial e na decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (fls. 139 e 169-170), o autor, com recursos próprios, adquiriu três das quinze 
doses necessárias do medicamento AVASTIN , tendo apresentado melhora significativa na 
sua qualidade de vida, todavia, "devido ao seu alto custo, não consegue mais trazê-lo de fora" 
(fl. 21); dd) quando do ajuizamento da ação ordinária, em dezembro de 2006, o medicamento 
AVASTIN , apesar de reconhecido e aprovado internacionalmente, não era comercializado no 
Brasil, sendo apenas objeto de testes realizados nas seguintes instituições médicas (fl. 138): 
Hospital das Clínicas (SP), Fundação Amaral Carvalho (SP), Hospital Benjamim Guimarães 
(MG), Hospital Sírio-Libanês (SP) e Instituto Nacional do Câncer - INCA (RJ); e) o 
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medicamento em questão obteve aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA , sob a titularidade de Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. (fl. 440). 
Ademais, extraio do sítio eletrônico da ANVISA que a Resolução RE nº 1.145, de 13 de maio 
de 2005, DOU 16.5.2005, concedeu o registro de medicamento novo ao AVASTIN , certo 
que o mesmo se encontra disponível para comercialização no mercado nacional desde abril de 
2007. 6. Assim, no presente caso, atendo-me à hipossuficiência econômica do autor, à 
enfermidade em questão, à ineficácia de outros tratamentos já ministrados, à urgência na 
utilização do medicamento AVASTIN e à obtenção de registro do mesmo junto à ANVISA , 
com a sua disponibilidade no mercado nacional, entendo que, em face dos pressupostos 
contidos no art. 4º da Lei 8.437/92, a ausência do medicamento solicitado poderá ocasionar 
graves e irreparáveis danos à saúde e à vida do paciente, ocorrendo, pois, o denominado 
perigo de dano inverso, o que faz demonstrar, em princípio, a plausibilidade jurídica da 
pretensão liminar deduzida na ação ordinária em apreço. 7.7. Por fim, vale ressaltar que a 
discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição 
de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da 
Constituição da República, que obriga todas as esferas de Governo a atuarem de forma 
solidária. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2007. 
Ministra Ellen Gracie Presidente 
 
(STA 162, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) 
ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2007, publicado em DJe-130 DIVULG 24/10/2007 
PUBLIC 25/10/2007 DJ 25/10/2007 PP-00030), disponível em www.stf.jus.br  
 
1. O Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 
9.494/97, requer a suspensão da execução da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal nos autos do Processo nº 001.07.208361-2 (fls. 
57-59), que antecipou os efeitos da tutela para determinar ao requerente o fornecimento do 
medicamento Mabthera (Rituximabe) a paciente portador de linfoma não-Hodgkin (CID: 
C833). O requerente informa que formulou idêntico pedido perante a Presidência do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o qual foi indeferido (fls. 66-69). Interposto 
agravo regimental, o Pleno do respectivo tribunal negou-lhe provimento (fls. 80-85). Sustenta, 
mais, em síntese: a) ocorrência de grave lesão à ordem pública, pois "ao se deferir o custeio 
de medicamentos individualmente a tal ou qual cidadão, está-se diminuindo a possibilidade de 
serem oferecidos à população em geral ações e serviços de saúde básicos" (fl. 16). Ademais, 
alega que não se nega a fornecer todo e qualquer medicamento ao paciente, apenas propõe a 
indicação de outros similares, que estejam relacionados na listagem oficial do Ministério da 
Saúde; b) ocorrência de grave lesão à economia pública, porquanto a decisão impugnada viola 
o princípio da legalidade orçamentária (Constituição da República, art. 167), assim como não 
observa a cláusula da reserva do financeiramente possível. Nesse contexto, ressalta que "o 
Estado não tem previsão orçamentária para suprir a população com todos os medicamentos 
que esta demande, não podendo arcar com o provisionamento integral de fármacos de que 
necessite cada cidadão residente no território estadual" (fl. 15); c) direito do autor da demanda 
de ser tratado da mazela que o aflige, mas não de ditar qual o tratamento a ser ministrado. 
Além disso, aduz que "a segurança do medicamento requerido ainda não está plenamente 
comprovada" (fl. 23); d) existência de precedentes da Presidência do Supremo Tribunal 
Federal favoráveis ao deferimento do presente pedido; e) possibilidade de ocorrência do 
denominado "efeito multiplicador", em razão do incremento do número de demandas judiciais 
da mesma natureza. 2. A Procuradoria-Geral da República opina pelo indeferimento do 
pedido (fls. 89-97). 3. Inicialmente, reconheço que a controvérsia instaurada na ação sob o 
procedimento ordinário em apreço evidencia a existência de matéria constitucional: alegação 
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de ofensa aos arts. 5º, 6º, 196 e 198, § 1º e § 2º, da Constituição da República. Dessa forma, 
cumpre ter presente que a Presidência do Supremo Tribunal Federal dispõe de competência 
para examinar questão cujo fundamento jurídico é de natureza constitucional (art. 297 do 
RISTF, c/c art. 25 da Lei 8.038/90), conforme firme jurisprudência desta Corte, destacando-se 
os seguintes julgados: Rcl 475/DF, rel. Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 22.4.1994; Rcl 
497-AgR/RS, rel. Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 06.4.2001; SS 2.187-AgR/SC, rel. 
Ministro Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003; e SS 2.465/SC, rel. Min. Nelson Jobim, DJ 
20.10.2004. 4. A Lei 9.494/97, em seu art. 1º, c/c o art. 4º da Lei 8.437/97, autoriza o 
deferimento do pedido de suspensão da execução da tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 
461 do CPC nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do 
Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto 
interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas. Tenho sustentado que a suspensão da execução de ato 
judicial constitui, no universo de nosso sistema normativo, providência de caráter 
excepcional, impondo-se o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da 
medida de contracautela, de forma a aplicá-la, no exercício da atribuição monocrática prevista 
na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe verdadeiro risco de lesão aos 
valores públicos nela homenageados. Logo, os pedidos de contracautela formulados em 
situações como a que ensejou a antecipação da tutela ora impugnada devem ser analisados, 
caso a caso, de forma concreta, e não de forma abstrata e genérica, certo, ainda, que as 
decisões proferidas em pedido de suspensão se restringem ao caso específico analisado, não 
se estendendo os seus efeitos e as suas razões a outros casos, por se tratar de medida tópica, 
pontual. 5. Passo, pois, ao exame do mérito do presente pedido de suspensão de tutela 
antecipada. A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal possibilita, quando da 
análise do pedido de suspensão (SS 846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 
29.5.96; SS 1.272-AgR, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001, dentre outros), um juízo 
mínimo de delibação a respeito da questão jurídica deduzida na ação principal. Faço-o, pois, 
reportando-me aos seguintes fundamentos: a) consoante se extrai da petição inicial e da 
decisão impugnada, o autor é agricultor e conta com idade avançada, não possuindo condições 
financeiras para custear o tratamento da doença (fls. 40, 57 e 69); b) segundo atestado pelo 
especialista que trata o autor, médico hematologista da Liga Norteriograndense Contra o 
Câncer, o paciente é portador de neoplasia dos gânglios linfáticos (linfoma não-Hodgkin), 
com expressão de uma proteína de membrana chamada CD 20, e está sendo submetido a 
tratamento intensivo de quimioterapia, porém sem os efeitos esperados. O fato é comprovado 
mediante relatório médico, do qual destaco: "(...) o seu diagnóstico foi estabelecido em 
09.03.2007 e para aumentarmos as suas chances de cura existe a necessidade de realizarmos 
uma imunoterapia associada ao tratamento quimioterápico (imunoquimioterapia) com um 
anticorpo monoclonal (anti-CD 20) fabricado pela Roche e intitulado Rituximabe (Mabthera). 
Essa droga veio somar-se ao arsenal terapêutico dos linfomas há cerca de 5 anos (...)." (Fl. 51) 
c) conforme noticia o autor na petição inicial, "a Secretaria de Saúde Pública do Estado - 
SESAP dispõe do referido medicamento, mas só disponibiliza, para os pacientes que 
necessitam, através de ação judicial" (fl. 39); d) embora o medicamento Mabthera 
(Rituximabe) não conste da listagem de medicamentos excepcionais do Ministério da Saúde, 
verifico que o mesmo se encontra devidamente registrado junto à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, sob a titularidade de Produtos Roche Químicos e 
Farmacêuticos S/A (Registro nº 101000548), tendo, pois, a sua qualidade, a sua segurança e o 
seu efeito terapêutico atestados pelo órgão competente; e) em consulta ao sítio eletrônico do 
Instituto Nacional do Câncer - INCA, órgão do Ministério da Saúde responsável por 
desenvolver e coordenar ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil, 
verifico que tem sido reconhecida a eficácia da utilização do anticorpo monoclonal 
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Rituximabe nos tratamentos de pacientes portadores de linfomas, como é o caso do autor da 
ação sob o procedimento em questão. 6. Finalmente, como bem asseverou a Procuradoria-
Geral da República, "apesar de alegar que a segurança do medicamento requerido ainda não 
está plenamente comprovada, o Estado requerente não demonstra a eficácia de outras drogas, 
tampouco comprova que estão sendo disponibilizadas para o doente, de forma que prevalece a 
premissa de imprescindibilidade do fármaco pleiteado para a manutenção da saúde e 
preservação da vida do autor" (Fl. 96). 7. Assim, no presente caso, atendo-me à 
hipossuficiência econômica do autor, à natureza da enfermidade que o acomete e à urgência 
da utilização do medicamento Mabthera (Rituximabe), devidamente registrado junto à 
ANVISA, entendo que, em face dos pressupostos contidos no art. 4º da Lei 8.437/92, a 
ausência do medicamento solicitado poderá ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde e à 
vida do paciente, ocorrendo, pois, o denominado perigo de dano inverso, o que demonstra, em 
princípio, a plausibilidade jurídica da pretensão liminar deduzida na ação sob o procedimento 
ordinário em apreço. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, 19 de 
outubro de 2007. Ministra Ellen Gracie Presidente 
 
(SS 3382, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) 
ELLEN GRACIE, julgado em 22/11/2007, publicado em DJe-151 DIVULG 28/11/2007 
PUBLIC 29/11/2007 DJ 29/11/2007 PP-00019), disponível em www.stf.jus.br  
 
1. O Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos arts. 1º da Lei 9.494/97 e 4º da Lei 
8.437/92, requer a suspensão da execução da liminar deferida pelo desembargador relator do 
Mandado de Segurança nº 2007.004676-0 (fls. 65-67), em trâmite no Tribunal de Justiça 
daquela unidade federativa, que determinou ao requerente o fornecimento do medicamento 
Revatio (citrato de sildenafil), conforme prescrição médica (fl. 54), ao impetrante, portador de 
cardiopatia congênita (comunicação interventricular e estenose de ramos pulmonares), a qual 
está evoluindo com hipertensão pulmonar e sobrecarga ventricular direita. O requerente 
sustenta, em síntese: a) ocorrência de grave lesão à ordem e à economia públicas, porquanto a 
decisão impugnada viola o princípio da legalidade orçamentária (Constituição da República, 
art. 167), assim como não observa a cláusula da reserva do financeiramente possível, "uma 
vez que a verba prevista destinada à compra de medicamentos para atendimento à população é 
comprometida, nos termos da Política Nacional de Medicamentos, nos estritos termos do 
Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, que assegura o custeio 
pelas diversas pessoas jurídicas de direito público - União, Estados e Municípios" (fl. 25). 
Nesse contexto, ressalta que "os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo 
existencial e da eficiência devem ser necessariamente compatibilizados com o princípio da 
legalidade orçamentária, de modo que não se podem ignorar as exigências constitucionais 
para a realização de despesa pública" (fl. 24); b) afronta ao art. 2º da Constituição da 
República, ao se direcionar verba orçamentária para a compra de um medicamento, 
interferindo na escolha legitimamente feita pelo Poder Executivo estadual; c) ofensa ao art. 
196 da Constituição da República, dado que, "ao se deferir o custeio de medicamentos 
individualmente a tal ou qual cidadão, está-se diminuindo a possibilidade de serem oferecidos 
à população em geral ações e serviços de saúde básicos" (fl. 28); d) ocorrência de grave lesão 
à ordem administrativa, ante a inexistência de previsão, nos arts. 196 e 198, II, da 
Constituição da República, no sentido de fornecimento de medicamentos, certo que a 
disponibilização de serviço médico à população não o engloba. Assim, "se União, Estados e 
Municípios optaram por estabelecer Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter 
excepcional, fizeram-no como programa social criado por liberalidade do Estado, pois não 
eram obrigados a fornecer nenhum fármaco demandado pela população" (fl. 31). Ademais, 
alega que não se nega a fornecer medicamento ao impetrante, apenas propõe a indicação de 
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outros fármacos, que estejam relacionados na lista oficial do Ministério da Saúde; e) 
possibilidade de ocorrência do denominado "efeito multiplicador", em razão do incremento do 
número de demandas judiciais da mesma natureza, certo que "só para o cumprimento das 
decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos de alto custo que estão 
fora do Programa de Dispensação de Medicamentos do Ministério da Saúde foram gastos 
quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)" (fl. 34); f) existência de faculdade do Estado 
de definir os tratamentos a serem disponibilizados à população, de modo que o impetrante tem 
o direito de ser tratado da mazela que o aflige, mas não de ditar qual o tratamento adequado. 
Além disso, "o medicamento cuja dispensação foi compelida ao Estado por decisão judicial de 
juízo provisório não faz parte do rol estabelecido pela Portaria nº 1318/GM" (fl. 37). 2. A 
Procuradoria-Geral da República opina pelo indeferimento do pedido (fls. 78-86). 3. 
Reconheço, inicialmente, que a controvérsia instaurada no mandado de segurança em apreço 
evidencia a existência de matéria constitucional: alegação de ofensa aos arts. 6º e 196 da 
Constituição da República (petição inicial, fls. 45 e 49; liminar impugnada, fl. 66). Dessa 
forma, cumpre ter presente que a Presidência do Supremo Tribunal Federal dispõe de 
competência para examinar questão cujo fundamento jurídico é de natureza constitucional 
(art. 297 do RISTF, c/c art. 25 da Lei 8.038/90), conforme firme jurisprudência desta Corte, 
destacando-se os seguintes julgados: Rcl 475/DF, rel. Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 
22.4.1994; Rcl 497-AgR/RS, rel. Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 06.4.2001; SS 2.187-
AgR/SC, rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003; e SS 2.465/SC, rel. Min. Nelson 
Jobim, DJ 20.10.2004. 4. A Lei 4.348/64, em seu art. 4º, autoriza o deferimento do pedido de 
suspensão de segurança para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas. Tenho sustentado que a suspensão da execução de ato judicial constitui, no universo 
de nosso sistema normativo, providência de caráter excepcional, impondo-se o máximo rigor 
na averiguação dos pressupostos autorizadores da medida de contracautela, de forma a aplicá-
la, no exercício da atribuição monocrática prevista na lei, quando a manutenção da decisão 
hostilizada importe verdadeiro risco de lesão aos valores públicos nela homenageados. Logo, 
os pedidos de contracautela formulados em situações como a que ensejou a liminar ora 
impugnada devem ser analisados, caso a caso, de forma concreta, e não de forma abstrata e 
genérica, certo, ainda, que as decisões proferidas em pedido de suspensão se restringem ao 
caso específico analisado, não se estendendo os seus efeitos e as suas razões a outros casos, 
por se tratar de medida tópica, pontual. Nesse sentido foram as decisões proferidas por esta 
Presidência nas Suspensões de Segurança 3.231/RN, DJ 1º.6.2007; 3.205/AM e 3.158/RN, DJ 
08.6.2007; 3.193/RN e 3.183/SC, DJ 13.6.2007. 5. Passo, pois, ao exame do mérito do 
presente pedido de suspensão de segurança. A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 
Federal possibilita, quando da análise do pedido de suspensão (SS 846-AgR/DF, rel. Ministro 
Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.96; SS 1.272-AgR, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001, 
dentre outros), um juízo mínimo de delibação a respeito da questão jurídica deduzida na ação 
principal. Faço-o, pois, reportando-me aos seguintes fundamentos fáticos: a) consoante se 
extrai da petição inicial e da decisão impugnada, os pais do impetrante não possuem 
condições financeiras para custear o pagamento do medicamento em questão, por já arcarem 
com os custos de outros quatro medicamentos (fls. 44 e 65); b) o impetrante é portador de 
cardiopatia congênita (comunicação interventricular e estenose de ramos pulmonares), a qual 
está evoluindo com hipertensão pulmonar e sobrecarga ventricular direita, conforme parecer 
cardiológico, motivo pelo qual necessita usar continuamente citrato de sildenafil, na dose de 
20 mg, três vezes ao dia; c) o Revatio (citrato de sildenafil) é o medicamento que possui as 
propriedades vasodilatadoras indicadas, segundo o parecer cardiológico, para o tratamento em 
comento (fl. 54); d) embora o medicamento Revatio (citrato de sildenafil) não conste da 
listagem de medicamentos excepcionais do Ministério da Saúde (Portaria GM nº 2.577, de 27 
de outubro de 2006), o mesmo se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de 
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Vigilância Sanitária - Anvisa, sob a titularidade de Laboratórios Pfizer Ltda (Registro nº 
10216.0193/004-3, DOU 21.8.2006). 6. Finalmente, como bem asseverou a Procuradoria-
Geral da República, "apesar de alegar que o fornecimento do medicamento pleiteado não está 
previsto no Programa de Dispensação de Medicamentos em caráter excepcional, o Estado 
requerente não demonstra a eficácia de outras drogas, tampouco comprova que estão sendo 
disponibilizadas para o doente, de forma que prevalece a premissa de imprescindibilidade do 
fármaco pleiteado para a manutenção da saúde e preservação da vida do autor" (fl. 85). 7. 
Assim, no presente caso, atendo-me à insuficiência econômica dos pais do impetrante para 
custear a aquisição do medicamento em apreço, à enfermidade em questão, à urgência na 
utilização do medicamento Revatio (citrato de sildenafil), devidamente registrado junto à 
Anvisa, entendo que, em face dos pressupostos contidos no art. 4º da Lei 4.348/64, a ausência 
do medicamento solicitado poderá ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde e à vida do 
paciente, ocorrendo, pois, o denominado perigo de dano inverso, o que demonstra, em 
princípio, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida na ação mandamental, cuja liminar 
foi devidamente mantida, à unanimidade, pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Norte no julgamento de seu mérito, realizado em 07.11.2007. 8. Ante o 
exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2007. Ministra Ellen 
Gracie Presidente 
 
(STA 245, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Presidente Min. GILMAR MENDES, 
julgado em 22/10/2008, publicado em DJe-204 DIVULG 28/10/2008 PUBLIC 
29/10/2008), disponível em www.stf.jus.br  

DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela antecipada, ajuizado pelo Município de 
Pelotas, contra decisão do Tribunal Federal da 4ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento 
nº 2008.71.10.000612-0, que deferiu a liminar para determinar à União, ao Estado do Rio 
Grande do Sul e ao Município de Pelotas o fornecimento do medicamento denominado 
MABTHERA 500Mg (Rituximabe) em favor de IRAI CASTRO DA ROSA. Na origem, a 
autora ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, contra a União, o Estado do 
Rio Grande do Sul e o Município de Pelotas, com o fim de obter o fornecimento do 
medicame
não- -41). O Juízo da 2ª Vara Federal de Pelotas indeferiu o pedido 
de antecipação de tutela por entender que a garantia judicial de medicamento de alto custo 
lesa o direito fundamental à saúde dos demais usuários do sistema (fls. 25-27). Interposto 
Agravo de Instrumento (fls. 30-33), o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deferiu a 
antecipação da pretensão recursal para determinar à União, ao Estado do Rio Grande do Sul e 
ao Município de Pelotas o imediato fornecimento do medicamento RITUXIMABE 500Mg à 
agravante (fls.35-37). Contra essa decisão, o Município de Pelotas apresenta pedido de 
suspensão de tutela antecipada a esta Corte. O requerente alega, em síntese, que o 
fornecimento de medicamento de tão alto custo a um único usuário lesionará o direito 
fundamental à saúde dos demais usuários do SUS; que o Município não está obrigado a 
fornecer medicamentos que sequer foram protocolados pelo Instituto Nacional do Câncer; que 
segundo informado nos autos, o medicamento consta da Relação de Medicamentos Especiais, 
podendo ser fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul; que a 
decisão acarreta evidente lesão à economia pública. Decido. A base normativa que 
fundamenta o instituto da suspensão (Leis nos 4.348/1964, 8.437/1992, 9.494/1997 e art. 297 
do RI-STF) permite que a Presidência do Supremo Tribunal Federal, para evitar grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspenda a execução de decisões 
concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas em única ou última 
instância, pelos tribunais locais ou federais, quando a discussão travada na origem for de 
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índole constitucional. Assim, é a natureza constitucional da controvérsia que justifica a 
competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de contracautela, conforme 
a pacificada jurisprudência desta Corte, destacando-se os seguintes julgados: RCL-AgR no 
497/RS, Rel. Carlos Velloso, Plenário, maioria, DJ 6.4.2001; SS-AgR no 2.187/SC, Rel. 
Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003; e SS no 2.465/SC, Rel. Nelson Jobim, DJ 20.10.2004. No 
presente caso, reconheço que a controvérsia instaurada na ação em apreço evidencia a 
existência de matéria constitucional: alegação de ofensa aos arts. 2º, 6º, caput, 167, 196 e 198 
da Constituição. Destaco que a suspensão da execução de ato judicial constitui medida 
excepcional, a ser deferida, caso a caso, somente quando atendidos os requisitos autorizadores 
(grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas). Neste sentido, confira-se 
trecho de decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie no julgamento da STA no 138/RN: 

ipação 
da tutela ora impugnada devem ser analisados, caso a caso, de forma concreta, e não de forma 
abstrata e genérica, certo, ainda, que as decisões proferidas em pedido de suspensão se 
restringem ao caso específico analisado, não se estendendo os seus efeitos e as suas razões a 

 (STA no 138/RN, Presidente Min. 
Ellen Gracie, DJ 19.9.2007). Ressalte-se, não obstante, que, na análise do pedido de 
suspensão de decisão judicial, não é vedado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal 
proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação 
principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os 
seguintes julgados: SS-AgR no 846/DF, Rel. Sepúlveda Pertence, DJ 8.11.1996 e SS-AgR no 
1.272/RJ, Rel. Carlos Velloso, DJ 18.5.2001. O art. 4º da Lei no 8.437/1992 c/c art. 1º da Lei 
9.494/1997 autoriza o deferimento do pedido de suspensão da execução da tutela antecipada 
concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento da 
pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de 
flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas. A decisão liminar que o Município de Pelotas busca suspender determinou que a 
União, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Pelotas fornecessem o medicamento 
Mabthera (Rituximabe) 500Mg à paciente Irai Castro da Rosa, com fundamento na aplicação 
imediata do direito fundamental social à saúde, na legislação do Sistema Único de Saúde e na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A doutrina constitucional brasileira há muito 
se dedica à interpretação do artigo 196 da Constituição. Teses, muitas vezes antagônicas, 
proliferaram-se em todas as instâncias do Poder Judiciário e na seara acadêmica. Tais teses 
buscam definir se, como e em que medida o direito constitucional à saúde se traduz em um 
direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via 
judicial. As divergências doutrinárias quanto ao efetivo âmbito de proteção da norma 
constitucional do direito à saúde decorrem, especialmente, da natureza prestacional desse 
direito e da necessidade de compatibilização do que 

estudos doutrinários, os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de 
intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção 
(Schutzgebote). Haveria, assim, para utilizar uma expressão de Canaris, não apenas uma 
proibição de excesso (Übermassverbot), mas também uma proibição de proteção insuficiente 
(Untermassverbot) (Claus-Wilhelm Canaris, Grundrechtswirkungen um 
Verhältnismässigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des 
Privatsrechts, JuS, 1989, p. 161.). Nessa dimensão objetiva, também assume relevo a 
perspectiva dos direitos à organização e ao procedimento (Recht auf Organization und auf 
Verfahren), que são aqueles direitos fundamentais que dependem, na sua realização, de 
providências estatais com vistas à criação e conformação de órgãos e procedimentos 
indispensáveis à sua efetivação. Ressalto, nessa perspectiva, as contribuições de Stephen 
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Holmes e Cass Sunstein para o reconhecimento de que todas as dimensões dos direitos 

essidade de se fazer 

The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes.   W. W. Norton & Company: Nova 
Iorque, 1999.). Embora os direitos sociais, assim como os direitos e liberdades individuais, 
impliquem tanto direitos a prestações em sentido estrito (positivos), quanto direitos de defesa 
(negativos), e ambas as dimensões demandem o emprego de recursos públicos para a sua 
garantia, é a dimensão prestacional (positiva) dos direitos sociais o principal argumento 
contrário à sua judicialização. A dependência de recursos econômicos para a efetivação dos 
direitos de caráter social leva parte da doutrina a defender que as normas que consagram tais 
direitos assumem a feição de normas programáticas, dependentes, portanto, da formulação de 
políticas públicas para se tornarem exigíveis. Nesse sentido, também se defende que a 
intervenção do Poder Judiciário, ante a omissão estatal quanto à construção satisfatória dessas 
políticas, violaria o princípio da separação dos poderes e o princípio da reserva do 
financeiramente possível. Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que 
a prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão. 
Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um valor determinado para arcar com o aparato 
capaz de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social como 
a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em função das necessidades 
individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com outros envolve, 
portanto, a adoção de critérios distributivos para esses recursos. Assim, em razão da 
inexistência de suportes financeiros suficientes para a satisfação de todas as necessidades 
sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e econômicas voltadas à 
implementação dos direitos sociais implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas. Tais 
escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar e a quem atender), 
configurando-
pautadas por critérios de macro-justiça. É dizer, a escolha da destinação de recursos para uma 
política e não para outra leva em consideração fatores como o número de cidadãos atingidos 
pela política eleita, a efetividade e eficácia do serviço a ser prestado, a maximização dos 
resultados, etc. Nessa linha de análise, argumenta-se que o Poder Judiciário, o qual estaria 
vocacionado a concretizar a justiça do caso concreto (micro-justiça), muitas vezes não teria 
condições de, ao examinar determinada pretensão à prestação de um direito social, analisar as 
conseqüências globais da destinação de recursos públicos em benefício da parte com 
invariável prejuízo para o todo (AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha. Renovar: 
Rio de Janeiro, 2001). Por outro lado, defensores da atuação do Poder Judiciário na 
concretização dos direitos sociais, em especial do direito à saúde, argumentam que tais 
direitos são indispensáveis para a realização da dignidade da pessoa humana. Assim, ao 

dignidade da pessoa humana, não poderia deixar de ser objeto de apreciação judicial. O fato é 

importância teórica e prática que envolve não apenas os operadores do direito, mas também os 
gestores públicos, os profissionais da área de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por 
um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da cidadania, 
por outro, as decisões judiciais têm significado um forte ponto de tensão perante os 
elaboradores e executores das políticas públicas, que se vêem compelidos a garantir 
prestações de direitos sociais das mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política 
estabelecida pelos governos para a área de saúde e além das possibilidades orçamentárias. 
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dogmática e teoria jurídica dos direitos econômicos, sociais e culturais a carga metodológica 
da vaguidez, indeterminação e impressionismo que a teoria da ciência vem apelidando, em 

radicalidade  enfatiza Canotilho  a censura de fuzzysmo lançada aos juristas significa 
basicamente que eles não sabem do que estão a falar quando abordam os complexos 

econômicos, sociais e culturais. In: Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2004, p. 100.). Nesse aspecto, não surpreende o fato de que a problemática dos 
direitos sociais tenha sido deslocada, em grande parte, para as teorias da justiça, as teorias da 
argumentação e as teorias econômicas do direito (CANOTILHO, op. cit., p. 98). Enfim, como 

parece sensato concluir que, ao fim e ao cabo, problemas concretos deverão ser resolvidos 
levando-se em consideração todas as perspectivas que a questão dos direitos sociais envolve. 
Juízos de ponderação são inevitáveis nesse contexto prenhe de complexas relações 
conflituosas entre princípios e diretrizes políticas ou, em outros termos, entre direitos 
individuais e bens coletivos. Alexy segue linha semelhante de conclusão ao constatar a 
necessidade de um modelo que leve em conta todos os argumentos favoráveis e contra os 
direitos sociai
direitos fundamentais sociais, fica claro que ambos os lados dispõem de argumentos de peso. 
A solução consiste em um modelo que leve em consideração tanto os argumentos a favor 
quantos os argumentos contrários. Esse modelo é a expressão da idéia-guia formal 
apresentada anteriormente, segundo a qual os direitos fundamentais da Constituição alemã são 
posições que, do ponto de vista do direito constitucional, são tão importantes que a decisão 
sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria 
parlamentar. (...) De acordo com essa fórmula, a questão acerca de quais direitos 
fundamentais sociais o indivíduo definitivamente tem é uma questão de sopesamento entre 
princípios. De um lado está, sobretudo, o princípio da liberdade fática. Do outro lado estão os 
princípios formais da competência decisória do legislador democraticamente legitimado e o 
princípio da separação de poderes, além de princípios materiais, que dizem respeito sobretudo 
à liberdade jurídica de terceiros, mas também a outros direitos fundamentais sociais e a 

Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 511-512) Ressalte-se, não obstante, 
que a questão dos direitos fundamentais sociais enfrenta desafios no direito comparado que 
não se apresentam em nossa realidade. Isso porque a própria existência de direitos 
fundamentais sociais é questionada 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). A Constituição brasileira não só prevê 
expressamente a existência de direitos fundamentais sociais (artigo 6º), especificando seu 
conteúdo e forma de prestação (artigos 196, 201, 203, 205, 215, 217, entre outros), como não 
faz distinção entre os direitos e deveres individuais e coletivos (capítulo I do Título II) e os 
direitos sociais (capítulo II do Título II), ao estabelecer que os direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata (artigo 5º, § 1º, CF/88). Vê-se, pois, que os direitos 
fundamentais sociais foram acolhidos pela Constituição Federal de 1988 como autênticos 
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direitos fundamentais. Não há dúvida  deixe-se claro  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. Portanto, ante a impreterível necessidade de 
ponderações, são as circunstâncias específicas de cada caso que serão decisivas para a solução 
da controvérsia. Há que se partir, de toda forma, do texto constitucional e de como ele 
consagra o direito fundamental à saúde. Passo então a algumas considerações a respeito do 
tema. O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como (1) 

possível identificar na redação do artigo constitucional tanto um direito individual quanto um 
direito coletivo à saúde. Dizer que a norma do artigo 196, por tratar de um direito social, 
consubstancia-se tão-somente em norma programática, incapaz de produzir efeitos, apenas 
indicando diretrizes a serem observadas pelo poder público, significaria negar a força 
normativa da Constituição. A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo 
Ministro Celso de Mello, relator do AgR-RE nº 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde 
como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o 

interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional 
ção positiva. Concluiu que 

atuação do Poder Judiciário nas hipóteses em que a Administração Pública descumpra o 
mandamento constitucional em apreço. (AgR-RE N. 271.286-8/RS, Rel. Celso de Mello, DJ 
12.09.2000). Não obstante, esse direito subjetivo público é assegurado mediante políticas 
sociais e econômicas. Ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento 
necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da 
existência de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a 
políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde. Em decisão proferida na 

-se, 
considerando o encargo governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos econômicos, 
sociais e culturais, que os elementos componentes do mencionado binômio (razoabilidade da 
pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e 
em situação de cumulativa ocorrência, pois, ausentes qualquer desses elementos, 
descaracterizar-se-á -MC 
Nº 45, Rel. Celso de Mello, DJ 4.5.2004). Dessa forma, a garantia judicial da prestação 
individual de saúde, prima facie, estaria condicionada ao não comprometimento do 
funcionamento do Sistema Único de Saúde. (2) dever do Estado: O dispositivo constitucional 
deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 
prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O 
dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à 
proteção e à recuperação da saúde está expresso no artigo 196. A competência comum dos 
entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde junto ao indivíduo e à 
coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a 
negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de 
saúde. O fato do Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 
recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o 
acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. As 
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ações e serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e 
hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único. Foram 
estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em 
cada nível de governo; descentralização político-administrativa; atendimento integral, com 
preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade. O Sistema Único de 
Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. 
Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema é necessário que se 
atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, conseqüentemente, para a captação de 
recursos. O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com 
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. A Emenda Constitucional nº 29/2000, visando a dar maior 
estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de co-financiamento das 
políticas de saúde pelos entes da federação. A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao 
artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando um aumento e uma maior 
estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3º do art. 198 dispõe que caberá à Lei 
Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2º; os critérios de rateio 
entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as 
normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as 
ações e serviços públicos de saúde. O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as 
competências do Sistema Único de Saúde - SUS, é regulamentado pelas Leis Federais 
8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no   conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas 
federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. (3) 
garantido mediante políticas sociais e econômicas: A garantia mediante políticas sociais e 
econômicas ressalva, justamente, a necessidade de formulação de políticas públicas que 
concretizem o direito à saúde através de escolhas alocativas. É incontestável que, além da 
necessidade de se distribuir recursos naturalmente escassos por meio de critérios distributivos, 
a própria evolução da medicina impõe um viés programático ao direito à saúde, pois sempre 
haverá uma nova descoberta, um novo exame, um novo prognóstico ou procedimento 
cirúrgico, uma nova doença ou a volta de uma doença supostamente erradicada. (4) políticas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos: Tais políticas visam à redução do 
risco de doença e outros agravos, de forma a evidenciar sua dimensão preventiva. As ações 
preventivas na área da saúde foram, inclusive, indicadas como prioritárias pelo artigo 198, 
inciso II, da Constituição. (5) políticas que visem ao acesso universal e igualitário: O 
constituinte estabeleceu, ainda, um sistema universal de acesso aos serviços públicos de 
saúde. Nesse sentido, a Ministra Ellen Gracie, na STA 91, ressaltou que, no seu entendimento, 
o art. 196 da Constituição refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que 
alcancem a população como um todo (STA 91-1/AL, Ministra Ellen Gracie, DJ 26.02.2007). 
O princípio do acesso igualitário e universal reforça a responsabilidade solidária dos entes da 
federação, gar

promoção, proteção e recuperação da saúde: O estudo do direito à saúde no Brasil leva à 
concluir que os problemas de eficácia social desse direito fundamental devem-se muito mais a 
questões ligadas à implementação e manutenção das políticas públicas de saúde já existentes - 
o que implica também a composição dos orçamentos dos entes da federação - do que à falta 
de legislação específica. Em outros termos, o problema não é de inexistência, mas de 
execução (administrativa) das políticas públicas pelos entes federados. Nessa perspectiva, 
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talvez seja necessário redimensionar a questão da judicialização dos direitos sociais no Brasil. 
Isso porque, na maioria dos casos, a intervenção judicial não ocorre tendo em vista uma 
omissão (legislativa) absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à proteção do direito à 
saúde, mas em razão de uma necessária determinação judicial para o cumprimento de 
políticas já estabelecidas. Portanto, não se cogita do problema da interferência judicial em 
âmbitos de livre apreciação ou de ampla discricionariedade de outros poderes quanto à 
formulação de políticas públicas. Esse dado pode ser importante para a construção de um 
critério ou parâmetro para a decisão em casos como este, no qual se discute, primordialmente, 
o problema da interferência do Poder Judiciário na esfera dos outros Poderes. O primeiro dado 
a ser considerado é a existência, ou não, de política estatal que abranja a prestação de saúde 
pleiteada pela parte no processo. Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas 
sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde, o judiciário não está criando 
política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. Nesses casos, a existência de 
um direito subjetivo público a determinada política pública de saúde parece ser evidente. Se a 
prestação de saúde pleiteada não for abrangida pelas políticas do SUS, é imprescindível 
distinguir se a não-prestação decorre de uma omissão legislativa ou administrativa, ou de uma 
decisão administrativa de não fornecer. Nesses casos, a ponderação dos princípios em conflito 
dará a resposta ao caso concreto. Importante, no entanto, que os critérios de justiça comutativa 
que orientam a decisão judicial sejam compatibilizados com os critérios das justiças 
distributiva e social que determinam a elaboração de políticas públicas. Em outras palavras, 
ao determinar o fornecimento de um serviço de saúde (internação hospitalar, cirurgia, 
medicamentos, etc.), o julgador precisa assegurar-se de que o Sistema de Saúde possui 
condições de arcar não só com as despesas da parte, mas também com as despesas de todos os 
outros cidadãos que se encontrem em situação idêntica. Essas considerações já são suficientes 
para a análise do pedido. Dos documentos acostados aos autos, ressalto os seguintes dados 
fáticos como imprescindíveis para a análise do pleito: a) a requerente é portadora de Linfoma 
não-hodgkin folicular (CID C 82.7), conforme atestado pela Médica Tânia Maria Centenaro 
Hellwig, CRM-RS nº 6894 (fl. 18); b) conforme receituário médico, necessita urgentemente 
do tratamento quimioterápico de oito ciclos (8 doses de 21 em 21 dias) com o medicamento 
Mabthera 500Mg (fl. 19); c) o tratamento está orçado em mais de R$ 100.000,00(fl. 20-22); d) 

não está contemplado no protocolo do Sistema Único de Saúde (SUS), mas consta na Relação 

O argumento central apontado pelo Município de Pelotas reside no alto custo e complexidade 
do tratamento, razão pela qual não teria sido contemplado na divisão de receitas públicas para 
a saúde. Infere que o medicamento deveria ser fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde do 
Rio Grande do Sul. No RE 195.192-3/RS, a 2ª Turma deste Supremo Tribunal consignou o 
entendimento segundo o qual a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde é da União, 
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Nesse sentido, o acórdão restou assim 

 AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  
DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a 
saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde 
torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

-3/RS, 2ª Turma, Ministro Marco Aurélio, DJ 22.02.2000). Em 
sentido idêntico, no RE-AgR 255.627-1, o Ministro Nelson Jobim afastou a alegação do 
Município de Porto Alegre de que não seria responsável pelos serviços de saúde de alto custo. 
O Ministro Nelson Jobim, amparado no precedente do RE 280.642, no qual a 2ª Turma havia 

-se abrangente, a alcançar a União Federal, 
os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios. Tanto é assim que, 
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relativamente ao Sistema Único de Saúde, diz-se do financiamento, nos termos do artigo nº 
195, com recursos do orçamento, da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Já o caput do artigo informa, como diretriz, a 
descentralização das ações e serviços públicos de saúde que devem integrar rede 
regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo. Não bastasse o 
parâmetro constitucional de eficácia imediata, considerada a natureza, em si, da atividade, 
afigura-se como fato incontroverso, porquanto registrada, no acórdão recorrido, a existência 
de lei no sentido da obrigatoriedade de fornecer-se os medicamentos excepcionais, como são 
os concernentes à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), às pessoas 
carentes. O município de Porto Alegre surge com responsabilidade prevista em diplomas 
específicos, ou seja, os convênios celebrados no sentido da implantação do Sistema Único de 
Saúde, devendo receber, para tanto, verbas do Estado. Por outro lado, como bem assinalado 
no acórdão, a falta de regulamentação municipal para o custeio da distribuição não impede 
fique assentada a responsabilidade do Municíp -AgR 255.627-1/RS, 2ª Turma, 
Ministro Nelson Jobim, DJ 21.11.2000) Assim, apesar da responsabilidade dos entes da 
federação em matéria de direito à saúde suscitar questões delicadas, a decisão impugnada, ao 
determinar a responsabilidade do Município no fornecimento do tratamento pretendido, segue 
as normas constitucionais que fixaram a competência comum (art. 23, II, da CF), a Lei 
Federal nº 8.080/90 (art. 7º, XI) e a jurisprudência desta Corte. Entendo, pois, que não 
configura lesão à ordem pública a determinação para que o Município de Pelotas arque, 
juntamente com a União e o Estado do Rio Grande do Sul, com as despesas do tratamento 
requerido. Registre-se que a Lei Federal Nº 6.360/76, ao dispor sobre a Vigilância Sanitária a 
que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 

importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de 
registra
verificar que o medicamento Mabthera (princípio ativo Rituximabe), produzido pela empresa 
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A., foi registrado em 7.2.2001 
(registro 101000548, válido até 06/2013). A decisão objeto do pedido de suspensão, ao 
determinar o fornecimento do medicamento Mabhtera, decidiu pelo fornecimento de 
medicamento de alto custo que não consta dos protocolos do SUS. Discute-se, no caso, o 
direito à saúde como direito ao fornecimento de quimioterápico de alto custo para o 
tratamento de neoplasia (linfoma não-hodgkin folicular). A Portaria nº 3916, de 30 de outubro 
de 1998, dispõe sob re a Política Nacional de Medicamentos, estabelecendo diretrizes para a 
instituição de relação de medicamentos essenciais (RENAME), a regulamentação sanitária de 
medicamentos, a reorientação da assistência farmacêutica, a promoção da pesquisa e da 
produção de medicamentos, entre outras. A assistência farmacêutica (Resolução nº 338/2004 
do Conselho Nacional de Saúde), uma dentre as várias prestações de saúde que compõem o 
sistema brasileiro, abrange políticas econômicas que visam reduzir os preços dos 

o 

, de 8 
de dezembro de 2005, instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica, traçando diretrizes 
para promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos a serem 
implantadas pelos órgãos do SUS. Dentro desta Política Nacional, a Portaria Nº 741/GM, 19 

specificando os procedimentos que podem 
realizar e as normas para se credenciarem no Programa. As instituições credenciadas ao 



 151 

Sistema Único de Saúde escolhem os fármacos necessários à quimioterapia ou aos outros 
procedimentos que julguem adequados para o tratamento do paciente e, posteriormente, 
requerem o ressarcimento do valor gasto ao SUS. A Portaria nº 146/MS-SAS, de 12 de março 
de 2008, estabelece os códigos e os valores máximos por procedimento que as Instituições de 
alta complexidade em oncologia poderão reaver. Na hipótese dos autos, o medicamento 
requerido, por ter um custo muito elevado, não se enquadra dentro dos limites de valores para 
tratamento quimioterápico transferidos pelo SUS para as instituições conveniadas. Em razão 
disso, a autora ajuizou ação ordinária buscando a condenação da União, do Estado do Rio 
Grande do Sul e do Município de Pelotas ao fornecimento do medicamento Mabthera 
(Rituximabe). Não vislumbro na decisão impugnada risco de grave lesão à ordem pública, 
uma vez considerados os seguintes dados fáticos: - o medicamento Mabthera está registrado 
na ANVISA, o que atesta sua segurança para o consumo; - o laudo de fl. 18 atesta que a 
paciente é portadora de Linfoma não-hodgkin folicular (CID C 82.7), necessitando com 
urgência do tratamento quimioterápico de oito ciclos consecutivos com Mabthera 500Mg (fl. 
20); - a requerente declara não possuir condições de arcar com o custo do tratamento, orçado 
em R$ 111.608,27 (cento e onze mil, seiscentos e oito reais e vinte e sete centavos); e - o alto 
custo do medicamento não é, por si só, motivo para o seu não fornecimento, visto que a 
Política de Dispensação de Medicamentos excepcionais e a Política Nacional de Atenção 
Oncológica visam contemplar justamente o acesso da população acometida por neoplasias aos 
tratamentos disponíveis. O Município de Pelotas, apesar de alegar lesão à economia pública, 
não comprova a ocorrência da lesão, limitando-se a sustentar que o medicamento não consta 
das listas do SUS. Assim, inocorrentes os pressupostos contidos no art. 4º da Lei no 
8.437/1992, verifico que a ausência do medicamento solicitado poderá ocasionar graves e 
irreparáveis danos à saúde e à vida da paciente. Ressalte-se, ainda, que a alegação de violação 
à separação dos Poderes não justifica a inércia do Poder Executivo em cumprir seu dever 
constitucional de garantia do direito à saúde (art. 196), legalmente estabelecido pelas normas 
que regem o Sistema Único de Saúde. Quanto à possibilidade de intervenção do Poder 
Judiciário, destaco a ementa da decisão proferida na ADPF-MC 45/DF, relator Celso de 

FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO 
CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA 
HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁCTER RELATIVO DA LIBERDADE 
DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA 

FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO 

INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS 

Abramovich (ABRAMOVICH, Victor; COURTS, Christian, Los derechos sociales como 

diseñar políticas públicas, sino la de confrontar el diseño de políticas asumidas con los 
estándares jurídicos aplicables y  en caso de hallar divergencias  reenviar la cuestión a los 
poderes pertinentes para que ellos reaccionen ajustando su actividad en consecuencia. Cuando 
las normas constitucionales o legales fijen pautas para el diseño de políticas públicas y los 
poderes respectivos no hayan adoptado ninguna medida, corresponderá al Poder Judicial 
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reprochar esa omisión y reenviarles la cuestión para que elaboren alguna medida. Esta 
dimensión de la actuación judicial puede ser conceptualizada como la participación en un <> 
entre los distintos poderes del Estado para la concreción del programa jurídico-político 

Portanto, o fornecimento do medicamento Mabthera (Rituximabe) a paciente portadora 
Linfoma não-hodgkin folicular (CID C82.7), na hipótese dos autos, não representa risco de 
lesão à ordem pública. A decisão que determinou à União, ao Estado do Rio Grande do Sul e 
ao Município de Pelotas o seu fornecimento, se suspensa, poderá acarretar dano irreparável 
para a autora. Assim, não é possível vislumbrar grave ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou 
à economia públicas a ensejar a adoção da medida excepcional de suspensão de tutela 
antecipada. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Brasília, 22 de 
outubro de 2008.   Ministro GILMAR MENDES Presidente       1       
 
(STA 175, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Presidente Min. GILMAR MENDES, 
julgado em 18/09/2009, publicado em DJe-182 DIVULG 25/09/2009 PUBLIC 28/09/2009 
RTJ VOL-00210-03 PP-01227 RDDP n. 81, 2009, p. 161-166), disponível em 
www.stf.jus.br  
 

DECISÃO: Trata-se do pedido de suspensão de tutela antecipada nº 175, formulado pela 
União, e do pedido de suspensão de tutela antecipada nº 178, formulado pelo Município de 
Fortaleza, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
nos autos da Apelação Cível no 408729/CE (2006.81.00.003148-1), que deferiu a antecipação 
de tutela recursal para determinar à União, ao Estado do Ceará e ao Município de Fortaleza o 
fornecimento do medicamento denominado Zavesca (Miglustat), em favor de CLARICE 
ABREU DE CASTRO NEVES. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil 
pública, com pedido de tutela antecipada, contra a União, o Estado do Ceará e o Município de 
Fortaleza, com o fim de obter o fornecimento do medicamento Zavesca (Miglustat) em favor 
de Clarice Abreu de Castro Neves, portadora da doença Niemann-
Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará determinou a extinção do processo, 
sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa do 
Ministério Público, com base na maioridade da pessoa doente e no fato de que o Ministério 
Público Federal não poderia substituir a Defensoria Pública (fls. 90-95). Interposto recurso de 
apelação pelo Ministério Público Federal (fls. 96-111), a 1ª Turma do TRF da 5ª Região, 
reconhecendo a legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação civil 
pública, deferiu antecipação de tutela para que a União, o Estado do Ceará e o Município de 
Fortaleza fornecessem o medicamento Zavesca (Miglustat) à jovem de 21 anos portadora da 
doença neurodegenerativa progressiva (Niemann- a essa decisão a União 
ajuizou pedido de suspensão, alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa do Parquet Federal e 
a ilegitimidade passiva da União. Sustentou a ocorrência de grave lesão à ordem pública - 
uma vez que o medicamento requerido não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária e não consta da Portaria no 1.318 do Ministério da Saúde - e de grave lesão à 
economia pública, em razão do alto custo do medicamento (R$ 52.000,00 por mês). Inferiu, 
ainda, a possibilidade de ocorrência do 
novembro de 2007, a Ministra Ellen Gracie determinou o apensamento da STA 178/DF a 
estes autos, por considerar idênticas as decisões formuladas. Na Suspensão de Tutela 
Antecipada nº 178, o Município de Fortaleza requereu a suspensão da decisão liminar com 
base, igualmente, em alegações de lesão à ordem pública, em virtude da ilegitimidade do 
Ministério Público para propositura de ação civil pública a fim de defender interesse 
individual de pessoa maior de 18 anos (fls. 2-9 da STA 178). A Procuradoria-Geral da 
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República, em parecer de fls. 135-149, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de 
suspensão. Salientou a existência do periculum in mora inverso. No despacho de fls. 153-155, 
determinei que o Ministério Público Federal informasse se a substituída Clarice Abreu de 
Castro Neves ainda realizava tratamento com o medicamento ZAVESCA (Miglustat), tendo 
em vista que a Agência Européia de Medicamentos (EMEA) havia divulgado a retirada do 
pedido de indicação de uso do medicamento pelo Laboratório Actelion Registration. A 
Procuradoria-Geral da República, às fls. 162-166, informou que a paciente ainda realiza 
tratamento com o medicamento ZAVESCA, conforme relatório médico do neurologista da 
Rede SARAH de Hospitais do Aparelho Locomotor, Doutor Dalton Portugal. Juntou, ainda, o 
comunicado da Agência de Medicina Européia, de 18 de dezembro de 2008, que confirma a 
indicação do medicamento em questão para o tratamento da doença Niemann-Pick Tipo C. 
Decido. A base normativa que fundamenta o instituto da suspensão (Leis nos 12.016/2009, 
8.437/1992, 9.494/1997 e art. 297 do RI-STF) permite que a Presidência do Supremo 
Tribunal Federal, a fim de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas, suspenda a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela 
antecipada, proferidas em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais, quando 
a discussão travada na origem for de índole constitucional. Assim, é a natureza constitucional 
da controvérsia que justifica a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o 
pedido de contracautela, conforme a pacificada jurisprudência desta Corte. No presente caso, 
reconheço que a controvérsia instaurada na ação em apreço evidencia a existência de matéria 
constitucional: alegação de ofensa aos arts. 2º, 6º, caput, 167, 196 e 198 da Constituição. 
Destaco que a suspensão da execução de ato judicial constitui medida excepcional, a ser 
deferida, caso a caso, somente quando atendidos os requisitos autorizadores (grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas). Nesse sentido, confira-se trecho de 

pedidos de contracautela formulados em situações como a que ensejou a antecipação da tutela 
ora impugnada devem ser analisados, caso a caso, de forma concreta, e não de forma abstrata 
e genérica, certo, ainda, que as decisões proferidas em pedido de suspensão se restringem ao 
caso específico analisado, não se estendendo os seus efeitos e as suas razões a outros casos, 

 (STA no 138/RN, Presidente Min. Ellen Gracie, DJ 
19.9.2007). Ressalte-se, não obstante, que, na análise do pedido de suspensão de decisão 
judicial, não é vedado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal proferir um juízo mínimo 
de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem 
entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes julgados: SS-AgR no 
846/DF, Rel. Sepúlveda Pertence, DJ 8.11.1996 e SS-AgR no 1.272/RJ, Rel. Carlos Velloso, 
DJ 18.5.2001. O art. 4º da Lei no 8.437/1992 c/c art. 1º da Lei 9.494/1997 autoriza o 
deferimento do pedido de suspensão da execução da tutela antecipada concedida nas ações 
movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento da pessoa jurídica de direito 
público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e 
para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A decisão 
liminar que a União e o Município de Fortaleza buscam suspender determinou que a União, o 
Estado do Ceará e o Município de Fortaleza fornecessem o medicamento Zavesca (Miglustat) 
à paciente Clarice Neves, com fundamento na aplicação imediata do direito fundamental 
social à saúde. O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como 

econômicas (4) que visem 

interpretação do artigo 196 da Constituição. Teses, muitas vezes antagônicas, proliferaram-se 
em todas as instâncias do Poder Judiciário e na seara acadêmica. Tais teses buscam definir se, 
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como e em que medida o direito constitucional à saúde se traduz em um direito subjetivo 
público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial. O fato é que a 
judicialização do direito à saúde ganhou tamanha importância teórica e prática que envolve 
não apenas os operadores do Direito, mas também os gestores públicos, os profissionais da 
área de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por um lado, a atuação do Poder 
Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da cidadania e para a realização do direito à 
saúde, por outro as decisões judiciais têm significado um forte ponto de tensão perante os 
elaboradores e executores das políticas públicas, que se veem compelidos a garantir 
prestações de direitos sociais das mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política 
estabelecida pelos governos para a área da saúde e além das possibilidades orçamentárias. Em 
5 de março de 2009, convoquei Audiência Pública em razão dos diversos pedidos de 
suspensão de segurança, de suspensão de tutela antecipada e de suspensão de liminar em 
trâmite no âmbito desta Presidência, com vistas a suspender a execução de medidas cautelares 
que condenam a Fazenda Pública ao fornecimento das mais variadas prestações de saúde 
(fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, órteses e próteses; criação de 
vagas de UTIs e leitos hospitalares; contratação de servidores de saúde; realização de 
cirurgias e exames; custeio de tratamento fora do domicílio, inclusive no exterior, entre 
outros). Após ouvir os depoimentos prestados pelos representantes dos diversos setores 
envolvidos, entendo ser necessário redimensionar a questão da judicialização do direito à 
saúde no Brasil. Isso porque, na maioria dos casos, a intervenção judicial não ocorre em razão 
de uma omissão absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à proteção do direito à 
saúde, mas tendo em vista uma necessária determinação judicial para o cumprimento de 
políticas já estabelecidas. Portanto, não se cogita do problema da interferência judicial em 
âmbitos de livre apreciação ou de ampla discricionariedade de outros Poderes quanto à 
formulação de políticas públicas. Esse dado pode ser importante para a construção de um 
critério ou parâmetro para a decisão em casos como este, no qual se discute, primordialmente, 
o problema da interferência do Poder Judiciário na esfera dos outros Poderes. O primeiro dado 
a ser considerado é a existência, ou não, de política estatal que abranja a prestação de saúde 
pleiteada pela parte. Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e 
econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando 
política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. Nesses casos, a existência de 
um direito subjetivo público a determinada política pública de saúde parece ser evidente. Se a 
prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir 
se a não prestação decorre de uma omissão legislativa ou administrativa, de uma decisão 
administrativa de não fornecê-la ou de uma vedação legal a sua dispensação. Não raro, busca-
se no Poder Judiciário a condenação do Estado ao fornecimento de prestação de saúde não 
registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Como ficou claro nos 
depoimentos prestados na Audiência Pública, é vedado à Administração Pública fornecer 
fármaco que não possua registro na ANVISA. A Lei Federal nº 6.360/76, ao dispor sobre a 
vigilância sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as drogas, os insumos 

 de que trata 
esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao 

os requisitos para a obtenção do registro, entre eles, que o produto seja reconhecido como 
seguro e eficaz para o uso a que se propõe. O Art. 18 ainda determina que, em se tratando de 
medicamento de procedência estrangeira, deverá ser comprovada a existência de registro 
válido no país de origem. O registro de medicamento, como lembrado pelo Procurador-Geral 
da República, é uma garantia à saúde pública. E, como ressaltou o Diretor-Presidente da 
ANVISA, a agência, por força da lei de sua criação, também realiza a regulação econômica 
dos fármacos. Após verificar a eficácia, segurança e qualidade do produto e conceder o 
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registro, a ANVISA passa a analisar a fixação do preço definido, levando em consideração o 
benefício clínico e o custo do tratamento. Havendo produto assemelhado, se o novo 
medicamento não trouxer benefício adicional, não poderá custar mais caro do que o 
medicamento já existente com a mesma indicação. Por tudo isso, o registro na ANVISA 
mostra-se como condição necessária para atestar a segurança e o benefício do produto, sendo 
a primeira condição para que o Sistema Único de Saúde possa considerar sua incorporação. 
Claro que essa não é uma regra absoluta. Em casos excepcionais, a importação de 
medicamento não registrado poderá ser autorizada pela ANVISA. A Lei nº 9.782/99, que 
criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), permite que a Agência dispense 

internacionais, para uso de programas em saúde pública pelo Ministério da Saúde. O segundo 
dado a ser considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de determinada 
ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação com o objetivo de garantir prestação 
de saúde que o SUS decidiu não custear por entender que inexistem evidências científicas 
suficientes para autorizar sua inclusão. Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas situações 
distintas: 1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado 
paciente; 2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico para determinada patologia. A 
princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 196 da 
Constituição, restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele 
formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso porque o Sistema Único 
de Saúde filiou- -se 

que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os 
medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um medicamento ou tratamento em 
desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um 
consenso científico vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único 
de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às 
ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas 
que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a 
rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave 
lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar 
ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, 
podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em 
detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a 
ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Essa conclusão não afasta, 
contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que 
medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por 
razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no 
seu caso. Inclusive, como ressaltado pelo próprio Ministro da Saúde na Audiência Pública, há 
necessidade de revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração de novos 
protocolos. Assim, não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
do SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial. Situação diferente é a que 
envolve a inexistência de tratamento na rede pública. Nesses casos, é preciso diferenciar os 
tratamentos puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema 
de Saúde brasileiro. Os tratamentos experimentais (sem comprovação científica de sua 
eficácia) são realizados por laboratórios ou centros médicos de ponta, consubstanciando-se 
em pesquisas clínicas. A participação nesses tratamentos rege-se pelas normas que regulam a 
pesquisa médica e, portanto, o Estado não pode ser condenado a fornecê-los. Como 
esclarecido pelo Médico Paulo Hoff na Audiência Pública realizada, Diretor Clínico do 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, essas drogas não podem ser compradas em 
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nenhum país, porque nunca foram aprovadas ou avaliadas, e o acesso a elas deve ser 
disponibilizado apenas no âmbito de estudos clínicos ou programas de acesso expandido, não 
sendo possível obrigar o SUS a custeá-las. No entanto, é preciso que o laboratório que realiza 
a pesquisa continue a fornecer o tratamento aos pacientes que participaram do estudo clínico, 
mesmo após seu término. Quanto aos novos tratamentos (ainda não incorporados pelo SUS), é 
preciso que se tenha cuidado redobrado na apreciação da matéria. Como frisado pelos 
especialistas ouvidos na Audiência Pública, o conhecimento médico não é estanque, sua 
evolução é muito rápida e dificilmente acompanhável pela burocracia administrativa. Se, por 
um lado, a elaboração dos Protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas privilegia a 
melhor distribuição de recursos públicos e a segurança dos pacientes, por outro a aprovação 
de novas indicações terapêuticas pode ser muito lenta e, assim, acabar por excluir o acesso de 
pacientes do SUS a tratamento há muito prestado pela iniciativa privada. Parece certo que a 
inexistência de Protocolo Clínico no SUS não pode significar violação ao princípio da 
integralidade do sistema, nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da 
rede pública e as disponíveis aos usuários da rede privada. Nesses casos, a omissão 
administrativa no tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação 
judicial, tanto por ações individuais como coletivas. No entanto, é imprescindível que haja 
instrução processual, com ampla produção de provas, o que poderá configurar-se um 
obstáculo à concessão de medida cautelar. Portanto, independentemente da hipótese levada à 
consideração do Poder Judiciário, as premissas analisadas deixam clara a necessidade de 
instrução das demandas de saúde para que não ocorra a produção padronizada de iniciais, 
contestações e sentenças, peças processuais que, muitas vezes, não contemplam as 
especificidades do caso concreto examinado, impedindo que o julgador concilie a dimensão 
subjetiva (individual e coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde. No caso dos 
autos, ressalto os seguintes dados fáticos como imprescindíveis para a análise do pleito: a) a 
interessada, jovem de 21 anos de idade, é portadora da patologia denominada NIEMANN-
PICK TIPO C, doença neurodegenerativa rara, comprovada clinicamente e por exame 
laboratorial, que causa uma série de 
involuntários, ataxia da marcha e dos membros, disartria e limitações de progresso escolar e 

paciente contava com cinco anos de idade, sob a forma de dificuldades com a marcha, 
movimentos anormais dos membros, mudanças na fala e ocasional disfagia (fl. 29); c) os 
relatórios médicos emitidos pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação relatam que o uso 
do ZAVESCA (miglustat) poderia possibilitar um aumento de sobrevida e a melhora da 
qualidade de vida dos portadores de Niemann-Pick Tipo C (fl. 30); d) a família da paciente 
declarou não possuir condições financeiras para custear o tratamento da doença, orçada em 
R$ 52.000,00 por mês; e e) segundo o acórdão impugnado, há prova pré-constituída de que o 
medicamento buscado é considerado pela clínica médica como único capaz de deter o avanço 
da doença ou de, pelo menos, aumentar as chances de vida da paciente com uma certa 
qualidade (fl. 108). A decisão impugnada, ao deferir a antecipação de tutela postulada, aponta 
a existência de provas quanto ao estado de saúde da paciente e a necessidade do medicamento 

ilhança da alegação é 
demonstrada pelos documentos médicos que restaram coligidos aos autos. No de fl. 24, consta 

Niemann-Pick Tipo C, aliviando, assim, os sintomas e sofrimentos neuropsiquiátricos da 

estudos que remontam ao ano 2000. Além dele, convém apontar para o parecer exarado pela 
Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação  Associação das Pioneiras Sociais, sendo essa 

tratamento é, preponderantemente, de suporte, mas já há trabalhos relatando o uso do Zavesca 
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(miglustat), anteriormente usado para outras doenças de depósito, com o objetivo de diminuir 
a taxa de biossíntese de glicolipídios e, portanto, a diminuição do acúmulo lisossomol destes 
glicolípidios que estão em quantidades aumentadas pelo defeito do transporte de lipídios 
dentro das células; o que poderia possibilitar um aumento de sobrevida e/ou melhora da 

-se que o 
medicamento pretendido tem sido ministrado em casos idênticos. (...) Esse quadro mostra que 
há prova pré-constituída de que a jovem CLARICE é portadora da doença Niemann-Pick Tipo 
C; de que a medicação buscada (miglustat) é considerada pela clínica médica como único 
capaz de deter o avanço da doença ou de, ao menos, aumentar as chances de vida do paciente 
com uma certa qualidade; de que tem sido ministrado em outros pacientes, também em 

-108) O argumento central apontado pela União 
reside na falta de registro do medicamento Zavesca (miglustat) na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e, consequentemente, na proibição de sua comercialização no Brasil. No 
caso, à época da interposição da ação pelo Ministério Público Federal, o medicamento 
ZAVESCA ainda não se encontrava registrado na ANVISA (fl. 31). No entanto, em consulta 
ao sítio da ANVISA na internet, verifiquei que o medicamento ZAVESCA (princípio ativo 
miglustate), produzido pela empresa ACTELION, possui registro (nº 155380002 ) válido até 
01/2012. O medicamento Zavesca, ademais, não consta dos Protocolos e Diretrizes 
Terapêuticas do SUS, sendo medicamento de alto custo não contemplado pela Política 
Farmacêutica da rede pública. Apesar de a União e de o Município de Fortaleza alegarem a 
ineficácia do uso de Zavesca para o tratamento da doença de Niemann-Pick Tipo C, não 
comprovaram a impropriedade do fármaco, limitando-se a inferir a inexistência de Protocolo 
Clínico do SUS. Por outro lado, os documentos juntados pelo Ministério Público Federal 
atestam que o medicamento foi prescrito por médico habilitado, sendo recomendado pela 
Agência Européia de Medicamentos (fl. 166). 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 Medicamentos excepcionais visa a contemplar justamente o acesso da 
população acometida por enfermidades raras aos tratamentos disponíveis. A análise da 
ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e da ilegitimidade passiva da União e do 
Município refoge ao alcance da suspensão de tutela antecipada, matéria a ser debatida no 
exame do recurso cabível contra o provimento jurisdicional que ensejou a presente medida. 
Inocorrentes os pressupostos contidos no art. 4º da Lei no 8.437/1992, verifico que a 
suspensão da decisão representa periculum in mora inverso, podendo a falta do medicamento 
solicitado resultar em graves e irreparáveis danos à saúde e à vida da paciente. Reforçando 
esse entendimento, a Procuradoria-
efeitos da decisão pode, portanto, ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida da 
paciente, parecendo indubitável, na espécie, o chamado perigo de dano inverso, a demonstrar 
a elevada plausibilidade da pretensão veiculada na ação originária, minando, em 
contrapartida, a raz - (fl. 148). Assim, não é possível 
vislumbrar grave ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas a ensejar a 
adoção da medida excepcional de suspensão de tutela antecipada. Ante o exposto, indefiro o 
pedido de suspensão. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2009. Ministro GILMAR 
MENDES Presidente 
 
 
 


