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“Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez.” 

- Jean Cocteau 



 

RESUMO 

 

A Constituição Brasileira de 1988, em vigência até os dias de hoje, foi 

elaborada visando amplos direitos fundamentais após um período conturbado de 

privação dos mesmos. Com finalidade de trazer à tona a ampla Democracia junto ao 

sistema político do país, a Constituinte incluiu no rol de direitos essenciais, mais 

precisamente no Artigo 5º da nova carta magna, enormes poderes e amplas 

permissões e proteções ao cidadão, bem como demais mecanismos de governo e de 

formação dos três poderes (judiciário, executivo e legislativo). 

Com isso, criou-se a oportunidade perfeita para alastrar-se legalmente, ilícitos 

e abusos de direito praticados por maus elementos políticos ao longo da história 

nacional, consolidando a cultura da corrupção e impunidade que assombra a nação 

até os dias de hoje. 

Conforme diversos casos práticos apresentados e nacionalmente conhecidos, 

é nítida a necessidade de mudança na atual Constituição, visando suprir todas as 

necessidades que de fato o povo precisa, por mais que não consiga enxergar. Um 

sistema político justo, um judiciário eficiente, um executivo produtivo e ilibado, em 

conjunto com um legislativo racional e neutro. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste Projeto de Pesquisa é demonstrar os principais e maiores 

absurdos constitucionais que são as principais causas de diversos debates atuais 

quanto à temas polêmicos, legais, penais e de direito. Trazer à tona casos práticos 

que ocorrem rotineiramente, demonstrando a falha na atual Constituição e provocando 

mudanças profundas, revendo, analisando, recriando novo ordenamento jurídico 

nacional com amplo debate democrático, sem perder o rigor da lei e sem infringir 

direitos essenciais de modo a afetar a liberdade comum da população brasileira. 

 

De forma objetiva e prática, a abordagem será através de casos reais, de 

forma a embasar todos os argumentos aqui apresentados, com base em opiniões de 

grandes autores no mesmo sentido de indignação quanto à atual base constitucional 

nacional, que é a causa de todos os problemas no país, um custo alto demais para 

manter uma democracia que cada vez mais se descontrola e é ferida por duros golpes 

seguidos. 

Temos 3 poderes, previstos no Artigo 2º da Constituição: “Art. 2º São Poderes 

da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.” Todos eles, de forma bem conhecida nacionalmente, são completamente 

falhos, caros, demorados, e por um enorme paradoxo, são as âncoras impeditivas do 

exercício pleno do direito em sua totalidade eficaz e transparente. 

 

Explico. 

 

O Legislativo tem como por objetivo, a criação, elaboração e alteração de Leis 

em prol da sociedade, a qual o elege “democraticamente”. Termo este entre aspas, 

pois em nosso Código Eleitoral, prevê-se uma forma de derramamento de votos, de 

forma a eleger políticos, vulgo representantes do povo, de forma indireta. Isso vai de 

contramão à democracia em sua totalidade, e, logo, sendo permitida 

constitucionalmente, tal afronta deveria haver expressa mudança para eleição de 

apenas diretamente votados pelo povo. 

Este mesmo legislativo, vemos atualmente ser constantemente alvo de investigações, 

acusações, envolvimento com escândalos de corrupção, impunidade quase que 

absoluta, tudo na forma legal e constitucional instaurada. 
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O Judiciário, por sua vez, abarrotado de processos por magistrado e descontrolado 

pela “outorga” de poderes à estagiários e funcionários públicos para elaboração de 

atos processuais, muitas vezes sem sequer supervisão ou conferência do juízo 

responsável, encontra-se sem qualquer investimento por parte do Estado, sendo uma 

máquina extremamente cara com recursos públicos, minimamente eficiente, com 

morosidade que supera qualquer compreensão humana, tendo na maioria dos casos, 

absurdas e demasiadas 4 instâncias de julgamento.  

 

Sendo, a mais alta corte do país, uma verdadeira piada constitucional, onde 

se observa vasta opinião pública no sentido de que a impunidade no âmbito do Direito 

Penal é quase que absoluta, bastando observar sucessíveis processos criminais e 

inquéritos arquivados, inocentando políticos conhecidos por atividades ilícitas, 

irregularidades e desvios de verbas públicas, possuindo publicamente relações 

próximas com os mesmos. 

 

É desenfreada a falta de limites e absurdos jurídicos-políticos envolvendo o 

Supremo Tribunal Federal. Os demasiados recursos, tanto cíveis quanto criminais, o 

alto rol de recursos cabíveis, a morosidade pelo acúmulo de processos por 

magistrado, aliada à prazos enormes, fazem com que a Justiça Brasileira seja uma 

das piores e mais caras do Ocidente¹. 

O Executivo, por sua vez, não é necessária explicação profunda, visto que é 

amplamente conhecido por sua extrema incapacidade de governo, estando enraizada 

a cultura da corrupção, escândalos, crimes e desperdícios. 

 

1. EVOLUÇÃO DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 

A constituição federal é composta por normas que determinam a estrutura do 

Estado, como se faz a transmissão de poderes bem como se dão o exercício destes. 

O responsável pela criação da mesma é o poder constituinte que possui como titular 

de direito o povo sendo o elemento humano do Estado, é responsável pela criação de 

referidas normas norteadoras. 

¹ - Segundo reportagem no Jornal O Globo, em https://oglobo.globo.com/opiniao/a-justica-mais-cara-

do-mundo-19689169 



11 
 

Desde sua origem, é considerada como a base para se defender a 

democracia e o estado de direito, tendo como crescente busca por direitos e garantias 

fundamentais, que se dão conforme a época, território e com a visão a realidade em 

que se encontra a sociedade, devendo assim a carta magna evoluir junto com os seus 

cidadãos. Vale salientar as grandes conquistas que a população adquiriu com o 

decorrer do tempo em se tratando de garantias e direitos fundamentais, 

principalmente como melhor exemplo a constituição de 1988. Apesar de conter 

diversas conquistas, algumas delas entram em conflito, como por exemplo o próprio 

rol de direitos fundamentais. 

 No que tange a origem da primeira constituição a controvérsia doutrinárias, 

visto que para Carlos Roberto Ramos, a primeira escrita se deu no século XIII na 

Inglaterra em 1215 onde até então no poder João sem-terra levou os barões ingleses 

se revoltarem com uma serie de fracassos no governo, levando os mesmo criarem 

limites para os exercícios do rei, sendo dada a criação da Magna Carta.  

No Brasil, se teve como origem a carta de 1824 no governo império de Dom 

Pedro I, com grandes influências da Constituição Francesa. Sendo somente com a de 

1891 que se ocorreu o primeiro sinônimo de democracia, como afirma Marcelo 

Alexandrino: 

O regime é o representativo, com eleições diretas e mandatos por prazo certo 
nos Poderes Executivo e Legislativo” e “o sistema de governo adotado foi o 
presidencialista, de inspiração norte-americana” 

(PAULO. V; ALEXANDRINO. M. Direito constitucional descomplicado. 14.ª 
Edição. São Paulo: Editora Método, 2015.) 

 

Vale se ressaltar a Constituição Federal de 1967, considerada a última 

constituição de caráter autoritário, tendo como um marco na história de regime militar, 

onde ocorreu a relativização da democracia e da liberdade individual que se possuía 

na anterior de 1946, com a perda de muitos direitos adquiridos como, por exemplo, o 

fim das eleição diretas ao chefe do executivo, extinção de partidos políticos, a 

liberdade de expressão também foi extinta, fim do direito de se reunir mesmo que para 

fins lícitos entre outras garantias.  

Após este grande período ditatorial o Brasil se fez a necessidade de 

devolver a população todos os direitos retirados em tal época, anseio que veio crescer 

com o fim da ditadura, sofrendo com o processo de redemocratização, quem deu início 
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a tal processo foi o político da velha guarda, Sr. José Sarney, a partir de 1985. Esta 

nova constituição veio para ressaltar e dar mais garantias aos direitos fundamentais. 

Restabeleceu a inviabilidade dos direitos de liberdade de gênero, restabeleceu livre 

manifestação do pensamento, liberdade de expressão intelectual, artística, cientifica 

e comunicativa, a volta do direito de votação direta, entre outros. É o que leciona 

Alexandre de Moraes: 

 

A defesa de um Estado Democrático pretende, precipuamente, afastar a 

tendência humana ao autoritarismo e à concentração de poder. Como ensina 

Giuseppe de Vergottini, o estado autoritário, em breve síntese, caracteriza-se 

pela concentração no exercício do poder, prescindindo do consenso dos 

governados e repudiando o sistema de organização liberal, principalmente a 

separação das funções do poder e as garantias individuais. (2013, p 24) 

 

Restabelecendo conjuntamente os seus novos princípios fundamentais que 

baseiam todas as outras normas brasileiras, eles estão previstos entre o artigo 1º ao 

4º da Constituição federal. Sendo que no 1º estão os fundamentos constitucionais 

sendo eles, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e por fim o pluralismo político.  

Nos artigos seguintes estão ou próximo princípios tendo como um dos 

principais a separação dos poderes que são eles o Legislativo, Executivo e Judiciário, 

todos independentes e harmônicos entre si, sendo uma clausula pétrea, não podendo 

ser abolida se quer emendada de acordo com o artigo 60 §4, III. Fazendo com que 

um contenha o poder do outro em um sistema de freios e contrapesos, para que não 

ocorra o excesso de poder entre um sobre o outro, neste sentido destaca Celso 

Ribeiro Bastos: 

Montesquieu concebia sua teoria da separação dos poderes como técnica 
posta a serviço da contenção do poder pelo próprio poder. Nenhum dos 
órgãos poderia desmandar-se a ponto de instaurar a perseguição e o arbítrio, 
porque nenhum desfrutaria de poderes para tanto. O poder estatal, assim 
dividido, seria o oposto daquele como fruído pelo monarca de então, 
desvinculado de qualquer ordem jurídica preestabelecida” (Curso de direito 
constitucional, 17 ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 312). 

 

Porem deve-se ressaltar que mesmo os poderes possuindo atividades 

típicas estas também com previsão legal da própria constituição possuem atividade 
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atípicas, onde previstas podem realizar ações de que originalmente seria de outro 

poder.  

Porem com o passar do tempo se novamente a necessidade que se ocorra 

novas modificações na Constituição Federativa do Brasil, pois como dito 

anteriormente, a mesma deve seguir a sua sociedade e evoluir conjuntamente, pois 

mesmo sendo a mais completa de todas as 7 constituições brasileiras, esta possui 

uma infinidade de artigos que acabou por deixar muitas brechas, em provimento de 

sua extensa elaboração. Assim, o legislador deixou de atentar-se aos pontos 

importantes que tornam o Brasil um país com normas absurdas e conflitantes. 

 

2 DA INTERFERÊNCIA ENTRE OS TRÊS PODERES E A INEFICÁCIA DO ART 2º 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Iniciando primeiramente críticas ao poder Judiciário, na Constituição, consta 

como Atribuição do Presidente da República, em seu Artigo 84, incisos XIV e VX:  

 

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,  

o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central  

e outros servidores, quando determinado em lei; 

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de 

Contas da União; 

Bem como se repete no capítulo sobre atribuição do Supremo Tribunal Federal, 
Artigo 101:  

 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, 
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta 
e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta do Senado Federal. 

 

Cabe dizer, que o chefe do executivo tem o poder de nomear e indicar Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e demais. Ora, conforme já 

diz o Artigo 2 da mesma Constituição, é certo que os três poderes são harmônicos e 



14 
 

INDEPENDENTES entre si. Como pode o chefe do executivo nomear e escolher 

membros do poder Judiciário? É uma clara afronta e paradoxo ao ordenamento 

jurídico, ainda que a escolha dependa de aprovação do Senado Federal, o que 

também caracteriza interferência do poder Legislativo na escolha do Judiciário! 

Além do claro absurdo ato de interferência entre poderes, a Constituição 

também falha no número de Ministros da mais alta corte do país: apenas onze. 

Onze ministros, para uma competência de julgamento tão vasta e abrangente, contida 

mais adiante em Artigo 102. O que acarreta extrema morosidade e demora nos 

julgamentos proferidos, sendo apenas 11 magistrados cuidando de uma média de 

100.000 processos protocolados ao ano². Como é possível manter um fluxo produtivo 

quando uma corte não consegue julgar mais processos do que recebe?  

Critica-se, portanto, a alta abrangência de competência de julgamento do STF. 

 

O cúmulo do absurdo conclui-se com uma atribuição em especial: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da  

Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: b) nas 

infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os 

membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-

Geral da República; 

 

Oras, o Supremo Tribunal Federal, através de seus Ministros escolhidos e 

nomeados pelo Presidente da República, julgam, o próprio Presidente da República! 

 

Tal ato na prática, pode ser entendido com as seguintes palavras: 

O Presidente da República escolhe seus próprios julgadores, de forma a elaborar um 

Tribunal político-jurídico, o qual tem clara interferência e manifestação do executivo 

segundo sua linha de raciocínio e preferência. Conforme leciona Alexandre de 

Moraes: 

 

No STF não existe divisão preestabelecida para a determinação das 11 vagas 

 

² - Média calculada de processos protocolados ao ano no Supremo Tribunal Federal, de 2000 a 2016, 

dados coletados através de sua página oficial http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico= 

estatistica&pagina=movimentoProcessual 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=movimentoProcessual
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=movimentoProcessual
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de ministros, que são de livre nomeação do Presidente da República, após 

aprovação por maioria absoluta dos membros do Senado Federal. O 

Presidente da República, presentes os requisitos constitucionais para  

 

investidura, escolhe livremente o candidato, que será́ sabatinado pelo 

Senado Federal, devendo ser aprovado pela maioria absoluta de seus 

membros (art. 52, III, a, e art. 101, parágrafo único, ambos da CF), para poder 

ser nomeado pelo Chefe do Executivo.17 A posse será́ dada pelo Presidente 

do STF; (2013, p 206) 

 

Tal situação gera enorme insegurança jurídica ao país, e desmoraliza a justiça, uma 

vez que a escolha do magistrado muitas vezes pode pairar grande interesse político 

ou até mesmo afinidade.  

Um dos grandes medos deste ano de 2017, foi que, o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Dr. Teori Albino Zavascki, possuía relatoria da maior e mais conhecida 

operação criminal da história do Brasil: A lava jato. Em um trágico acidente 

aeronáutico em janeiro deste ano, sua vida foi ceifada, justamente às vésperas de 

homologar um acordo de delação sem precedentes que poderia dar nascimento a 

novas e gravíssimas investigações contra parlamentares, do executivo e legislativo 

brasileiro. 

 

IMAGEM I - NOTÍCIA SOBRE ACIDENTE COM O RELATOR DA LAVA JATO 

 

FONTE: GLOBO.COM, 2017, Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/teori-despachava-

no-recesso-e-estava-prestes-a-homologar-delacao-da-odebrecht.ghtml 

 

 Com isso, veio o surgimento de medo sobre a continuidade de uma operação tão 

importante, de forma limpa e idônea. 
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Além dos processos regulares na Corte, o ministro acumulava em seu 

gabinete mais de 50 inquéritos e ações penais da Lava Jato. No momento, o 

caso mais importante, que ainda aguardava sua homologação, era a delação 

premiada de 77 executivos da Odebrecht. 

O ato, que oficialmente reconhece a validade jurídica dos acordos, estava 

previsto para o início de fevereiro. Só a partir dele, a Procuradoria Geral da 

República (PGR) poderia iniciar novas investigações com base nos 

depoimentos. Na análise do caso, Teori era considerado pelos pares e 

advogados um relator técnico e discreto.  (FONTE: GLOBO.COM, 2017. 

Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/teori-zavascki-era-o-

relator-da-lava-jato-no-stf-veja-perfil.ghtml) 

 

Teori era conhecido por sua discrição e maestria técnica com seus processos, sendo 

a operação Lava Jato, um deles. A indicação e nomeação de um novo ministro para 

o prosseguimento da operação dependia do Presidente da República, Sr. Michel 

Temer, após aval do Senado Federal, o qual curiosamente possuía diversos 

parlamentares envolvidos, citados e réus na mesma operação Lava Jato. O próprio 

partido do presidente, o PMDB, seria um dos maiores afetados caso tal delação da 

empresa Odebrecht, envolvida em vários esquemas de corrupção, fosse homologado, 

visto que inúmeros políticos delatados eram do partido. Tal perigo, podia, até mesmo, 

afetar o próprio presidente. 

Então, pairava-se a enorme dúvida e medo sobre a escolha do novo ministro do STF, 

escolhido e nomeado por Temer, chefe do executivo, e com aval do Senado federal, 

poder legislativo, todos com interesse sobre a escolha no judiciário. 

 

Outra opção, seria permitir que a Presidente do Tribunal Federal, Ministra Carmen 

Lúcia, ordenasse a redistribuição do processo para um dos demais ministros da 

Segunda Turma da casa, em que Teori fazia parte. 

Alguns deles, já haviam demonstrado nitidamente suas posições políticas e interesses 

caso a relatoria da operação caísse sobre seus gabinetes.  

 

Com a morte do ministro, há duas possibilidades: assume todo o caso um 

novo ministro, a ser indicado pelo presidente Michel Temer e aprovado pelo 

Senado; ou a presidente do STF, Cármen Lúcia, redistribui os processos por 

sorteio – "em caráter excepcional", conforme diz o regimento do STF – a um 

dos demais 9 ministros na ativa. (FONTE: GLOBO.COM, 2017, Disponível 



17 
 

em: https://g1.globo.com/politica/noticia/teori-despachava-no-recesso-e-

estava-prestes-a-homologar-delacao-da-odebrecht.ghtml) 

 

Um deles, em caso histórico, é do Ministro Ricardo Lewandowski. Em 2012 

era revisor do famoso Mensalão, outro caso grande e importante de combate à 

corrupção no Brasil. O ministro, revisor do processo, foi nomeado pelo então 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, e era conhecido por sempre divergir e discordar 

sobre condenações versando sobre integrantes do partido do presidente, o Partido 

dos Trabalhadores (PT), entrando muitas vezes em discussão com o relator do 

processo na época, Ministro Joaquim Barbosa. 

 

IMAGEM II - REPORTAGEM SOBRE DECISÃO DO REVISOR DO MENSALÃO 
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FONTE: GLOBO.COM, 2012, Disponível em: 

http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2012/08/revisor-do-mensalao-inocenta-quatro-acusados-

de-desvios-na-camara.html 

 

Além de seus ministros - e eventuais julgadores -, o presidente também escolhe 

conselheiros do Tribunal de Contas da União. Ou seja, escolhe também aqueles que 

irão avaliar se seus gastos procedem com o real declarado ou possuem algum tipo de 

irregularidade. É de se espantar que algum ministro ou conselheiro, nomeado pelo 

presidente, vá de contramão à alguma ação efetuada pelo mesmo. Afinal, se realiza 

aí então, uma espécie de “toma lá dá cá”. Um ciclo vicioso que se auto protege em 

caso de investigação por ilicitude, o que deveria mudar rapidamente. 

O mesmo ocorre nos Estados: Quem nomeia Desembargadores para o 

Tribunal de Justiça de cada Unidade Federativa é o respectivo Governador. E a lógica 

segue inalterada. 

A solução talvez seria, efetivar ao cargo público da magistratura como ocorre com 

Juízes de primeiro grau: Através de concurso público. 

Curioso é o paradoxo do que a Constituição diz em seu Art. 2 e a real prática adotada 

nos dias de hoje. Diz-se que os três poderes são harmônicos e independentes, sendo 

construída inclusive praça pública em Brasília, capital deste país, com simbologia 

deste princípio fundamental, conhecida como “A praça dos 3 poderes”, simbolizando 

sua independência e harmonia. Porém, longe de pedras e cimento da nobre teoria, 

encontra-se a dura realidade invisível aos olhos, mas nítida e clara ao conhecimento 

de todos: Os três poderes sempre se interferem. 

O Legislativo cria leis que podem regular o executivo, o judiciário, e a si mesmo. 

O Judiciário tem poder de interferir, modificar ou anular atos praticados pelo executivo 

ou legislativo, e até de si mesmo. 
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O Executivo por sua vez, pode utilizar de leis legislativas ou determinações judiciais 

para se beneficiar em meio seus interesses. A um exemplo disso, está um Governador 

de determinado Estado retaliar um Tribunal de Justiça por conta de decisão em 

processo judicial contrária aos interesses do Governo, restringindo o repasse de 

verbas e investimentos para a corte estadual. Isso acontece mais que rotineiramente. 

 

3 DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E OS PROCESSOS 

INTERMINÁVEIS  

 

A Constituição determina no âmbito do poder Judiciário, um direito 

fundamental disponível a toda população, contido em seu Art 5º, inciso LV:  

 

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes” 

 

Tal princípio busca dispor de ampla defesa e garantia processual à todas as partes.  

Porém tal direito fundamental, principalmente em processos sob Rito Ordinário 

(comum), acabam transformando processos em verdadeiras montanhas de recursos 

sobre recursos. 

Vejamos. 

O duplo grau de jurisdição consolida-se com lei complementar, que são os 

Códigos de Processo nacionais. Colocando como exemplo o Novo Código de 

Processo Civil, observa-se inúmeros recursos, processos, incidentes e disponibilidade 

de todas as instâncias para reversão de julgados em instâncias inferiores. 

Um processo judicial novo poderia levar mais de 20 anos para obter trânsito 

em julgado e devido cumprimento de sentença caso obtivesse todos os recursos em 

todas as instâncias, isso seguindo meramente o que dispõe o diploma legal. A 

possibilidade de visitar quatro instâncias de jurisdição, em várias hipóteses e atos 

processuais, pode paralisar e prolongar um processo por anos, gerando cada vez 

mais atos processuais, podendo haver recursos em meio a estes atos, que poderão 

paralisar e prolongar mais ainda o processo. 
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Neste ponto, haveria necessidade de mudança no Código de Processo Civil. 

Mas como seria possível, se sua essência e ordenamento geral é a Constituição, que 

garante obrigatoriamente o cumprimento do princípio do duplo grau de jurisdição? É 

sabido que norma infraconstitucional deve seguir cegamente o que a Constituição 

permite e preceitua, sob pena de anulação pelo poder Judiciário, mais precisamente 

pelo Supremo Tribunal Federal. O que nos remete novamente à interferência dos 

poderes, neste caso, Judiciário sob o Legislativo. 

 

Para haver profunda mudança em qualquer legislação infraconstitucional, é 

necessário fazer o controle de constitucionalidade. Ou seja, haver verificado se tal 

mudança é permitida constitucionalmente. E, quando se envolve mudança conflitante 

com direitos fundamentais, garantidos pelo Art 5º da CF, temos que ineficaz qualquer 

tentativa, eis que tais direitos não podem ser alterados, diminuídos, suprimidos ou 

modificados. Seria necessário então, nova Constituição.  

Curioso caso este, o qual para mudanças positivas e inovadoras na legislação 

do país, seja em qualquer área, esbarrando em direitos fundamentais, são impedidas. 

Um das soluções de imediato, seria talvez, diminuir o rol de recursos de 

competência do Supremo Tribunal Federal.  

 

Segundo a Constituição, em seu Art. 102:  

 

Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual; 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-

Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o 

Procurador-Geral da República; 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 

Ministros de Estado, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 

Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de 

missão diplomática de caráter permanente; 
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c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 

Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais 

Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 

diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 23, de 1999) 

d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas 

alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do 

Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República 

e do próprio Supremo Tribunal Federal; 

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o 

Estado, o Distrito Federal ou o Território; 

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito 

Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da 

administração indireta; 

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 

h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do "exequatur" 

às cartas rogatórias, que podem ser conferidas pelo regimento interno a seu 

Presidente; (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

i) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou 

funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo 

Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma 

única instância; 

i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator 

ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos 

diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime 

sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 22, de 1999) 

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões; 

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, 

facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; 

n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou 

indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros 

do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente 

interessados; 
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o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e 

quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer 

outro tribunal; 

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora 

for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas 

Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 

Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho 

Nacional do Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, 

de 2004) 

II - julgar, em recurso ordinário: 

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado 

de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se 

denegatória a decisão; 

b) o crime político; 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 

Constituição 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.                               

(Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

A competência do STF para julgamento de processos é imensa. O que o faz possuir 

um enorme acervo processual e com extrema morosidade para julgamento, ainda que 

o passar dos anos favoreça para a queda do número de litígios através de novas 

tecnologias, trabalho intenso de Ministros e servidores, reformas de lei, 

aproveitamento de decisões em recursos repetitivos, entre outras.  

É o que atesta o próprio Supremo Tribunal Federal: 

 

Uma série de alterações em regras processuais e procedimentos internos 

permitiram ao Supremo Tribunal Federal (STF) reduzir seu acervo processual 

em mais de dois terços nos últimos dez anos. O Tribunal tinha em 2006 mais 

de 150 mil processos em estoque, e finalizou o mês de maio com um número 

inferior a 50 mil. 
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A redução só foi possível pelo trabalho intenso de servidores e ministros, 

aliado a mudanças instituídas pela Reforma do Judiciário nos anos 2000, 

ferramentas de gestão e mudanças e administrativas implementadas 

recentemente. O resultado foi a diminuição na entrada de novos processos 

na Casa e ganhos em celeridade na solução de disputas e produção de 

decisões judiciais. 

No início de 2006, o estoque de ações em trâmite chegou ao pico de 180 mil. 

A entrada de novos processos começou a cair ao longo dos anos seguintes, 

mesma época em que as primeiras medidas da Reforma do Judiciário 

começaram a surtir efeito. Nos últimos anos, o número de decisões também 

se elevou sensivelmente, o que acelerou o processo de redução do acervo. 

Uma das mudanças mais significativas para esse movimento foi a adoção da 

repercussão geral, instituída pela Reforma do Judiciário (EC 45/2004), 

regulamentada por emenda regimental no STF em 2007. A medida mostrou-

se responsável por filtrar recursos repetitivos e causas de menor 

abrangência, auxiliando na redução da entrada de novos processos. Já nos 

primeiros meses de 2006, o número de processos ajuizados e distribuídos 

aos ministros começou a cair rapidamente. (FONTE: STF.JUS.BR, 2017, 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345370) 

 

Ainda com a diminuição dos processos, o acervo do STF ainda é grande. São 30 mil 

processos atualmente:  

 

IMAGEM III: ACERVO PROCESSUAL ATUAL DO STF 
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FONTE: STF.JUS.BR, 2017, Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=acervorecursos 

 

O que corrobora para urgente mudança no texto constitucional. 

 

4 DA VIOLAÇÃO DO TEMPO RAZOÁVEL DO PROCESSO COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL  

 

Em contradição com o princípio do duplo grau de jurisdição está o princípio do Tempo 

Razoável de Duração do Processo: “LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação.” 

Este princípio fundamenta que todo processo tem que ter uma razoável 

duração em que seja garantida a melhor prestação jurisdicional em um tempo 

razoável, ou seja, de forma célere em que possa ver satisfeita a resolução da Lide.  

Porém, vemos que por diversas questões, em conjunto com o princípio do duplo grau 

de jurisdição, os processos os processos judiciais no Brasil tendem a levar vários anos 

para transitar em julgado.  

 

Ao longo do último mês, O GLOBO visitou varas mais congestionadas do 

país. O acúmulo de processos é tão grande que, em uma vara de São Paulo, 

um só juiz precisa dar conta de 310 mil processos. Lá, são 1,56 milhão de 

causas divididas para cinco juízes. O número supera, e muito, a média 

nacional, de 5,6 mil processos por juiz da primeira instância. É o cenário de 

uma Justiça que não anda. (FONTE: OGLOBO.GLOBO.COM, 2014. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/juiz-no-brasil-acumula-ate-
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310-mil-processos-12246184#ixzz4vfxTWDeX) 

 

Primeiro porque a quantidade de magistrados não acompanha o crescimento 

populacional, havendo um acúmulo atual de processos onde há situações alarmantes, 

com número enorme de processos por julgador, podendo chegar na média de 5,6 mil 

processos por juiz a nível nacional, e até 310 mil processos por magistrado em casos 

específicos 4, ficando impossível o exercício do direito a razoável duração processual. 

Temos inúmeros casos em que para o magistrado proferir um despacho, se levam 

meses. Nosso Código de Processo Civil também dá abertura para que os processos 

demorem, isso porque os prazos são grandes e os sistemas jurídicos como Projudi, 

garante também de certa forma um “prazo informal”, que é o de dez dias para constar 

o advogado intimado, caso o mesmo não abra intimação até então. 

Destes 10 dias corridos que o advogado recebe para dar-se como intimado pelo 

sistema, somam-se os dias úteis na forma legal do CPC, por exemplo, para uma 

contestação. Neste exemplo o prazo é de 15 dias úteis, somados com 10 dias corridos 

de intimação do sistema jurídico, tem-se que caso o advogado deixe escoar todo o 

prazo possível para se manifestar apenas no último, na prática levou-se então quase 

um mês, apenas para receber a manifestação deste profissional. 

Aí então, cabe a Secretaria do juízo encaminhar o processo para a próxima 

movimentação cabível, que seria a intimação do advogado da parte contrária, para 

apresentação da impugnação à contestação, o que na prática e sob inércia de 

determinadas secretarias, por extremo acúmulo de demandas, pode levar meses. 

O princípio constitucional da celeridade processual é amplamente jogado ao lixo, visto 

que as normas infraconstitucionais de forma paradoxal, tendem a alastrar processos 

com prazos intermináveis com a prestação jurisdicional baixa, por conta do acúmulo 

de processos e entre outros motivos. O legislador nesta parte pode ter falhado em não 

citar um prazo determinado para a resolução dos processos. Sabemos que a violação 

desse princípio da celeridade processual faz com que na prática a teoria constitucional 

de garantia seja totalmente violada, onde vítimas de abuso de direito e determinadas 

infrações não tem satisfeitas as suas demandas judiciais de forma eficaz e célere. A 

falha jurisdicional infraconstitucional e administrativa, que afronta a instrução 

normativa pátria, ou seja, a maior norma legal que é a constituição, é alvo de crítica 

do jurista Alexandre de Moraes: 
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Portanto, as previsões constitucionais, e em especial os direitos humanos 

fundamentais e os princípios fundamentais da República, não são meros 

enunciados teóricos desprovidos de coercibilidade jurídica. Muito pelo 

contrário, uma Constituição possui supremacia incondicional em relação a 

todo ordenamento jurídico e força normativa inquestionável, devendo suas 

previsões servir de princípios informadores obrigatórios na atuação do Poder 

Público, no âmbito de todos os Poderes de Estado. Somente com o pleno 

respeito aos princípios e objetivos básicos da Constituição e aos Direitos 

Fundamentais poderemos almejar a conquista da verdadeira liberdade, 

projeto maior de um Estado Democrático de Direito, no exato sentido que lhe 

empresta a definição de Roscoe Pound, para quem liberdade consiste “na 

reserva, para o indivíduo, de certas expectativas fundamentais razoáveis que 

entendem com a vida na sociedade civilizada e liberação em relação ao 

exercício arbitrário e desarrazoado do poder e da autoridade por parte 

daqueles que são nomeados ou escolhidos em sociedade politicamente orga- 

nizada com o objetivo de ajustar relações e ordenar a conduta e se tornam, 

dessa maneira, capazes de aplicar a força dessa sociedade aos indivíduos”. 

(2013, p 58) 

 

Tem-se portanto, neste ponto, conflito de norma infraconstitucional e de direitos 

fundamentais, que fazem retardar o tempo razoável do processo. 

A introdução do prazo razoável na prestação jurisdicional como princípio 

constitucional (através da Emenda 45/2004) traz um compromisso do Estado para 

com o cidadão a fim de dar real efetividade ao processo, condizente com o direito 

fundamental de acesso à justiça. Sua importância é o pleno exercício da cidadania 

nos Estados Democráticos de Direito, garantindo aos cidadãos a plenitude dos direitos 

que lhes são constitucionalmente assegurados. 

A demora na prestação jurisdicional causa às partes envolvidas prejuízos, 

muitas vezes irreversíveis, de modo a exigir a justa adequada solução em tempo 

aceitável. Algumas modificações recentes promovidas no Código de Processo Civil já 

tiveram por objetivo tornar mais célere e efetiva a prestação jurisdicional, muito 

embora conforme já descrito, algumas modificações tenham trazido ainda mais 

demora ao processo, como a contagem de dias para dar-se como intimado o 

advogado e dia úteis para resposta de intimação. 

Para que o princípio do prazo razoável do processo tenha a aplicação efetiva é 

necessária sua regulamentação adequada, tendo uma estruturação do Estado, com a 

destinação de verbas para reestrutura no Poder Judiciário, com a contratação de 

pessoal suficiente para atender de forma satisfatória aos cidadãos, bem como a 
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diminuição e automação das movimentações processuais, bem como prazos que 

sejam eficazes para a duração razoável de uma demanda judicial ou administrativa. 

 

5 DO CONFLITO ENTRE DIREITOS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO X DIREITO À 

IMAGEM  

 

O Brasil enfrentou momentos conturbados de repressão e censura durante a ditadura. 

A imprensa ficou sem qualquer liberdade para desenvolver seu trabalho. Sem 

liberdade de expressão ou democracia, havendo graves acontecimentos como prisões 

políticas, torturas, exílios, e abusos de poder, a imprensa foi tida como 

importantíssima ferramenta para demonstrar tais abusos.  

Devido ao grave buraco histórico causado pela censura, a Constituição de 

1988 reserva dois incisos no artigo 5º (das garantias fundamentais) como meio de 

preservação a imprensa, coibindo qualquer espécie de censura à liberdade de 

expressão, conforme texto constitucional no artigo 5º, incisos IX e XIV, que assegura 

a livre expressão da atividade intelectual, artística ou cientifica, e do livre acesso à 

informação. A democracia arguida pela constituição combate o autoritarismo, o abuso 

de poder, a censura e os atentados contra a dignidade da pessoa humana, gerando 

um fôlego de esperança para aqueles que vivenciaram todos os horrores de um país 

sem democracia. A preocupação da constituição em definir claramente os direitos 

assegurados e irrevogáveis para ratificar a proibição da censura é nítida. Portanto, no 

texto constitucional percebe-se esta dedicação, pois a liberdade de expressão consta 

no artigo 5º e também no artigo 220 da Constituição Federal, de forma enfática:  

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição.  

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.  

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística.  
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Após essa vitória e avanço democrático, garantindo a liberdade de expressão e 

informação, imprensa livre da censura e repressão, surge uma importante 

preocupação sobre o tema, pois uma imprensa livre não significa uma imprensa sem 

limites. Os direitos e garantias fundamentais tutelados e declarados pela lei maior, de 

fato asseguram o direito à informação a todos, mas existem outros direitos tão 

importantes quanto à proibição da censura, e que devem ser assegurados.  

Neste contexto destaca-se o direito da personalidade, que muitas vezes é 

ignorado ou desconsiderado pela imprensa que considera absoluto seu direito a 

informação, conforme fundamenta GUERRA:  

 

Não obstante estas liberdades estarem tuteladas e declaradas na Lei Maior, 

infelizmente, observamos que constantemente a liberdade de imprensa 

invade o espaço do direito à imagem, violado com bastante frequência. E daí 

perguntamos a razão desta violação, desses abusos frequentes, como se o 

direito a imagem não existisse. (2004, p 72) 

 

O direito a imagem, de fato, é o mais violado pelas imprensas, que desconsideram 

essa importante garantia da personalidade, agredindo o direito de outrem. As 

imprensas publicam sem qualquer decoro, imagens de desastres, de momentos 

privados, situações de fatalidade, com o simples intuito de ser pioneira na notícia em 

destaque, de ser lembrada como a responsável pela publicação da matéria, em ter a 

primeira foto. Como debater este assunto quando de forma clara percebe-se o conflito 

entre dois direitos fundamentais, garantidos e tutelados pela constituição fundamenta 

sobre a violação: Constata-se, lamentavelmente, segundo uma realidade histórica, 

que sempre houve falta de respeito ao direito à imagem, por parte da imprensa que, 

sem o menor cuidado expõe ao público a imagem e demais particularidades da vida 

de pessoas que, sem antes qualquer possibilidade de defesa, ficam expostas sob 

notícias e rumores sobre o fato de terem que provar que não cometeram, ou que as 

informações passadas não são verdadeiras. Sendo, as vezes, condenadas pela 

opinião pública, por matérias sensacionalistas, causado danos a quem é acusado. A 

imagem da pessoa não pode ser violada, desrespeitada ou desconsiderada, pois o 

direito a dignidade da pessoa humana é fundamental na luta pelas garantias e 
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sobrevivência do ser humano, que independentemente da cor, raça, crença, 

sexualidade ou gênero, tem direitos assegurados pela Constituição. Não há qualquer 

fundamento para a violação causada pela imprensa, pela internet, pelas revistas, 

blogs ou perfis sociais.  

Torna-se inadmissível que o interesse da pessoa em manter sua vida intima e privada, 

seja esbugalhada por uma imprensa que trata o fato com total desprezo, sem qualquer 

preocupação em violar um direito fundamental como o direito a imagem. O direito a 

imagem é o direito de ninguém ver seu retrato exposto em público ou mercantilizado 

sem seu consenso e o de não ter sua personalidade alterada material ou 

intelectualmente, ou seja, distorcida ou desvirtuada, causando danos a sua reputação 

ou ao seu prestigio social. O direito a imagem é autônomo, por ser a imagem um bem 

jurídico autônomo, que integra a personalidade do sujeito reconhecido 

constitucionalmente. A imagem pode ser tutelada juridicamente, não precisando estar, 

para tanto, em conjunto com a intimidade, a identidade, a honra etc.  

A liberdade de imprensa, não é um direito absoluto, portanto, não se sobrepõe aos 

demais direitos fundamentais. A discussão quanto aos limites do direito de expressão, 

parte do pressuposto de que a sociedade se beneficia com o acesso a informação, 

então não há qualquer intenção de retrocesso deste direito, pois ninguém deseja 

novas repressões ou censuras. O ponto primordial desta discussão é o respeito 

igualitário de todos os demais direitos fundamentais, sem qualquer intenção de 

plenitude para um único direito. Neste contexto de conflito, recorre-se à 

responsabilidade civil, que tem por intuito reparar os danos causados, minimizando o 

impacto da lesão experimentada. No caso dos direitos da personalidade, quando 

ocorre a violação pela imprensa, a reparação civil surge como importante remédio 

jurídico para conter a onda de abusos causados pela violação desta garantia 

fundamental. Existem formas de reparação, mas principalmente, meios de inibir que 

tais lesões se perpetuem, frente à violação dos direitos da personalidade. 

Tal assunto virou tema de discussão frente ao Superior Tribunal de Justiça: 

 

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), esse choque de princípios vem sendo 

enfrentado pelos ministros, de maneira incidental, em inúmeros processos, 

pois a resposta a essa pergunta passa quase sempre por uma discussão de 

fundo constitucional, de competência do Supremo Tribunal Federal.  
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Os diversos colegiados que compõem o Tribunal vêm construindo 

jurisprudência considerável acerca do assunto, sobretudo a partir de casos 

que envolvem pedidos de indenização por danos morais. São questões como 

uso de imagem, violação da honra, limites para divulgação pública de 

informações pessoais, tudo isso paralelo ao direito da sociedade de informar 

e ser informada pelos veículos de comunicação. (FONTE: 

CONJUR.COM.BR, 2009, Disponível em: https://www.conjur.com.br/2009-

jul-19/leia-casos-stj-conflitos-entre-privacidade-direito-informacao) 

 

A ponderação, entre tanto, cabe à imprensa saber utilizar os direitos em sua plenitude 

em conjunto com o direito à defesa do direito à imagem. O STJ decidiu em Recurso 

Especial nº 984.803 do Estado do Espírito Santo, que, mantendo os direitos da pessoa 

exposta pela sua defesa à imagem, a imprensa não incorre em infração do direito: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 984.803 - ES (2007/0209936-1) RELATORA : MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI RECORRENTE : GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A 

ADVOGADOS : JOSÉ PERDIZ DE JESUS E OUTRO(S) FERNANDA MIGUEZ COSTA E 

OUTRO(S) RECORRIDO : HÉLIO DE OLIVEIRA DOREA ADVOGADOS : JAQUES 

MARQUES PEREIRA E OUTRO(S) DIOGO DE SOUZA MARTINS EMENTA Direito civil. 

Imprensa televisiva. Responsabilidade civil. Necessidade de demonstrar a falsidade 

da notícia ou inexistência de interesse público. Ausência de culpa. Liberdade de 

imprensa exercida de modo regular, sem abusos ou excessos. - A lide deve ser 

analisada, tão-somente, à luz da legislação civil e constitucional pertinente, 

tornando-se irrelevantes as citações aos arts. 29, 32, § 1º, 51 e 52 da Lei 5.250/67, 

pois o Pleno do STF declarou, no julgamento da ADPF nº 130/DF, a não recepção da 

Lei de Imprensa pela CF/88. - A liberdade de informação deve estar atenta ao dever 

de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a 

opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação 

verdadeira é relevante para o convívio em sociedade. - A honra e imagem dos 

cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas 

a seu respeito e que, além disso, são do interesse público. - O veículo de 

comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce 

atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer 

dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará. - O jornalista tem um dever de 

investigar os fatos que deseja publicar. Isso não significa que sua cognição deva ser 

plena e exauriente à semelhança daquilo que ocorre em juízo. A elaboração de 

reportagens pode durar horas ou meses, dependendo de sua complexidade, mas não 

se pode exigir que a mídia só divulgue fatos após ter certeza plena de sua veracidade. 
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Isso se dá, em primeiro lugar, porque os meios de comunicação, como qualquer 

outro particular, não detém poderes estatais para empreender tal cognição. 

Ademais, impor tal exigência à imprensa significaria engessá-la e condená-la a morte. 

O processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, 

devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios 

de um procedimento judicial. - A reportagem da recorrente indicou o recorrido como 

suspeito de integrar organização criminosa. Para sustentar tal afirmação, trouxe ao 

ar Documento: 5380102 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 19/08/2009 

Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça elementos importantes, como o 

depoimento de fontes fidedignas, a saber: (i) a prova testemunhal de quem foi à 

autoridade policial formalizar notícia crime; (ii) a opinião de um Procurador da 

República. O repórter fez-se passar por agente interessado nos benefícios da 

atividade ilícita, obtendo gravações que efetivamente demonstravam a existência de 

engenho fraudatório. Houve busca e apreensão em empresa do recorrido e daí 

infere-se que, aos olhos da autoridade judicial que determinou tal medida, havia 

fumaça do bom direito a justificá-la. Ademais, a reportagem procurou ouvir o 

recorrido, levando ao ar a palavra de seu advogado. Não se tratava, portanto, de um 

mexerico, fofoca ou boato que, negligentemente, se divulgava em cadeia nacional. - 

A suspeita que recaía sobre o recorrido, por mais dolorosa que lhe seja, de fato, 

existia e era, à época, fidedigna. Se hoje já não pesam sobre o recorrido essas 

suspeitas, isso não faz com que o passado se altere. Pensar de modo contrário seria 

impor indenização a todo veículo de imprensa que divulgue investigação ou ação 

penal que, ao final, se mostre improcedente. Recurso especial provido. ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA 

do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 

constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei 

Beneti, Vasco Della Giustina e Paulo Furtado votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Dr(a). JOSÉ PERDIZ DE JESUS, pela parte RECORRENTE: GLOBO COMUNICAÇÕES E 

PARTICIPAÇÕES S/A. Dr(a). JAQUES MARQUES PEREIRA, pela parte RECORRIDA: 

HÉLIO DE OLIVEIRA DOREA. Brasília (DF), 26 de maio de 2009(Data do Julgamento) 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (FONTE: STJ.JUS.BR, 2007, Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&

sequencial=5380102&num_registro=200702099361&data=20090819&tipo=5&for

mato=PDF) 

 

Comprovando, portanto, que a conciliação entre os direitos fundamentais é 

fundamental para que não ocorra conflito ou infração entre ambos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

É nítida a urgente necessidade de renovação de nossa constituição para que 

a injustiça não assombre mais a população brasileira, readequando os direitos 

fundamentais para parâmetros justos e que garantam a ordem da sociedade. A 

sociedade não suporta mais tanta impunidade e injustiça em todos os setores e ramos 

do direito no país. 

 

É urgente a necessidade de renovação de nossa constituição atual para 

proteger quem realmente precisa e merece: a população honesta. São inúmeras as 

garantias e direitos exagerados à quem pratica crimes, injustiças, abusos e má fé, e 

pouquíssimas as que garantem direitos práticos para quem pratica a boa moral e os 

bons costumes. O conflito de direitos fundamentais não pode continuar ocorrendo, 

sendo fonte de diversos processos judiciais, que afogam o judiciário e causam mais 

conflitos de direitos. O conceito de competência e formação do Supremo Tribunal 

Federal deve ser refeito, modificando sua jurisdição e forma de composição dos 

ministros, tanto pela forma de ingresso (processo de nomeação) quanto pelo número 

de magistrados. A Constituição deve ser refeita, de forma em que os direitos 

fundamentais não entrem em conflito ou sejam desrespeitados como é atualmente. 
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