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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar os casos de colisão entre direitos fundamentais, 
especificamente o direito à saúde em colisão com o direito à liberdade do corpo. Para 
o estudo do tema, além da análise teórica dos autores que estudam os direitos 
fundamentais, serão trazidos quatro casos práticos e recentes da colisão, além de 
decisões jurisprudenciais de tribunais brasileiros, como o Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal de Justiça, dentre outros. Com isso, será verificada a forma com que 
os tribunais superiores brasileiros decidem a respeito do tema, com a utilização do 
juízo de ponderação, um dos métodos de solução do conflito, conforme restará 
constatado ao final do trabalho. 
 

PALAVRAS CHAVE: Direitos fundamentais. Direitos Humanos. Direito à Saúde. 
Direito à Liberdade. Colisão. Juízo de ponderação.  



ABSTRACT 

 

The presente work aims to explain the collision between fundamental rights, 
specifically the right to healts and right to freedom off the body. For the study of this 
theme, besides the theoretical analysis of authors who study fundamental rights, four 
practical and recent cases of collision will be brough up, as well as jurisprudential 
decisions of Brazilian courts, like Supremo Tribunal Federal and Superior Tribunal de 
Justiça. Thereby, will be verified how the higher courts of Brazil decide about the 
theme, using the weighting judment, one of the methods to this conflict resolution, as 
will be found and explained at the end of the work. 

 
KEY WORDS: Fundamental rights. Human rights. Right to Health. Right to Freedom. 
Collision. Weighting judment.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ser humano é dotado de direitos e deveres, que lhe são necessários ao 

exercício de uma vida digna. Os direitos que lhe são inerentes constituem o que 

chamam de direitos fundamentais. 

O indivíduo, apenas por existir, já é detentor de uma dignidade. Esta, por sua 

vez, é um valor universal e inerente a todos os homens. Dispensa-se a consciência 

do indivíduo de escolher se quer ou não ter uma vida digna, pois ela é irrenunciável. 

Quase como um prolongamento, ou composição, do princípio da dignidade 

humana, temos os direitos humanos, necessários para concretizar, no plano prático, 

tal princípio. 

O grande pilar da dignidade é a universalidade, isto é, o seu exercício, proteção 

e aplicação a todo e qualquer indivíduo, independentemente de sua conduta. 

Outro pilar da dignidade é a liberdade, em sua concepção mais ampla. Não é 

livre aquele que não possui condições mínimas de saúde, alimentação, educação, 

segurança, entre outros. 

Observa-se que a dignidade, liberdade e os direitos humanos, de forma ampla, 

estão atrelados e constituem um núcleo necessário a todo ser humano. 

Não há Estado no mundo que não tenha reconhecido algum dos direitos 

humanos existentes. Isso representa grande avanço na matéria, porém ainda se está 

longe de atingir um patamar de completa aplicabilidade e reconhecimento de tais 

direitos, ou completa soluções dos desafios que a matéria suscita. 

E quando se inicia a discussão sobre tal assunto, inúmeras são as 

possibilidades e vertentes a serem discutidas. Pode-se analisar a aplicação de direitos 

fundamentais no âmbito interno de um Estado, a não efetivação de determinado 

direito, o confronto de direitos, ou as dimensões dos direitos humanos, sua análise 

histórica, bem como diversos outros temas, que ganham forma a depender da 

situação. 

De modo específico, este trabalho irá focar tanto na análise das características 

e aspectos históricos dos direitos humanos, para passar à análise do tema de colisão 

entre dois direitos de mesma hierarquia, considerados fundamentais no plano interno 

brasileiro. 
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Isto porque não é raro deparar-se, durante o estudo dos Direitos Humanos, com 

questões de confronto entre o exercício de mais de um direito considerado 

fundamental. É possível questionar-se se um direito pode se sobrepor a outro. 

O objetivo central é analisar os métodos de resolução de colisão entre o direito 

à liberdade em contraponto ao direito à saúde pública, latente no atual cenário 

pandêmico brasileiro, mas também presente em inúmeras outras demandas. 

O cenário da pandemia causada pelo coronavírus, no ano de 2020 e 2021, no 

Brasil, foi assustador, tendo em vista as inúmeras vítimas, bem como fez surgir 

diversos questionamentos após a determinação de medidas restritivas que 

contrariaram o exercício de direitos fundamentais pelos cidadãos brasileiros. 

É sabido que existem outras demandas que tratam do tema proposto, e que 

serão trazidas como forma de exemplo neste trabalho. 

Portanto, diante de tais dúvidas, bem como o interesse pelo estudo dos Direitos 

Humanos, este trabalho busca solucionar tais questionamento, por meio de análise 

doutrinária e jurisprudencial, para fazer um paralelo entre a teoria e sua real aplicação. 

De modo secundário, será analisado como ocorre o diálogo entre doutrina e 

prática, por meio do entendimento exarado pelos tribunais superiores no país, no 

enfrentamento de tais conflitos. 

Quanto ao método utilizado, há uma preferência pelo método comparativo 

quando se busca esmiuçar as hipóteses de solução da colisão entre direitos 

fundamentais, que será predominante no terceiro capítulo deste trabalho. 

Mas não somente há a comparação, eis que a metodologia de pesquisa 

bibliográfica também é extremamente necessária para entender-se o fundamento e 

conceito dos temas aqui tratados. 

O que se pretende demonstrar por meio da adoção de tais métodos é como se 

resolve o conflito entre direitos fundamentais, os quais possuem, em regra, a mesma 

hierarquia, por meio do método de ponderação. 

Assim sendo, no primeiro capítulo será feita uma análise histórica do 

surgimento dos direitos humanos e suas características, com enfoque também nos 

fundamentos do mesmo, a fim de introduzir o leitor no tema. Em seguida, será dado 

enfoque ao direito à liberdade, tanto em sua forma ampla, além de tratar 

especificamente do direito à liberdade do corpo, trazendo exemplos práticos de como 

ele se manifesta. 
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No segundo capítulo, por conseguinte, o enfoque recairá sobre o direito à 

saúde, sua implementação, bem como seu tratamento como direito humano. 

Ressalte-se que tanto o direito à liberdade quanto o direito à saúde serão 

tratados com base nas legislações brasileiras, em especial, mas também com 

fundamento em legislações internacionais. 

Ainda na segunda parte, será discutida uma vertente do direito à saúde, em 

colisão com o direito à liberdade, como também a análise do método predominante 

para solução da questão: o juízo de ponderação. 

Por fim, para fazer o leitor melhor entender como efetivamente ocorre a 

supracitada colisão, e como é solucionada, serão trazidas decisões dos tribunais 

superiores brasileiros, como o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça, além de decisões dos tribunais de justiça em sede de 2ª instância. 

É sabido que os direitos humanos são inerentes ao ser humano, e 

extremamente necessários, não podendo sofrer, em regra, restrições. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é demonstrar que mesmo os direitos 

humanos podem sofrer restrições, trazendo exemplos práticos e atuais, assim como 

uma forma utilizada pelo judiciário do país para decidir sobre a possibilidade dessas 

restrições e garantir a máxima aplicabilidade dos direitos fundamentais. 

Para isso, foi utilizada a metodologia explicativa, utilizando-se de fontes 

bibliográficas, como doutrinas específicas sobre a temática dos direitos humanos, 

além do estudo de casos, conforme supramencionado, sendo certo que sua análise 

foi pautada também em artigos existentes, bem como outras fontes bibliográficas. 
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1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E LIBERDADE DO CORPO 

 

O tema dos Direitos Fundamentais é constantemente discutido no dia a dia de 

cada indivíduo, seja de maneira individual, ou em grupo, em suas relações 

interpessoais, sob diversos pontos de vista. 

Tais direitos são considerados fundamentais por natureza, eis que necessários 

ao exercício de uma vida digna a cada ser humano, exercendo de forma plena sua 

condição psíquica, social, biológica e política, conforme será explicado ao longo deste 

capítulo. 

 

1.1 Noções introdutórias 

 

Direitos fundamentais, ou direitos humanos – assim chamados no plano 

internacional, são um conjunto de direitos essenciais e indispensáveis que todo ser 

humano possui para o exercício de uma vida digna. 

Cumpre ressaltar desde já que, quando se cita “direitos do homem”, estes são 

considerados os direitos inerentes ao ser humano, mas que não se encontram 

positivados, ao contrário do que ocorre com os direitos fundamentais e direitos 

humanos. 

Não há até hoje qualquer documento que liste todos os direitos fundamentais 

do homem. Em que pese a existência da Declaração Universal de Direitos Humanos, 

ela não foi capaz de esgotar todos os direitos considerados indispensáveis para a vida 

humana. Além disso, a concepção de quais são os direitos considerados 

“fundamentais” varia a depender do momento histórico e político tanto mundial, quanto 

de cada país em seu plano interno. 

Os direitos humanos são dotados de características próprias, responsáveis 

pela diferenciação dos mesmos de outros direitos. Segundo Pedro Lenza1, são elas: 

historicidade, universalidade, relatividade, limitabilidade, concorrência, 

irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Outros autores citam ainda a 

inexaurabilidade, indivisibilidade e vedação ao retrocesso.2 

Em que pese afirmar que os direitos fundamentais não podem ser substituídos, 

diminuídos ou revogados, tal concepção não é absoluta. Isto decorre do que se chama 

                                                           
1 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 1174. 
2 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 141. 
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de característica da “relatividade” presente nos mesmos. Significa dizer, portanto, que 

a aplicação de um direito fundamental comporta exceções, a depender do caso 

concreto existente. Ademais, é possível ainda que em determinadas situações 

verifique-se a concorrência entre dois direitos. 

Em tais circunstâncias, aplicam-se métodos resolutivos de conflitos entre 

direitos fundamentais, que foram propostos por juristas, conforme será visto ao longo 

deste trabalho. 

É possível ainda afirmar que os direitos fundamentais se destinam a todos os 

seres humanos, de maneira irrestrita, não podendo os seus destinatários dispor, 

alienar ou até mesmo renunciar a eles.  

Ademais, os direitos humanos possuem caráter histórico, na medida em que 

surgem de acordo com o as circunstâncias e lutas sociais, históricas e políticas. E daí 

retira-se a essência da característica da inexaurabilidade, ou seja, que não se esgota 

em momento específico, uma vez que nascidos de maneira gradual. Tal característica 

é necessária para compreender a Teoria das Dimensões dos Direitos Humanos. 

É necessário entender que a criação de novos direitos considerados como 

fundamentais não implica na aniquilação ou substituição de outros direitos já 

existentes. Da mesma forma que não são substituídos, não podem ser anulados, 

revogados ou diminuídos os direitos já conquistados, por mínima que seja a sua 

aplicação. Este é o fundamento do Princípio da Vedação ao Retrocesso, também 

chamado de “efeito cliquet”.3 

 

1.2 A eficácia dos Direitos Fundamentais 

 

É notório que as relações entre o Estado e um indivíduo devem observância a 

aplicação dos Direitos Fundamentais, como a isonomia e dignidade da pessoa 

humana, por exemplo. Esta é a eficácia vertical dos direitos fundamentais, vertente 

tradicional de aplicabilidade dos direitos fundamentais. 

A segunda vertente de eficácia dos direitos fundamentais é a eficácia 

horizontal, que tem aplicabilidade nas relações dos particulares entre si. 

Entretanto, considerando-se a autonomia da vontade predominante em 

relações privadas, questiona-se a necessidade de que as partes se mantenham fieis 

                                                           
3 RAMOS, op. cit., nota 02, p. 141. 
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a aplicação de princípios, como o da isonomia, por exemplo. Um exemplo prático para 

melhor compreensão, trazido por Pedro Lenza: “Será que, em uma entrevista de 

emprego (na iniciativa privada), o dono do negócio deverá contratar o melhor 

candidato? Será que o dono do negócio poderá demitir alguém simplesmente porque 

não está gostando de sua aparência?”4 

Ora, é imprescindível que se admita a invocação de direitos fundamentais 

também no âmbito das relações privadas. Entretanto, o que pode ocorrer é a colisão 

entre um direito fundamental e a autonomia privada, cabendo ao judiciário – se antes 

não o fizer o legislador – determinar como se resolverá tal conflito. Ressalte-se que, 

nem os direitos fundamentais, nem a autonomia da vontade, são absolutos, de modo 

que ambos podem sofrer restrições. 

Visando, portanto, facilitar a aplicação dos direitos fundamentais às relações 

interpessoais, o doutrinador Pedro Lenza aponta duas teorias: a) Teoria da eficácia 

indireta ou mediata e b) Teoria da eficácia direta ou imediata.5 

Enquanto na primeira os direitos fundamentais dependem, para sua aplicação, 

de ingerências do legislador, seja por meio de atitudes negativas (deixar de violar), ou 

positivas (implementação dos direitos nas relações privadas). Para a segunda teoria, 

sustenta-se que os direitos são aplicados de maneira imediata às relações privadas, 

sem qualquer interferência. 

Entretanto, devemos partir da premissa de que o direito é dinâmico, e a 

aplicação de determinada norma varia conforme o momento e o caso concreto. Logo, 

importante atentar-nos à irradiação dos direitos fundamentais, com o fim de visar a 

concretização de tais direitos também nas relações entre particulares. 

Assim, por meio da teoria da eficácia irradiante, os três poderes da República 

trabalhariam de maneira integrada propondo uma interpretação e garantia mais 

efetivas aos direitos fundamentais no âmbito das relações privadas. 

 

1.3. Fundamentos históricos 

 

Os Direitos Humanos possuem, de maneira geral, fundamento na dignidade da 

pessoa humana. Mas, no intuito de aprofundar o tema, discute-se outros fundamentos 

para o surgimento de tais direitos, sejam eles fundamentos políticos ou religiosos. 

                                                           
4 LENZA, op. cit., nota 01, p. 1178. 
5 Ibidem, p. 1179. 
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1.3.1 As dimensões dos Direitos Humanos 

 

Karel Vasak, em aula ministrada em 19796, pontuou quais seriam as três 

gerações ou dimensões de direitos humanos, com base no lema da Revolução 

Francesa “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. 

Os direitos de primeira geração são os direitos da liberdade (públicas, políticas, 

de religião, locomoção, liberdade de consciência, entre outras), no qual o indivíduo é 

o seu titular. Em tal dimensão, ao Estado compete uma conduta passiva, negativa; ele 

se abstém, devendo apenas garantir tais liberdades. 

Veja-se que o direito de liberdade, em seu amplo sentido, está proclamado 

como direito fundamental oponível ao Estado, não havendo Constituição que não 

preveja tal direito como necessário, uma vez que reflete a própria essência do ser 

humano. 

Por sua vez, são os direitos sociais, econômicos e culturais que evidenciam a 

segunda geração de direitos fundamentais, alterando a titularidade do indivíduo para 

a coletividade. E para a garantia de tais direitos, o Estado não mais mantém postura 

de abstenção, pelo contrário, ele está atrelado a uma obrigação de fazer, a um estado 

de providência, devendo efetivar o exercício de tais direitos. 

Por fim, Vasak sustenta existir também uma terceira geração de direitos 

fundamentais, que engloba os direitos de que são titulares a humanidade: direito ao 

desenvolvimento, a um meio ambiente sadio, à paz e à comunicação. Estes são 

exemplos de um rol exemplificativo. 

Objetivando-se a garantia dos direitos de terceira dimensão, a atuação entre os 

Estados e os indivíduos deve ser compartilhada.7 

Karel Vasak sustenta existirem as três supracitadas gerações, ao passo que 

outros autores ampliam as gerações para quatro ou até cinco. É o caso de Norberto 

Bobbio e Paulo Bonavides, que apontam direitos de uma quarta geração, por 

exemplo.8 

                                                           
6 VASAK, 1979 apud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 563. 
7 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 570. 
8 BOBBIO, Norberto. Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Nova ed. 
Elsevier, 2004, p. 09. 
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Nas lições de Bonavides, os direitos de quarta geração estão intrinsecamente 

ligados à globalização, de modo que representam tal grupo o direito à democracia, o 

direito à informação e ao pluralismo. Por outro lado, para Bobbio, a proteção genética 

constitui um direito de quarta dimensão. 

Em que pese o constante estudo da teoria geracional quando do estudo da 

Teoria dos Direitos Humanos, subsistem algumas críticas, conforme aponta André 

Ramos9, principalmente no que se refere a ideia de que as gerações substituem as 

anteriores. 

Essa crítica justifica a utilização, por diversos autores, da nomenclatura de 

“dimensões de direitos humanos”, uma vez que “gerações” pode acarretar no 

entendimento equivocado que algo surgiu em substituição do anterior. As gerações 

coexistem entre si, e os direitos em cada uma delas presente não eliminam ou tornam 

menos necessários os demais. Cada uma interage com as outras de maneira 

dinâmica. 

Ademais, como já citado, a indivisibilidade é característica dos direitos 

fundamentais, acarretando na utilização conjunta de direitos tanto de primeira, 

segunda ou terceira geração em um mesmo momento. Não há que se falar em um 

engessamento no tocante à aplicação de um direito de liberdade, por exemplo, o qual 

é considerado de primeira geração, pois em alguns casos ele demandará uma 

atuação garantista do Estado, característica primordial dos direitos de segunda 

geração.  

O surgimento de novos direitos e sua consequente inserção nas “dimensões” 

propostas por Vasak e pelos demais autores, é um processo sem fim, conforme aduz 

Etienne-Richard Mbaya, jusfilósofo citado por Bonavides10: 

 
Admite que a descoberta e a formulação de novos direitos são e serão 
sempre um processo sem fim, de tal modo que quando “um sistema de 
direitos se faz conhecido e reconhecido, abrem-se novas regiões da liberdade 
que devem ser exploradas. 

 

                                                           
9 RAMOS, op. cit., nota 02, p. 81. 
10 BONAVIDES, op. cit., nota 07, p. 570. 
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1.3.2 Os fundamentos do direito do homem 

 

Na interminável busca pelo fundamento dos Direitos Humanos, a Escola 

Jusnaturalista afirma haver um direito preexistente aos direitos produzidos pelo 

homem, seja oriundo da natureza divina ou da racionalidade do homem. 

Defensores do jusnaturalismo de origem religiosa alegaram que a natureza 

divina seria o fundamento dos direitos do homem, estando inclusive acima das normas 

fixadas pelo próprio Estado. Consequentemente, os direitos indicados pelos 

legisladores encontrariam limites nos mandamentos da lei de Deus, imutável e 

eterna.11 

Ainda dentro da Escola Jusnaturalista, foram defensores do jusnaturalismo 

contratualista filósofos como Locke, Rousseau, Hobbes e Kant.12 Para eles, os direitos 

encontrariam base, portanto, na razão. A mudança de um estado de natureza para 

uma vida em sociedade transparece o objetivo dos cidadãos em ter seus direitos 

fundamentais – ressalte-se, preexistentes a qualquer direito criado pelo Estado – 

preservados; com limites à atuação estatal por meio da racionalidade. 

Apesar da corrente jusnaturalista não ser a única e predominante no âmbito da 

fundamentalidade dos Direitos Humanos, a mesma encontra seu lugar de influência 

até mesmo em alguns julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. André 

Ramos13 nos aponta exemplos em que o fundamento jusnaturalista foi invocado pelos 

ministros, como no julgamento da ADI 595/ES.14 No caso em referência, o ministro 

Gilmar Mendes entendeu existirem normas previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro, como os princípios, que, mesmo por não estarem positivados ou escritos 

em um documento formal, representam direitos naturais inerentes ao homem, que 

servem de fundamento para a própria Constituição. 

Já para os filósofos defensores do Positivismo, a razão e a natureza divina 

deram lugar às leis e às Constituições, as quais se prestaram a positivar os direitos 

fundamentais, dando validade às demais normas do ordenamento. 

                                                           
11 RAMOS, op. cit., nota 02, p. 116. 
12 Ibidem. 
13 RAMOS, op. cit., nota 02, p. 118-121. 
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 595/ES. [...] A 
questão pertinente ao bloco de constitucionalidade [...]. Relator: Min. Celso de Mello, 18 de fevereiro 
de 2002. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo258.htm>. 
Acesso em: 03 mai 21. 
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Entretanto, apesar das inúmeras vertentes e teorias, constata-se ser de maior 

aceitação que os direitos naturais são uma construção histórica, tendo em vista que 

dependem de variáveis temporais, como a conjuntura política e social, atrelados a 

disponibilidade financeira, por exemplo. 

Pode se dizer, portanto, que o ser humano é titular de direitos e deveres, os 

quais não podem ser considerados irresistíveis e inquestionáveis. Da mesma maneira, 

não são absolutos os fundamentos dos direitos humanos, uma vez que podem haver 

tantos quantos fundamentos a depender do direito e do momento histórico. 

Dessa forma, ao afirmar existir apenas um fundamento absoluto para o 

surgimento de Direitos Fundamentais, invoca-se um discurso imutável e engessado, 

inapto a resolver questões como o conflito entre direitos humanos. Isto é, os próprios 

direitos que uma vez já foram declarados como absolutos, já sofreram limitações, 

como o direito à propriedade. 

Na visão de Bobbio, o estudo do fundamento para os direitos humanos deve se 

pautar na busca pelo equilíbrio, pois seriam vários os fundamentos possíveis: 

 
[...] Não se trata de encontrar o fundamento absoluto — empreendimento 
sublime, porém desesperado —, mas de buscar, em cada caso concreto, os 
vários fundamentos possíveis. Mas também essa busca dos fundamentos 
possíveis — empreendimento legítimo e não destinado, como o outro, ao 
fracasso — não terá nenhuma importância histórica se não for acompanhada 
pelo estudo das condições, dos meios e das situações nas quais este ou 
aquele direito pode ser realizado.15 

 

1.4 O direito à liberdade do corpo 

 

A autonomia sobre o próprio corpo é parte importante que integra o direito à 

liberdade. Apesar disso, o direito de dispor do próprio corpo, fazendo determinadas 

escolhas sobre ele, podem induzir a uma ação estatal que poderá, em certo grau, 

limitar ou restringir totalmente tais escolhas. 

Sendo considerado como direito fundamental, o direito à liberdade tende a ser 

buscado e exercido por cada indivíduo em sua forma plena. E a liberdade de dispor 

sobre o próprio corpo é, atualmente no Brasil, exercida de maneira restrita em alguns 

casos, conforme será a seguir exposto. 

 

                                                           
15 BOBBIO, op. cit., nota 08, p. 16. 
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1.4.1 O que é o direito à liberdade 

 

Conceituar a liberdade é uma tarefa árdua, pois para considerar algo (pessoa 

ou coisa) livre leva-se em conta ideais políticos, religiosos e morais, que variam para 

cada indivíduo. Logo, muitas podem ser as concepções de liberdade. Para uns, 

liberdade é poder circular pelas ruas sem qualquer tipo de restrição. Para outros, ser 

livre é se locomover nas ruas, ainda que com restrições, desde que garantida a sua 

segurança, por exemplo – é o caso do toque de recolher, que ocorre em algumas 

situações específicas. 

Para Bobbio, “A liberdade e a igualdade dos homens não são um dado de fato, 

mas um ideal a perseguir; não são uma existência, mas um valor; não são um ser, 

mas um dever ser”.16 

Isaiah Berlim, filósofo do século XX, trouxe importantes pautas ao tratar da 

liberdade; afirmou existirem mais de 200 sentidos para a mesma. Em seus escritos, 

mais precisamente em “Dois conceitos de liberdade”, Berlim aponta dois principais 

sentidos da liberdade: a concepção negativa, e a concepção positiva.17 

Segundo ele, o ser humano está propenso a crer que liberdade consiste na 

ausência de interferência do outro sobre sua vida e suas ações – concepção negativa. 

Entretanto, realiza críticas a essa concepção negativa da liberdade ao afirmar que 

nenhuma liberdade absoluta é boa; ao mesmo tempo que nem toda coerção e 

limitação podem ser consideradas más. 

Por outro lado, a liberdade positiva estaria atrelada ao desejo do homem de 

governar a si próprio, questionando-se quem pode ditar o que pode ou não ser feito. 

Certo é que nenhuma atividade do homem é inteiramente alheia de influenciar 

e adentrar na esfera da vida de outro homem. Pode-se dizer assim que “a liberdade 

de alguns deve depender da repressão de outros.”18 

Independentemente do debate acerca do sentido axiológico de tal palavra, é 

indiscutível a primordialidade do direito de liberdade no regime democrático 

atualmente. O direito de liberdade, em seu sentido amplo, é um direito do homem, 

que, a depender da situação de fato, pode apresentar uma concepção mais negativa 

ou positiva. 

                                                           
16 BOBBIO, op. cit., nota 08, p. 18. 
17 BERLIM, Isaiah. Dois conceitos de liberdade. Tradução de Aline Mesquita, p. 3-7. 
18 Ibidem. 
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Importante ressaltar que, por ser um direito do homem, não é necessário que 

esteja positivado para sua aplicação, diante de sua importância. É considerado 

também um direito fundamental de primeira dimensão, ou seja, prevê uma atuação 

negativa do Estado, incumbindo a este somente garantir a liberdade aos cidadãos. 

No âmbito do direito brasileiro, o legislador constituinte inseriu o direito de 

liberdade no rol dos direitos fundamentais previsto no art. 5º da Constituição Federal, 

ao elencar suas diversas facetas.19 O direito de liberdade abarca as liberdades 

políticas, de consciência, de religião, de locomoção, de expressão, pensamento, entre 

outras. 

 

1.4.2 Os desmembramentos do direito à liberdade 

 

O direito à liberdade é considerado gênero, do qual decorrem inúmeras 

espécies, conforme supracitado. O art. 5ª da Constituição Federal elencou os direitos 

à liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de consciência, de crença, de 

expressão artística, entre outros. 

A liberdade de manifestação de pensamento, prevista no inciso IV do art. 5º da 

Constituição Federal, garante que a exteriorização do pensamento ocorra em diversas 

áreas, como no exercício de atividade intelectual e artística; ou seja no âmbito da 

informação (art. 220 e parágrafos, da Constituição Federal); ou ainda na liberdade de 

cátedra (art. 206, inciso II, da Constituição Federal); e até mesmo na liberdade de culto 

(art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal). 

É vedado, porém o anonimato na exteriorização do pensamento e opinião, bem 

como assegurado o direito de resposta ou indenização moral e material. Há de se 

ressaltar ainda que a manifestação do pensamento é uma liberdade que comporta 

limites, devendo ser exercida de maneira responsável, cabendo indenização em casos 

de ofensa. 

Um exemplo de limitação à manifestação de pensamento é a tipificação do 

crime de racismo, descrito na Lei nº 7.716/198920, bem como no art. 5º, inciso XLII da 

                                                           
19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 
República, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
Acesso em: 13 out. 2021. 
20 BRASIL. Lei 7.716, de 5 de Janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça 
ou de cor. Brasília, DF, 1989. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716compilado.htm>. Acesso em 03 mai 21. 
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Constituição, pelo qual condena-se as práticas de discriminação em decorrência de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

A Carta Magna consagra ainda a liberdade de reunião e associação, nos limites 

impostos pela mesma, conforme incisos XVI, XVII a XXI, do art. 5º. 

No tocante à liberdade de consciência e de crença, especificadamente, elas 

possuem maior incidência no campo interior do ser humano. Sua previsão se encontra 

no inciso VI do artigo 5º, da Constituição Federal, a seguir colacionado: “É inviolável 

a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 

liturgias”.21 

Não comporta, portanto, qualquer limitação ou controle por parte do Estado ou 

de outros indivíduos quando manifestada em foro íntimo do cidadão. Por outro lado, a 

liberdade de consciência e crença acarretam em outras discussões importantes, como 

a do ensino religioso nas escolas, a presença da expressão “sob a proteção de Deus” 

no preâmbulo constitucional, a transfusão de sangue nas Testemunhas de Jeová, a 

guarda sabática, a própria liberdade do corpo sob a influência da liberdade de 

consciência, entre outros pontos. 

Ademais, conforme leciona o doutrinador Rodrigo Cesar Pinho, 

 
A liberdade de culto é a exteriorização daquela (liberdade de crença). Se a 
Constituição assegura ampla liberdade de crença, a de culto deve ser 
exteriorizada “na forma da lei”, como estabelece o art. 5º, VI, da Constituição. 
A liberdade de culto inclui o direito de honrar as divindades preferidas, 
celebrar as cerimônias exigidas pelos rituais, a construção de templos e o 
direito de recolher contribuições dos fiéis.22 

 
Ressalte-se que, desde que a convicção religiosa, ou a ausência dela, sejam 

expressas apenas internamente, não há o que se fazer. Contudo, ao passo que tais 

convicções afetam a vida externa do ser humano, é possível que sejam passíveis de 

certa interferência por outros fatores. 

Por exemplo, assegura-se a não privação de direitos em razão da “crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta (...).”23 

                                                           
21 BRASIL, op. cit., nota 19. 
22 PINHO, Rodrigo César Rebello. Teoria Geral da Constituição e Direitos Fundamentais. 12ª ed., 
v. 17. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 225. 
23 LENZA, op. cit., nota 01, p. 1216. 
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Conclui-se, portanto, que o cidadão é livre para integrar qualquer religião, culto 

ou seita, da mesma forma que lhe é permitido não pertencer a nenhuma delas. 

Também lhe é permitido agir e dispor de seu corpo, por exemplo, conforme sua 

consciência e crença. 

 

1.4.3 O direito à liberdade do corpo 

 

Conforme dito anteriormente, o núcleo da liberdade do ser humano é, em suma, 

a autonomia do seu próprio corpo, isto é, considera-se livre aquele que pode dispor 

livremente do seu corpo, seja para fins artísticos, para ir e vir, para fins profissionais 

ou até mesmo sexuais. Cumpre dizer ainda que a liberdade do corpo possui como 

corolário a própria liberdade de consciência. 

Entretanto, é sabido que nenhum direito é absoluto, e até mesmo a 

possibilidade de utilizar o próprio corpo pode sofrer limitações e controles por parte do 

Estado, principalmente quando entra em choque com a própria dignidade humana, ou 

até mesmo com valores que se expressam socialmente. 

Algumas legislações brasileiras consagram tais limitações ao direito do corpo. 

É o que se observa do art. 1566, inciso I do Código Civil24, que preza pela fidelidade 

dos cônjuges, vedando a prática da poligamia, por exemplo. 

O Código Penal25, por sua vez, condena a prática da eutanásia com a pena do 

homicídio (Art. 121). 

Considera-se ilícito também o consumo de substâncias psicotrópicas sem 

autorização especial ou receituário e acompanhamento médicos, ou em casos 

excepcionais. 

No cenário internacional há casos de limitação à liberdade do corpo e de 

profissão quando a mesma afeta a dignidade da pessoa humana. É o caso do 

“arremesso do anão”, ocorrido em uma casa noturna em Paris, onde foi feito um 

torneio para arremessar um anão, ganhando quem conseguisse fazer o arremesso 

mais longe. O prefeito da cidade interditou o local e proibiu a prática. A corte francesa 

                                                           
24 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF, 2002. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em: 13 
out. 2021. 
25 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Brasília, DF, 1940. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 
13 out. 2021. 
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afirmou que tal prática fazia do anão uma figura objetificada, ferindo a sua dignidade 

humana.  

Os cidadãos adeptos à religião Testemunhas de Jeová também lidam com o 

confronto entre direito à liberdade do corpo, em virtude da consciência, e o direito à 

saúde e à vida. Isto porque os mesmos se recusam a realizar transfusões de sangue, 

mesmo em situações de risco de vida. Os mesmos aceitam, entretanto, tratamentos 

alternativos.  

Outra situação recente que também merece destaque é a da vacinação contra 

o Corona Vírus, iniciada no Brasil no ano de 2020. Sabe-se que, diferentemente do 

campo da autonomia privada, estamos diante de um cenário de saúde pública. Logo, 

questiona-se se seria possível que os indivíduos se recusem a tomar a vacina contra 

o “Covid-19”, justificando tal conduta em sua liberdade de consciência e liberdade do 

corpo. 

Ressalte-se que estes exemplos serão detalhadamente analisados nos 

próximos capítulos, à luz das decisões judiciais. 

No Brasil admite-se a escusa de consciência em razão de crença religiosa, 

política ou filosófica para não prestação de serviço militar obrigatório ou de qualquer 

outra obrigação legal a todos imposta, devendo o indivíduo cumprir prestação social 

alternativa, nos termos o art. 5º, VIII, da Constituição. A recusa no cumprimento 

também da prestação alternativa acarreta na perda ou suspensão dos direitos 

políticos, conforme art. 15, IV, também da Constituição.26 

Porém, em casos onde o exercício absoluto da liberdade do corpo interfere na 

liberdade de outros indivíduos, questiona-se qual a técnica de resolução do conflito 

entre direitos deve ser utilizada, e qual dos direitos deve prevalecer. 

  

                                                           
26 BRASIL, op. cit., nota 19. 
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2 O DIREITO À SAÚDE PÚBLICA EM CONFLITO COM A LIBERDADE DO CORPO 

 

O direito à saúde, considerado como direito fundamental, visa assegurar ao 

indivíduo o exercício pleno da saúde e bem-estar próprio e de sua família, sendo certo 

que tal direito não se restringe apenas ao atendimento em hospitais, mas na oferta de 

água de qualidade, ao serviço de saneamento básico, à fiscalização da qualidade de 

alimentos, entre outros. 

Habitualmente, o direito à saúde é exercido em conjunto com outros direitos 

fundamentais, como a educação e a segurança, por exemplo. 

Em outros casos, haverá, no entanto, uma colisão entre o direito à saúde e 

algum outro direito, quando o exercício de um estiver condicionado ao não exercício 

do outro, como o direito à liberdade, hipótese a ser tratada neste capítulo. 

 

2.1 O direito à saúde pública e sua regulamentação 

 

Assim como a liberdade, o direito à saúde é fundamental tanto em âmbito 

nacional, uma vez que regulamentada na Constituição Federal, quanto na esfera 

internacional, pois consagrada no artigo 25 da Declaração Universal de Direitos 

Humanos.27 

É sabido que ao Estado cabe a adoção de medidas necessárias que permitam 

o exercício de tal direito a todo ser humano. Portanto, pode-se afirmar que o direito à 

saúde está inserido no rol dos direitos humanos de segunda dimensão, conforme 

teoria proposta por Karel Vasak28, tratada no capítulo anterior deste trabalho, sobre 

os quais o Estado não mantém postura de abstenção, mas de providência.  

Internamente, o direito à saúde está declarado no art. 6º, da Constituição 

Federal, como um “Direito Social”, bem como no art. 196 e seguintes, também da 

Carta Magna.29 Consta também no artigo 12, do Decreto 591/199230, decreto 

                                                           
27 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal de Direitos Humanos. 
Resolução 217 AIII, 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
<https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 03 mai 21. 
28 VASAK apud BONAVIDES, op. cit., nota 6. 
29 BRASIL, op. cit., nota 19. 
30 BRASIL. Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. Brasília, DF: 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso em: 07 out. 2021. 
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responsável por promulgar o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais. 

O artigo 196, da Constituição Federal, inaugura a Seção de que trata sobre o 

direito à saúde, trazendo desde já uma norma mandamental, com caráter positivo, isto 

é, que determina a atuação do Poder Público para enfrentamento das desigualdades 

e fornecimento de uma saúde digna: 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

  
Nos termos do artigo acima colacionado, a sociedade como um todo, formada 

por cidadãos brasileiros e estrangeiros, é o sujeito de direito beneficiado com a 

implementação de políticas sociais e econômicas de um sistema de saúde, apontado 

pelo art. 198, da Constituição.31 

O SUS – Sistema Único de Saúde32, é a rede de ações e serviços de saúde 

gerida pelo Poder Público em todos os âmbitos da federação – federal, estadual e 

municipal -, a fim de garantir a efetivação de referido direito. O sistema é público, 

gratuito e universal, ou seja, garantido a todos àqueles que se encontrem no território 

brasileiro, sem distinções. 

André Ramos, ao comentar o dispositivo constitucional (art. 198), assevera que 

a prestação do direito à saúde deve ser feita, obrigatoriamente, de modo universal e 

igualitário em todo território, eis que “A utilização do termo “único” visa impor uma 

política nacional de saúde, superando as divergências entre os entes federados”. 33 

O direito à saúde, executado sobretudo pelo SUS, engloba desde a Atenção 

Primária aos usuários em hospitais, como a confecção de um curativo, até a 

fiscalização da produção, transporte, guarda e fornecimento de alimentos, 

medicamentos, bebidas e da água; bem como da elaboração e execução de políticas 

públicas de saneamento básico e proteção do meio ambiente sadio, competências 

todas previstas no art. 200, da Constituição.34 

                                                           
31 BRASIL, op. cit., nota 19. 
32 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema Único de Saúde (SUS): estrutura, princípios e como funciona. 
Disponível em: < https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude >. Acesso em: 12 set. 2021 
33 RAMOS, op. cit., nota 02, p. 1185. 
34 BRASIL, op. cit., nota 19. 
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Apesar do mandamento constitucional de prestação da saúde pelo Poder 

Público, instituições privadas também podem atuar na oferta de serviços de saúde, 

seja de forma individual ou complementar ao SUS, nos termos do art. 199, da 

Constituição Federal.35  

Importante ressaltar ainda que, devido ao caráter geral e de relevância pública, 

em casos de omissões ou hipóteses de violações ao direito a saúde, as cortes 

judiciárias, em especial o Supremo Tribunal Federal, intervém, seja para esclarecer e 

fixar entendimentos a respeito da atuação médica, ou até mesmo impor ao poder 

público o dever prestacional do direito à saúde a grupos específicos, conforme o caso 

concreto. 

A Corte, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, ao referendar a medida 

cautelar concedida na Ação Cível Originária nº 3.45136, sustentou a importância do 

direito à saúde como direito subjetivo e universal, a ser prestado de maneira solidária 

pelos entes federados, em especial no momento de pandemia desencadeado pelo 

Corona vírus no Brasil. Nas palavras do relator: 

 
É nesse contexto, amplificado pela magnitude da pandemia decorrente da 
Covid-19, que se exige, mais do que nunca, uma atuação fortemente 
proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais, 
sobretudo mediante a implementação de programas universais de vacinação. 
(...) É por isso que inexiste qualquer dúvida de que o direito social à saúde 
coloca-se acima da autoridade de governantes episódicos, pois 
configura, como visto, um dever cometido ao Estado, compreendido 
como uma “ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de 
um povo situado em determinado território”. 5 Vale lembrar, por oportuno, 
que o Brasil, segundo a Constituição de 1988, adotou a forma federal de 
Estado, “formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito 
Federal” (art. 1°, caput, da CF). (grifo nosso). 

 
Em outros julgados, como por exemplo o julgamento da ADI nº 3.937, o Ministro 

Relator Marco Aurélio, objetivando a garantia da saúde pública e proteção ao meio 

ambiente, julgou inconstitucional a Lei Federal nº 9.055/95, e constitucional a Lei 

estadual nº 12.684/07. Além disso, determinou a “Proibição do uso de produtos, 

                                                           
35 BRASIL, op. cit., nota 19. 
36 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Referendo na Medida Cautelar na Ação Cível Originária 
3.451/DF. [...] I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação 
de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de “políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196) [...]. Autor: Estado do Maranhão. Réu: União. Relator: 
Min. Ricardo Lewandowski, 24 de fevereiro de 2021. Disponível em: 
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755275115>. Acesso em: 11 
set. 2021. 
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materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto”, uma 

vez que tais substâncias seriam de natureza cancerígena. 37 

Dessa forma, em alguns casos específicos, forçosa se faz a necessidade de 

intervenção judicial, para promoção e proteção da saúde pública. 

Mas, a regulamentação de referido direito não encontra amparo apenas na 

Constituição Federal, ou em decisões judiciais. Está também consagrado em diversas 

de Leis Municipais, Estaduais e Federais, que tratam desde competências do 

Ministério da Saúde, à possibilidade de comercialização de substancia prejudicial à 

saúde na circunscrição daquele município, por exemplo. 

De acordo com o art. 24, XII, da CF, a competência para legislar sobre 

“proteção e defesa da saúde” é concorrente entre os entes da federação, a qual será 

exercida de maneira plena, atendendo as particularidades de cada local.38 Assim 

sendo, é possível afirmar que a obrigação de legislar e, consequentemente, promover 

uma saúde digna, é solidária. 

Apesar da determinação constitucional, o sistema de saúde brasileiro ainda 

apresenta inúmeras falhas e fraquezas a serem superadas, no decorrer do exercício 

do direito em consonância com a dignidade da pessoa humana, e políticas 

econômicas. 

 

2.2 Saúde e liberdade do corpo: hipóteses de restrição 

 

A Administração Pública é regida por dois princípios basilares: o princípio da 

supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse 

público.39 

Para análise deste tema, importa o primeiro princípio mencionado: o da 

supremacia do interesse público. 

                                                           
37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.937/SP. Ação direta 
de inconstitucionalidade. Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo. Proibição do uso de produtos, 
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto [...]. Requerente: 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Relator: Min. Marco Aurélio, 24 de agosto de 
2017. Disponível em: 
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749028439>. Acesso em 11 
set. 2021. 
38 BRASIL, op. cit., nota 19. 
39 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4ª ed., ver., ampl. e atual. Salvador: 
Editora JusPODIVM, 2017, p 48. 



28 
 

O objetivo fundamental da Administração Pública é atingir o bem comum, e os 

interesses coletivos. Via de regra, é o interesse público que se sobrepõe ao interesse 

particular e à autonomia da vontade, eis que o legislador e administrador público estão 

vinculados ao princípio da supremacia do interesse público.  

Em alguns casos, entretanto, o interesse privado também será satisfeito com a 

prática do interesse público, como na promoção de uma educação pública à criança 

ou na garantia da liberdade de expressão de um jornalista.   

Outrossim, tal princípio consubstancia-se também no objetivo de garantia de 

direitos fundamentais, tendo em vista a característica de indisponibilidade de tais 

direitos. 

Surge, no entanto, um problema quando se está diante do confronto entre o 

interesse público na busca por uma meta coletiva e o interesse público que visa a 

garantia de direitos fundamentais.40 

Como exemplo prático há de um lado a defesa individual da liberdade do corpo 

contrapondo-se com a defesa da saúde pública. 

Nesse caso, a colisão ocorre quando de um lado o indivíduo pretende usar e 

gozar do seu corpo, suas virtudes e funcionalidades, como, por exemplo, fazendo o 

uso de substâncias proibidas, ou danosas para sua saúde, como o tabaco. Ao passo 

que o Estado, por meio de políticas públicas, ou proibições legais, impede em algumas 

situações exatamente a ação que pretende aquele indivíduo. 

No primeiro capítulo deste trabalho, foram mencionadas as características dos 

direitos humanos sob o viés doutrinário, em especial a característica da relatividade. 

É sabido, portanto, que os direitos fundamentais não são absolutos, podendo a sua 

aplicação ser limitada em hipóteses específicas. 

Discute-se a extensão e o conteúdo da interferência estatal na autonomia da 

vontade do indivíduo, estando o Estado amparado na supremacia do interesse 

público, limitando direitos fundamentais, como menciona Robert Alexy.41 

Em sua obra “Teoria dos Direitos Fundamentais”, Alexy esclareceu que a 

restrição aos direitos fundamentais pode ocorrer entre regras ou entre princípios. 

No caso dos princípios, que é o que se analisa neste trabalho, afirma que: 

 

                                                           
40 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos fundamentais 
e a construção do Novo Modelo. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 58 
41 ROBERT, Alexy. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 276. 
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Por isso, também os princípios fazem parte das normas que podem restringir 
direitos fundamentais. Um princípio é uma restrição a um direito fundamental 
se há casos em que ele é uma razão para que, no lugar de uma liberdade 
fundamental prima facie ou de um direito fundamental prima facie, surja uma 

não-liberdade definitiva ou um não-direito definitivo de igual conteúdo42. 

 
Pode-se assim dizer então que há a possibilidade de restringir a realização de 

um princípio de direito fundamental, no caso a incolumidade física, em decorrência da 

incidência de outro princípio de direito fundamental, que seria a saúde. 

O núcleo de proteção consagrado em cada um dos princípios mencionados 

consiste na possibilidade máxima de sua proteção, isto é, o bem jurídico tutelado – 

liberdade ou saúde pública – é aplicável em sua plena abrangência. 

Existe, entretanto, uma reserva de aplicação, quando, decorrente da própria 

previsão legal, ou conforme o caso concreto quando não se encontra amparo em 

previsão legal. 

O regramento constitucional elenca diversas hipóteses de restrições aos 

direitos fundamentais, podendo existir direitos fundamentais com restrição legal, 

decorrente da própria Constituição, ou de lei ordinária.43 

No art. 5º, incisos VI, VII, XIII, da Constituição44, o legislador utiliza a expressão 

“nos termos da lei” ou ainda “atendidas as qualificações que a lei estabelecer”. Estas 

são previsões de restrições legais. 

Mas no caso do inciso XI, por exemplo, há a existência de um direito 

fundamental (inviolabilidade de domicílio), sem expressa previsão de reserva legal, 

caso em que o legislador não é permitido ultrapassar os limites ali presentes. 

A liberdade do corpo, bem como a saúde pública, são direitos fundamentais 

que não compreendem expressa previsão de restrições legais. Via de consequência, 

o legislador pode, com fundamento em outros princípios de hierarquia constitucional 

ou direitos de terceiros, limitar a proteção ao bem tutelado. 

Nas palavras de Gilmar Mendes e Paulo Branco, 

 
A configuração de uma colisão poderia legitimar, assim, o estabelecimento 
de restrição a um direito não submetido à reserva legal expressa, a partir da 
concepção de existência de restrições não expressamente autorizadas pela 
Constituição, como decorrência lógica da própria necessidade de convivência 
prática das diversas posições constitucionais, pois, conforme Reis Novais, os 

                                                           
42 ROBERT, loc. cit., nota 41, p. 284-285. 
43 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 178. 
44 BRASIL, op. cit., nota 19. 
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direitos fundamentais são, por natureza, dotados de uma reserva geral de 

ponderação.45 

 
Não se pretende aqui adentrar no mérito acerca da legalidade das restrições 

que recaem sobre normas de direito fundamental. A discussão reside, contudo, na 

extensão da restrição imposta por um princípio em face de outro. 

Importa destacar que as limitações aos direitos fundamentais encontram 

também limites, visto que devem encontrar guarida nos próprios fundamentos 

constitucionais, a fim de delimitar a própria atuação do legislador. 

Nesse contexto, importante limite dos limites46 impostos aos direitos 

fundamentais está consagrado na cláusula pétrea que veda expressamente proposta 

de emendas constitucionais tendentes a abolir os direitos e garantias individuais (art. 

60, §4º, IV, Constituição Federal47). 

Outra limitação às restrições impostas é o princípio da proporcionalidade, que 

demanda um ato necessário e adequado para os fins que visa, evitando excessos ou 

falta de razoabilidade nas restrições impostas. 

No mesmo sentido, um limite existente é a proibição de restrições casuísticas, 

ou seja, “[...] as restrições aos direitos individuais devem ser estabelecidas por leis 

que atendam aos requisitos da generalidade e da abstração [...].”48 

Certo é que os legisladores e administradores públicos não podem se valer 

deliberadamente da “garantia do interesse público”, para determinar certas restrições, 

sem qualquer razoabilidade e proporcionalidade ou atingindo ainda o núcleo do 

próprio direito fundamental. 

 

2.3 Métodos de dissolução da colisão entre direitos fundamentais: o juízo de 

ponderação 

 

Diante disso, questiona-se: qual direito fundamental deverá prevalecer em caso 

de colisão? Questiona-se ainda se é legítima a preferência de um direito fundamental 

sobre outro. 

Muito embora diversas situações de conflito estejam regulamentadas, como 

quando há a previsão de restrição legal, há outros casos em que se faz necessário 

                                                           
45 MENDES, op. cit., nota 43, p. 188. 
46 Sobre “Limites dos Limites”, cf. Ibid., p. 189 e seguintes. 
47 BRASIL, op. cit., nota 19. 
48 MENDES, op. cit., nota 43, p. 208. 
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resolver a colisão utilizando-se de métodos que visam harmonizar os preceitos 

constitucionais. 

Conforme mencionado no primeiro capítulo deste trabalho, direitos 

fundamentais podem sofrer restrições, ao passo que outros prevalecerão, a depender 

do caso concreto. 

 A valoração de cada um dos direitos fundamentais não é matéria fácil de ser 

analisada, mas é possível verificar, do ponto de vista doutrinário, que um dos métodos 

preferíveis para a solução da colisão é a ponderação.  

É sabido, contudo, que existem outros critérios passíveis de solucionar o 

conflito, como o critério da especialidade, o critério hierárquico ou até mesmo o critério 

cronológico.49 

Os critérios hierárquico e cronológico logo são eliminados diante de um conflito 

entre dois direitos fundamentais. Isto porque, quando estamos diante choque entre 

direito que estão na Constituição Federal, não há que se falar em hierarquia, eis que 

as normas ali constantes possuem o mesmo status hierárquico. 

Da mesma forma, as normas previstas na Constituição, em especial os direitos 

fundamentais individuais e sociais, não possuem diferença cronológica. Isto é, quando 

uma Constituição é promulgada, como é o caso da Constituição Brasileira de 1988, 

todas as normas também o são ao mesmo tempo. 

Com exceção das emendas constitucionais, que são editadas em momento 

posterior, não há que se discutir qual direito foi previsto primeiro. 

O critério da especialidade também encontra barreiras na sua aplicação, tendo 

em vista que, via de regra, a colisão entre direitos fundamentais não abarca dois 

direitos que possuem âmbito de incidência maior ou menor que outro. 

Assim sendo, tanto a doutrina, quanto os tribunais, utilizam-se do critério da 

ponderação para solução da colisão entre direitos fundamentais. 

A ponderação é definida por Barroso como “uma técnica de decisão jurídica, 

aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente. 

A insuficiência se deve ao fato de existirem normas de mesma hierarquia indicando 

soluções diferenciadas.”50 

                                                           
49 LINHARES, Marcel Queiroz. O método da Ponderação de Interesses e a Resolução de Conflitos 
entre Direitos Fundamentais. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, v. 35, p. 219-246. Paraná, 
2001. Disponível em: < https://revistas.unipar.br/index.php/juridica/article/view/1256/1109>. Acesso 
em: 29 Set. 2021. 
50 BARROSO, op. cit., nota 40, p. 203-205. 
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Assim sendo, a ponderação visa formar um raciocínio dotado de razoabilidade 

que pode, conforme caso a caso, definir o nível de incidência das normas em questão. 

A Constituição possui uma unidade de suas normas, de modo que não se pode 

afirmar que há uma hierarquia entre os direitos fundamentais, ou dizer que 

determinado direito é sempre mais importante que outro. As peculiaridades do caso a 

ser analisado demonstrarão a prevalência dos direitos fundamentais, que não será a 

mesma para outro caso, com circunstancias diversas. 

Por meio da ponderação, busca-se promover e assegurar todos os valores 

constitucionalmente existentes, e não uma ideia absoluta e radical de que ou aplicam-

se todos os direitos, ou nenhum, ou apenas um deles de forma absoluta – anulando 

os demais. 

Para Barroso, a técnica da ponderação deve ser realizada em três etapas. 51 

Na primeira etapa, constatam-se as normas pertinentes ao caso concreto, e confirma-

se se, de fato, colidem entre si. Caberá ao agente delimitar o conteúdo de incidência 

das normas pertinentes, e qual a parcela fica restrita, quando confrontada com o outro 

direito fundamental. 

Após, passa-se para a segunda etapa, na qual serão feitas relações entre as 

normas e as peculiaridades da situação posta em análise. Ou seja, serão verificados 

os fatos relevantes sobre os quais incidem as normas colidentes. 

Por fim, o intérprete passará para a etapa mais importante, que é a terceira, 

momento em que será feita a ponderação. 

Analisa-se de maneira conjunta cada norma e os fatos relevantes, detectando 

quais as normas serão aplicáveis com maior ou menor incidência, ou quais não serão 

aplicáveis no caso concreto. 

O juízo de ponderação não se trata de um método apto a legitimar pura e 

simplesmente o interesse privado do intérprete. Certo é que, para a tomada de 

decisão, o agente irá levar em conta concepções de caráter subjetivo, inerentes ao 

indivíduo. 

Entretanto, a conclusão a ser tomada pelo intérprete deve estar pautada em 

princípios como o da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Estes, por sua 

vez, são considerados limites ao critério da ponderação. 

                                                           
51 BARROSO, loc. cit., nota 50. 
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Na visão de Linhares, o princípio da proporcionalidade desdobra-se em outros 

três elementos: a adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.52 

Por meio da adequação, no caso do conflito, a restrição a um direito deve ser 

suficiente a permitir o exercício do outro. Logo, a medida deve ser adequada a, 

efetivamente, alcançar o objetivo pretendido. 

O princípio da necessidade constitui medida que visa assegurar a escolha de 

um direito, sem, contudo, anular e prejudicar o que lhe é contraposto. Logo, o caminho 

traçado levará à escolha daquele direito que trouxer menos restrições ao direito do 

indivíduo. No fim, conclui-se que não seria adotado outro meio menos gravoso do que 

aquele, eis que a outra norma aplicável promoveria maiores restrições. 

Apesar de indispensáveis os elementos da adequação e necessidade, também 

se faz necessária a análise da colisão sob o prisma da proporcionalidade em sentido 

estrito. Nas palavras de Marcel Linhares: 

 
Em outras palavras, a medida restritiva empregada deve ensejar benefícios 
superiores ao direito tutelado do que os ônus impostos ao direito restringido. 
No dizer de GILMAR FERREIRA MENDES, um “juízo definitivo sobre a 
proporcionalidade da medida há de resultar da rigorosa ponderação e do 
possível equilíbrio entre o significado da intervenção para o atingido e os 

objetivos perseguidos pelo legislador.53 

 
Após o exposto, imperioso destacar a existência de outros limites ao juízo de 

ponderação. Outro limite existente é o núcleo essencial dos direitos fundamentais. 

Todo direito fundamental possui essencialmente um núcleo, um centro 

intangível, que deve ser preservado, e não é passível de qualquer restrição por meio 

do juízo de ponderação. 

Por fim, cumpre ressaltar que um dos principais princípios, se não o principal 

deles, a ser observado no momento da ponderação é o princípio da dignidade 

humana, cerne dos valores e princípios previstos na ordem constitucional. 

A ponderação é um método necessário, mas não tão simples de ser posto em 

prática. É necessária a observância de princípios, limites e adequações caso a caso. 

No capítulo a seguir, serão vistos casos práticos da utilização do juízo de 

ponderação pelos tribunais superiores brasileiros. 

 

 

                                                           
52 LINHARES, op. cit., nota 49, p. 22-25. 
53 Ibidem. 
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3 A SOLUÇÃO PARA A COLISÃO E A PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL 

 

Neste capítulo serão analisadas decisões dos Tribunais Superiores brasileiros, 

como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, bem como os 

Tribunais de Justiça, em decisões prolatadas em 2ª instância. 

As diversas decisões trazidas abarcam casos práticos acerca da colisão entre 

o direito à liberdade do corpo e o direito à saúde, e o método de solução da colisão 

utilizado pelos julgadores. 

Importante relembrar que o direito à liberdade do corpo não está dissociado 

das outras vertentes da liberdade, como a liberdade de crença, de expressão ou de ir 

e vir. 

 

3.1 Transfusão de sangue para Testemunhas de Jeová 

 

Conforme anteriormente mencionado, o direito à saúde pública não diz respeito 

apenas à saúde da coletividade, mas também de indivíduos em específico. Isto porque 

a realização do interesse público perpassa pela realização o interesse individual. 

Cumpre ressaltar ainda que o direito à liberdade do corpo muitas vezes abrange 

diversos desmembramentos da liberdade em si, como a religiosa, por exemplo. 

Exemplo conhecido é o caso das Testemunhas de Jeová que rejeitam 

transfusões de sangue, pautados em entendimentos religiosos de que “Tanto o Velho 

como o Novo Testamento claramente nos ordenam a nos abster de sangue.”54 

Solicitam, em contrapartida, tratamento médico alternativo. 

A recursa de tratamento é legítima, se analisada à luz da Portaria nº 

1820/200955, do Ministério da Saúde, que dispõe: 

 
Art. 5º. Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na 
relação com os serviços de saúde, garantindo-lhe: 
(...) 
V o consentimento livre, voluntário e esclarecido, a quaisquer procedimentos 
diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública, considerando que o consentimento anteriormente dado 

                                                           
54 TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. Por que as Testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de 
sangue? Disponível em: <Por que as Testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue? 
(jw.org)>. Acesso em: 10 out. 2021. 
55 BRASIL. Portaria nº 1820, de 32 de agosto de 2009. Dispõe sobre os direitos e deveres dos 
usuários da saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/5724.html>.  
Acesso em: 10 nov. 2021. 
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poderá ser revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, sem 
que sejam imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou legais; 

 
Entretanto, quando há risco de vida para o paciente e não existe tratamento 

alternativo, se está diante da colisão entre dois direitos fundamentais: a saúde e a 

liberdade do corpo e de crença, surgindo o questionamento acerca de qual deve ser 

a conduta médica. 

Luís Roberto Barroso afirma que, em tais casos, admite-se a recusa à 

transfusão fundada em convicções religiosas, uma vez que o Poder Público não pode 

adentrar e interferir na esfera da “autonomia privada” do indivíduo, o qual arcará com 

as consequências desde que conferido um consentimento genuíno pelo mesmo.56 

A discussão constantemente chega aos tribunais. Como no caso do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual a fundação mantenedora do Hospital Geral 

de Caxias do Sul ajuizou ação cautelar, para autorizar a realização de transfusão de 

sangue na Ré, testemunha de Jeová. 

O juiz de 1º grau sustentou na decisão que deferiu antecipação de tutela que a 

paciente devia ser obrigada ao tratamento com transfusão de sangue, pois se tratava 

de ponderação entre o direito à vida e o direito à liberdade religiosa. 

Irresignada, a paciente interpôs o Agravo de Instrumento nº 70032799041/2009 

para ver reformada a decisão. 

No julgamento do Agravo de Instrumento, o julgador afirmou que o direito à 

vida, na verdade, não é absoluto, quando conflitante com outras normas fundamentais 

também previstas na constituição: no caso, a liberdade do corpo e liberdade religiosa 

(liberdade em sentido amplo). Assim sendo, em face de iminente risco de morte do 

paciente, seria admissível que o direito absoluto à liberdade religiosa fosse suprimido, 

nesta situação em específico, para dar lugar ao direito à vida e à saúde, conforme 

ementa: 

 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de instrumento 
nº 70032799041/2009. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 
NÃO ESPECIFICADO. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. Transfusão de sangue. 
Direitos Fundamentais. Liberdade de Crença e Dignidade da Pessoa 
Humana. Prevalência. Opção por Tratamento Médico que Preserva a 
Dignidade da Recorrente. [...] Tratamento médico que, embora pretenda a 
preservação da vida, dela retira a dignidade proveniente da crença religiosa, 
podendo tornar a existência restante sem sentido. Livre arbítrio. Inexistência 
do direito estatal de “salvar a pessoa dela própria”, quando sua escolha não 
implica violação de direitos sociais ou de terceiros. Proteção do direito de 
escolha, direito calcado na preservação da dignidade, para que a agravante 

                                                           
56 LENZA, op. cit., nota 01, p. 1221-1222. 
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somente seja submetida a tratamento médico compatível com suas crenças 
religiosas. (AGRAVO PROVIDO. Relator: Des. Cláudio Baldino Maciel, 11 de 

março de 2010). 57 
 

De igual modo, decidiram os desembargadores da 3ª Câmara de Direito Público 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negaram provimento à apelação interposta 

por paciente também adepta à religião em comento. 

A justificativa foi baseada no juízo de ponderação. Nas palavras do relator:  

 
Diante da situação que se apresenta, indispensável a ponderação entre os 
valores e o bem tutelados a fim de solucionar tal conflito, o que, diga-se, 
importará maior relevância de um (vida) em detrimento do outro (crença 
religiosa). [...] a intervenção médica, no caso concreto, mostra-se justificada 
e essencial, não incorrendo em ofensa ao princípio da dignidade humana, 
pois há ponderar com cautela os direitos contrapostos.58 

 
Verifica-se que os julgadores se utilizam do juízo de ponderação, com vistas a 

definir qual direito deve ser restringido de forma menos gravosa (no caso, o direito à 

liberdade). 

A discussão acerca da legitimidade da recusa já chegou até o Supremo 

Tribunal Federal, por meio do RE 1.212.272/AL59, no qual questiona-se a possibilidade 

de um indivíduo que se reconhece como Testemunha de Jeová poder se submeter a 

tratamento médico sem transfusão de sangue, em defesa à crença: 

 

Recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo 3. Direito de 
autodeterminação confessional das testemunhas de Jeová em submeter-se 
a tratamento médico realizado sem transfusão de sangue. Matéria 
constitucional. Tema 1069. 4. Repercussão geral reconhecida. Relator: Min. 
Gilmar Mendes, 09 de outubro de 2019. 

 

No RE 979.747/AM, cuja discussão reside na possibilidade de o Estado custear 

tratamento médico não existente no SUS, para Testemunhas de Jeová que se 

recusam a fazer transfusões de sangue, nos termos da ementa a seguir colacionada: 

                                                           
57 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de instrumento nº 70032799041/2009. 
Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index>. Acesso em: 10 
out. 2021. 
58 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 1003243-34.2018.8.26.0347. 
Disponível em: < https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13383807&cdForo=0>. Acesso 
em: 10 out. 2021. 
59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 
1.212.272/AL. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=57036
26&numeroProcesso=1212272&classeProcesso=RE&numeroTema=1069#>. Acesso em: 29 set. 
2021. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO PELO ESTADO DE 
TRATAMENTO MÉDICO DIFERENCIADO EM RAZÃO DE CONVICÇÃO 
RELIGIOSA. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou a 
União, o Estado do Amazonas e o Município de Manaus ao custeio de 
procedimento cirúrgico indisponível na rede pública, em razão de a convicção 
religiosa do paciente proibir transfusão de sangue. 2. Constitui questão 
constitucional relevante definir se o exercício de liberdade religiosa pode 
justificar o custeio de tratamento de saúde pelo Estado. Relator: Min. Roberto 

Barroso, 29 de junho de 2017. 60 
 

Ambos os Recursos Extraordinários são representativos dos Temas 1069 e 

952, respectivamente, nos quais houve o reconhecimento da repercussão geral, 

estando pendentes de julgamento. 

 

3.2 Tabagismo 

 

Outra hipótese de colisão entre a saúde e a liberdade do corpo, é a ingestão 

de substâncias prejudiciais ao corpo, como o tabaco e seus derivados: 

 
O tabagismo é uma doença (dependência de nicotina) que tem relação com 
aproximadamente 50 enfermidades, dentre elas vários tipos de câncer [...], 
doenças do aparelho respiratório [...] e doenças cardiovasculares [...]. Há 
ainda outras doenças relacionadas ao tabagismo: úlcera do aparelho 
digestivo; osteoporose; catarata; impotência sexual no homem; infertilidade 
na mulher; menopausa precoce e complicações na gravidez.61 

 
Não restam dúvidas de que a substância é prejudicial à saúde. Mas questiona-

se até que ponto poderia o Estado proibir sua utilização, limitando a liberdade do 

indivíduo de sua utilização, afinal, é o corpo de cada um que carregará as 

consequências. 

No caso de substâncias derivadas do tabaco, o seu uso não é proibido, tendo 

em vista o disposto na própria Constituição Federal, em seu art. 220, §4º.62 Entretanto, 

                                                           
60 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 
979.742/AM. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=50061
28&numeroProcesso=979742&classeProcesso=RE&numeroTema=952>. Acesso em: 29 set. 2021. 
61 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Quais são as doenças causadas pelo uso do cigarro e outros 
produtos derivados de tabaco? Disponível em: < https://www.inca.gov.br/perguntas-
frequentes/quais-sao-doencas-causadas-pelo-uso-cigarro-e-outros-produtos-derivados-tabaco>. 
Acesso em 07 out. 2021. 
62 BRASIL, op. cit., nota 19. 
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a propaganda e comercialização estão sujeitas a restrições legais, as quais são 

regulamentadas pela Lei nº 9.294/96.63 

A Lei Antitabagismo impõe certas restrições à comercialização de cigarros, 

proibindo a venda a menores de 18 anos, por exemplo (art. 3º-A, inciso IX); e prevê 

que as propagandas contenham advertências sobre os malefícios do fumo (art. 3º, 

§2º). 

Contudo, as restrições que mais chamam a atenção estão contidas no art. 2º 

da Lei: 

 
Art. 2º É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou 
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto 
coletivo fechado, privado ou público.      (Redação dada pela Lei nº 12.546, 
de 2011) 
§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições públicas, os 
hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de 
trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema. 
§ 2o É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e 
veículos de transporte coletivo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 2001) 
§ 3º Considera-se recinto coletivo o local fechado, de acesso público, 
destinado a permanente utilização simultânea por várias 
pessoas.      (Incluído pela Lei nº 12.546, de 2011) 
 

 
O legislador restringiu o direito de liberdade do indivíduo que usa tais 

substâncias elencadas na lei, em prol da saúde coletiva de todos aqueles que se 

encontram em locais fechados. Isto porque a ingestão da substância do tabaco pode 

também ser prejudicial aqueles que se mantém ao redor dos fumantes. 

Com base em tais disposições legais, o Estado do Paraná editou a Lei nº 

16.239/09, que estabelecia restrições ao consumo de produtos com potencial risco à 

saúde e à segurança dos consumidores. A lei haveria criado ambientes de uso coletivo 

livres de fumígeros. 

Por seu turno, a Confederação Nacional de Turismo e a Confederação Nacional 

do Comércio de bens, serviços e turismo, sustentou a inconstitucionalidade material 

da referida lei, por meio da ADI nº 435164, por violação à liberdade individual, da livre 

iniciativa e da proporcionalidade, em nome da proteção do direito à saúde. Justificou-

se ainda que a proibição de fumar em locais fechados viola o próprio direito de fumar: 

                                                           
63 BRASIL. Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm>. Acesso em: 07 out. 2021. 
64 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4351. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344415036&ext=.pdf>. Acesso em: 11 set. 
2021. 
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CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. 
FEDERALISMO COOPERATIVO. ART. 24 CF. DISCIPLINA DE 
FUMÍGENOS EM AMBIENTES COLETIVOS FECHADOS. ATUAÇÃO DOS 
ESTADOS PARA O ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA MAIS 
RESTRITIVA, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES LOCAIS. 
CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNDAMENTAIS DE PROTEÇÃO DOS 
DIREITOS À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. SOLUÇÃO LEGISLATIVA 
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DO CONFLITOS ENTRE OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS À SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR E AS 
LIBERDADES INDIVIDUAIS E ECONÔMICAS FUNDAMENTAIS (LIVRE 
COMÉRCIO E LIVRE INICIATIVA). PRECEDENTES JUDICIAIS. [...]. 
(Relator: Min. Rosa Weber, 25 de agosto de 2020.) (grifos nossos). 

 

O Estado, por sua vez, aduziu que a lei estabelece tais restrições como medida 

de proteção efetiva ao direito à saúde. 

O Supremo Tribunal Federal, portanto, no julgamento da ADI proposta, utilizou 

o juízo de ponderação para solução do conflito entre ambos os direitos (liberdade do 

corpo e saúde), com fundamento também no princípio da proporcionalidade. 

O STF entendeu que a lei não viola completamente as liberdades 

fundamentais, mas sim é apenas uma restrição ao uso em ambientes fechados, “de 

modo a equalizar de forma proporcional o conflito dos direitos de terceiros não 

fumantes e proteção adequada à saúde, conforme art. 196 da Carta Federal”.65 

No fim, sustentou que a lei impugnada cumpriu com os parâmetros de 

proporcionalidade do conteúdo regulamentado, eis que solucionou a colisão de 

normas fundamentais: direito à saúde e segurança ao consumidor versus liberdades 

fundamentais. 

Resta claro, portanto, que os julgadores se pautaram em elementos do juízo de 

ponderação para solucionar a colisão. No entender dos ministros, o direito à saúde 

pública deveria prevalecer, pois o bem causado seria maior do que as consequências 

da restrição imposta à indivíduos específicos. 

 

3.3 Maconha para fins terapêuticos 

 

No mesmo sentido do uso de substâncias derivadas do tabaco, a utilização da 

Cannabis também sofre restrições no Brasil. 

                                                           
65 BRASIL, op. cit., nota 64., p. 23. 
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A maconha é considerada ilícita no país, sendo o uso medicinal autorizado em 

casos específicos, quando solicitada autorização às autoridades competentes. 

Admitindo-se o uso terapêutico em casos excepcionais, conforme deliberação do 

Conselho Federal de Medicina.66 

Cumpre dizer que o Ministério da Saúde proíbe a Cannabis sativa, eis que se 

trata de planta que pode originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, 

conforme consta da “Lista E”, do anexo I, da Portaria nº 344/98.67 

A proibição dessa substância se dá em decorrência dos efeitos físicos e 

psíquicos decorrentes do seu uso, em especial com o uso contínuo, que pode 

acarretar no desenvolvimento de doenças e sintomas crônicos: esquizofrenia, 

transtornos psicóticos, depressão, alucinações, prejuízo da memória, alterações na 

percepção do tempo, entre outros.68 

Assim, é possível afirmar que o legislador, pautado na preservação do direito à 

saúde, e o direito à vida, restringiu a liberdade do corpo do indivíduo. Isto pode ser 

verificado pela redação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, que proíbe o consumo pessoal, 

bem como o cultivo da droga:  

 
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 
I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; 
III - medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo. 
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, 
semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena 
quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou 
psíquica.69 

 

                                                           
66 BRASIL. Resolução nº 2.113, de 30 de outubro de 2014. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2014/2113>. Acesso em: 03 mai 21. 
67 BRASIL. Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html>. Acesso em: 03 
mai 21. 
68 BRASIL. Os riscos do uso da maconha na família, na infância e na juventude. Ministério da 
Saúde, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-
temas/familia/copy_of__Cartilha_Osriscosdousodamaconhanafamlianainfnciaenajuventude_.pdf/>. 
Acesso em: 12 nov. 2021. 
69 BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de Agosto de 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art75>. Acesso em: 12 
nov. 2021. 
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Não apenas o legislador, mas os julgadores também expressamente priorizam 

a saúde coletiva, em contraposição à liberdade individual de fazer uso da referida 

substância, conforme se retira do voto proferido pelo Min. Ribeiro Dantas, relator do 

Recurso em Habeas Corpus nº 77.554/SP, aduzindo que: “De fato, outros bens 

jurídicos são tutelados pela norma penal, notadamente a saúde pública, a moralidade 

administrativa e a ordem pública, independentemente da quantidade do produto 

proibido introduzido no território nacional.”70   

O bem jurídico tutelado pela norma é, principalmente, a saúde pública, sendo 

certo que o mal e ofensividade à comunidade é presumida com o consumo, transporte, 

produção ou venda da substância, pois submete toda a sociedade à utilização e 

comercialização de substância que compromete a saúde de todos.  

Consequentemente, presume-se também que aqueles com a saúde 

prejudicada pela maconha, sairão em busca de tratamentos médicos que são 

disponibilizados pelo poder público. 

Apesar disso, alguns grupos de pessoas e médicos defendem o uso da 

maconha para fins terapêuticos. 

A ANVISA também já autorizou o uso de substancias presentes na maconha 

para fins terapêuticos, para tratamentos de sintomas do câncer, epilepsia, dor crônica, 

entre outros, desde que concedida autorização específica às instituições e empresas 

para que importem a droga.71 

Ressalte-se que o plantio, consumo ou importação fora desses casos 

específicos, é ilícito. 

A liberação da maconha se dá, portanto, nestas hipóteses excepcionais, onde 

o remédio contendo a substancia derivada da Cannabis sativa só pode ser 

comercializada sob prescrição médica. Logo, nestes casos, prevalece o direito à 

liberdade do indivíduo, que é protegido, enquanto que o direito à saúde coletiva atinge 

um status secundário. 

                                                           
70 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso no Habeas Corpus nº 77.554/SP. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/863198150/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-77554-
sp-2016-0278300-5/inteiro-teor-863198160>. Acesso em: 12 nov. 2021.  
71 BRASIL. Anvisa aprova dois novos produtos à base de Cannabis. Ministério da Saúde, 2021. 
Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-registra-dois-
novos-produtos-a-base-de-cannabis.  >. Acesso em: 22 nov. 2021. 
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O TRF-3, em acórdão proferido em sede de Apelação Criminal, autorizou a 

importação e utilização de sementes da Cannabis sativa, para produção de óleo de 

maconha, o qual iria auxiliar a apelante no tratamento da doença de Crohn. 

Nos termos do voto do relator, não estaria comprovada qualquer irregularidade, 

tendo em vista o uso restrito pelo indivíduo, sendo certo que não haveria também risco 

à saúde da população. Vejamos: 

 
Destaque-se que a gravidade do quadro de doença da paciente permite, no 
particular, a incidência do estado de necessidade exculpante, para eximi-la 
de responder penalmente pela prática dos delitos previstos pela Lei n. 
11.343/06, já que proibi-la do uso do medicamento em referência, implicaria 
enormes prejuízos a sua saúde. 
Por outro lado a conduta da paciente não apresentará qualquer lesividade 
social, em razão do uso pessoal e restrito do medicamento por ela produzido 
e submetido a análises laboratoriais específicas para balizar seus 
parâmetros, a fim de que atenda seu específico quadro médico.72 

 
É importante observar que o juízo de ponderação não contempla uma fórmula 

exata a ser aplicada pelos julgadores. Ao contrário disso. Conforme observa-se dos 

julgados acima colacionados, o uso da maconha foi restringido em determinado caso, 

sendo que seu uso foi autorizado em outro caso, conforme suas particularidades. 

 

3.4. COVID-19: uso de máscaras e vacinação obrigatória 

 

Desde o ano de 2020, a questão que reflete de forma prática e recente a 

discussão sobre colisão de direitos fundamentais, mais precisamente o direito à saúde 

e o direito à liberdade do corpo, é a vacinação obrigatória contra o Coronavírus e o 

uso obrigatório de máscara em locais públicos. 

O Poder Executivo, nos diversos âmbitos da federação, editou medidas 

restritivas que determinaram o uso de máscaras faciais em locais públicos, a fim de 

frear a propagação da doença respiratória e resguardar a saúde pública.  

Da mesma forma, com a produção em massa das vacinas, surgiram outras 

medidas, que restringem a entrada em determinados locais apenas aos cidadãos 

vacinados. 

                                                           
72 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Apelação Criminal (417) nº 5005631-
49.2018.4.03.6114. Disponível em: 
<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoPje/89122673>. Acesso em 16 nov. 2021. 
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Com o intento de proteger a saúde da população, evitando um maior contágio 

pela doença que tanto causou mortes no mundo durante o ano de 2020 e 2021, o 

Estado visa o cumprimento dos protocolos sanitários. Entretanto, por outro viés, 

cidadãos tem sua liberdade restrita, por meio das medidas mencionadas. 

Em fevereiro de 2020, início da pandemia no Brasil, o Presidente da República 

editou a Lei nº 13.979/20, que tratou sobre medidas de enfrentamento contra o 

Coronavírus, entre elas o uso de máscaras, o isolamento social e a quarentena, com 

o objetivo de “proteção da coletividade”.73 

Quanto ao uso das máscaras, estudos médicos publicados pela OMS74 

demonstraram que o uso desse apetrecho facial impedia maior propagação do vírus 

SARS-CoV-2, o que justificou a imposição de seu uso obrigatório em locais públicos, 

ou até mesmo em ambientes restritos a certo número de pessoas, a depender do 

estado da federação. 

Em 2020, o Governador do Distrito Federal editou o Decreto nº 40.648/20, que 

determinava a obrigatoriedade do uso de máscaras em “espaços públicos fechados, 

equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais 

e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e 

comerciais”.75 

Ocorre que a discussão acerca da possibilidade de impor tal restrição, bem 

como seus limites, chegou ao Tribunal de Justiça local, por meio do Mandado de 

Segurança nº 0711766-42.2020.8.07.0000: 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 
40.648/2020 – DF. OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA DE 
PROTEÇÃO FACIAL. ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. COVID-19. 
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. 
MEDIDAS DE COMBATE À COVID-19. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. 
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREPONDERÂNCIA. 1. Verifica-se a 
ocorrência de interesse processual quando o impetrante de mandado de 
segurança alega que decreto distrital ofende direito líquido e certo seu, ainda 
que haja pedido subsidiário de extensão dos efeitos da decisão para a 
coletividade de moradores do Distrito Federal. 2. Conforme entendimento do 
STF, medidas adotadas pelo Governo Federal no combate à Covid-19 não 
afastam a competência concorrente de estados e municípios para criar 

                                                           
73 BRASIL. Lei nº 13.979, de 9 de Fevereiro de 2020. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>. Acesso em 18 nov. 2021. 
74 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mask use in the context of COVID-19. 2020. Disponível em: 
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 22 nov. 2021. 
75 BRASIL. Decreto nº 40.648, de 23 de Abril de 2020. Disponível em: 
<http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b7e515eba350474d85dfebff90f 
dac1d/Decreto_40648_23_04_2020.html>. Acesso em 18 nov. 2021. 
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normas locais de combate e prevenção. 3. No conflito entre um direito 
individual, no caso locomover-se em áreas públicas sem o uso de máscara 
facial, e o interesse coletivo, consubstanciado na preservação da vida e da 
saúde, deve prevalecer aquele que atende à coletividade. 4. Preliminar de 
ausência de interesse processual rejeitada. Segurança denegada. (Relator: 
Des. Sebastião Coelho, 01 de setembro de 2020). 76 

 

O impetrante questionou o conteúdo do Decreto, pois o mesmo não estaria 

respeitando as normas contidas na própria Constituição Federal. Sustentou ainda que 

os direitos fundamentais estariam sendo relativizados, ocorrendo verdadeiro 

retrocesso. 

Porém, conforme fora explicado ao longo deste trabalho, em cada caso 

específico caberá ao intérprete analisar e ponderar qual direito deve prevalecer. 

Tratando-se de direitos fundamentais, ambos previstos constitucionalmente, sabe-se 

que possuem a mesma hierarquia. 

Assim sendo, a partir do método da ponderação, será escolhido, naquele caso 

específico, o direito que puder melhor beneficiar a sociedade (coletiva ou 

individualmente). 

Este foi o entendimento do Desembargador Sebastião Coelho, que denegou a 

segurança no Mandado de Segurança em comento, aduzindo que: 

 

O direito à vida, à saúde e à dignidade humana são fundamentos e garantias 
constitucionais (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput, e art. 6º, caput) que, em aparente 
conflito com os demais princípios, sobrepõem-se por si sós e prescindem de 
maiores delongas como fundamentos da presente decisão. 
No conflito entre um direito individual, no caso locomover-se em áreas 
públicas sem o uso de máscara facial, e o interesse coletivo, consubstanciado 
na preservação da vida e da saúde, deve prevalecer aquele que atende à 
coletividade. 

 
Além do uso das máscaras, a vacinação compulsória também foi prevista na 

Lei nº 13.979/20. Diante disso, foram ajuizadas diversas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade perante o STF, nas quais o STF exarou entendimento acerca da 

possibilidade de vacinação obrigatória contra Covid-19. 

Foi ressaltado pelos ministros na votação, que vacinação compulsória não se 

confunde com vacinação forçada, por meio de coação, tendo em vista a incolumidade 

física do cidadão, que deverá ser preservada. 

                                                           
76 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Mandado de Segurança Cível 
0711766-42.2020.8.07.0000. Disponível em: <https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-
web/sistj>. Acesso em: 18 nov. 2021. 
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Por outro lado, a compulsoriedade pode ser atingida por outros meios, como 

restrições a certas atividades diante da comprovação de vacinação.  

É o que vem ocorrendo em diversas cidades do país. Em praças de alimentação 

de shopping centers, a sua permanência é restrita aos cidadãos que tomaram apenas 

a primeira dose de alguma das vacinas contra o Covid-19. A venda de ingresso para 

shows só é permitida também com a comprovação da vacinação. 

No julgamento das ADI’s, o ministro Luís Roberto Barroso sustentou a 

importância da vacinação para proteção da sociedade, e não apenas de um indivíduo 

ou pequeno grupo. Aduziu que, na verdade, quando se invoca o direito à dignidade 

para pautar o não exercício de um direito coletivo (saúde pública, por meio da 

vacinação), ocorre um grande equívoco. Nas palavras do ministro: 

 
Na situação que nós estamos tratando aqui, da vacinação obrigatória, a 
dignidade protege também - e esse é o primeiro ponto que eu destaco - o 
próprio indivíduo, eventualmente, contra a sua desinformação ou a sua 
escolha equivocada, impondo a ele a imunização que irá preservar a sua vida 
ou a sua saúde.77 
 

Seguindo a mesma linha, destacou o ministro Alexandre de Moraes em seu 

voto: 

 
Nós estamos combatendo uma pandemia, uma pandemia que mata pessoas 
e que, infelizmente, depois de uma queda, há alguns dias, já voltou a 900 
brasileiros e brasileiras mortos em um único dia. Então, essa 
compulsoriedade de que trata a lei diz respeito à obrigatoriedade com 
sanções pelo descumprimento. 
[...] 
Todos são responsáveis pela adoção de medidas possíveis e tecnicamente 
sustentáveis - entre elas, a vacinação, a partir do momento em que a 
vacinação passar por todos os procedimentos legais e for uma medida 
profilática à disposição de toda a sociedade.78 

 
Verifica-se, diante dos votos proferidos, que a saúde pública é, em 

determinados casos, sobreposta ao direito individual da liberdade do corpo. Isto ocorre 

não porque há uma hierarquia entre as normas constitucionais, mas se faz necessário 

que um direito prevaleça sobre outro na situação concreta. 

                                                           
77 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6586/DF. Disponível 
em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur443506/false>. Acesso em: 22 nov. 2021. 
78 BRASIL, op. cit., nota 76, p. 82-93. 
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Em que pese o entendimento de parcela da população acerca da necessidade 

de prevalência do direito à liberdade, especificamente nos casos da Covid-19, conclui-

se que a análise foi pautada não sob clamor popular ou viés político, mas sob a ótica 

da teoria dos direitos fundamentais e com o juízo de ponderação. 

O juízo de ponderação, aplicado pelos julgadores nas decisões vistas ao longo 

deste capítulo, visa solucionar a colisão que surge entre direitos fundamentais, sem 

afirmar que um dos direitos vale, indistintamente, mais do que o outro, mas que 

coexistem e devem, em certos casos, ter a sua aplicação relativizada, a fim de atender 

interesses também necessários.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da colisão entre direitos humanos se faz necessário diante do cenário 

atual que vigora no país. 

O objetivo inicial deste trabalho de pesquisa foi a necessidade de análise de 

como são solucionados os conflitos entre direitos fundamentais, em especial o direito 

à saúde e à liberdade em sentido amplo, eis que este é um tema recorrente na 

jurisprudência. 

Além disso, o tema do conflito, bem como os exemplos trazidos, assume 

grande relevância, pois alguns deles foram considerados de repercussão geral 

perante o Supremo Tribunal Federal. 

O objetivo geral era verificar a ocorrência de conflito entre os dois direitos 

supramencionados para, consequentemente, verificar como são solucionados, e se o 

são por meio do juízo de ponderação. 

Quando se iniciou o trabalho, tornou-se imprescindível a introdução teórica do 

tema dos Direitos Humanos e, posteriormente a conceituação do juízo de ponderação, 

para só assim demonstrar o tratamento do tema pelo judiciário brasileiro. 

Houve facilidade na produção da parte inicial, eis que as fontes para estudo 

dos direitos humanos são vastas, e de fácil acesso. 

Em momento seguinte, foram buscadas as decisões dos tribunais capazes de 

refletir o uso do método da ponderação em casos de colisão entre o direito à liberdade 

do corpo e o direito à saúde. 

Após toda pesquisa e análise, constata-se que a hipótese anteriormente 

pensada foi confirmada. Logo, foi possível concluir que os juízes, no julgamento dos 

conflitos em questão, se utilizam do método da ponderação, eis que necessário e 

essencial, pois o mesmo não ocasiona grandes supressões ou restrições aos direitos 

discutidos. 

Com efeito, foi possível atingir os objetivos propostos no início deste trabalho, 

mas com uma dificuldade para o tema proposto. Isto porque, durante o projeto de 

pesquisa, o objetivo era analisar a colisão entre o direito à saúde e liberdade do corpo 

especificamente. 

Apesar disso, no momento das pesquisas jurisprudenciais, verificou-se que os 

julgadores tratam da liberdade sempre em sentido amplo, abarcando tanto o direito à 

vida, como a liberdade do corpo e a liberdade de crença. 
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Em raros casos foi possível observar a dissociação do aspecto da liberdade do 

corpo das demais. É sabido que as liberdades não caminham separadas, porém este 

foi um dos obstáculos iniciais na confecção da terceira parte deste trabalho de 

pesquisa. 

Assim sendo, houve sempre a necessidade de analisar a decisão judicial 

fazendo sempre um comentário e análise com base na liberdade do corpo, 

especificamente, para não fugir ao tema proposto. 

Importante ressaltar que o presente estudo não possui um fim em si mesmo. 

Isto é, o presente trabalho não foi capaz de esgotar as hipóteses de estudo acerca da 

colisão entre direitos fundamentais, isto porque trouxe somente casos de colisão entre 

dois direitos específicos e determinados. 

Ademais, o próprio estudo da colisão entre direitos humanos pode abarcar 

novas hipóteses, como a de não possibilidade de ponderação em casos específicos, 

argumentos que certamente podem encontrar fundamento nas inúmeras doutrinas 

sobre o tema. 

Estudos posteriores podem, também, adentrar no estudo do juízo de 

ponderação como método de solução de conflitos entre direitos fundamentais, pois o 

tema é amplamente analisado na doutrina, sendo trazidos exemplos e tipos de colisão 

existentes, que não foram tratados no presente trabalho a fim de evitar desvio do tema. 

Feitas todas as considerações, o presente trabalho foi necessário para 

esclarecer como o sistema judiciário brasileiro, em sede dos tribunais superiores, 

buscam resolver a colisão entre direitos considerados fundamentais, buscando 

sempre uma solução que não elimine o direito que lhe seja contraposto. 

Conclui-se que, em todas as decisões, os julgadores estão a todo momento 

pautados no juízo de proporcionalidade e razoabilidade, buscando a melhor solução 

para o conflito, que se dá, certamente, pela utilização do método do juízo de 

ponderação. 
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