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lo los efectos de la o DIREITO À SAÚDE E O SUPERIOR TRIBUNAL 
an mantenerse a lo DE JUSTiÇA: CONSIDERAÇOES SOBRE A 
lO, una declaración . TRAJETÓRIA DE JOSÉ AFONSO DA SILVA 

de la 

la sentencia", y además 
de publicidad correctora 

remisión fehaciente de la 
limatolia firme a todos los 

meses. 

1. A AFIRMAÇÃO 
CONSTITUCIONAL DO 
DIREITO SOCIAL A SAÚDE 

A Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, foi 

inovadora ao prever os direitos so

ciais, no caput do seu artigo 6º, em 

paralelo a diversos outros bens pú

blicos que devem ser outorgados 

pelo Estado em atenção ao bem

-estar da sociedade brasileira. Esse 
. quadro normativo é muito diferente 

daquele existente na Constituição 

Federal de 1967, no qual o tema 

jurídico da saúde estava adstrito às 

competências da União como pon

to central do planejamento para 

esse setor e para a área educacio

nal (art. 8º, incisos XIV e XVII, e 

sua alínea "c"). O quadro consti

tucional de 1988, inclusive, afirma 

a existência de um novo tipo de 

exercício da cidadania, entendido 

como um conceito amplo, o qual é 

formado pelos direitos individuais e 
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pelos direitos coletivos. Os direitos 

individuais - relacionados à cida# 

dania - são conhecidos e afirma

dos no Brasil desde a Constituição 

de 1824, a qual os nomeou como 

direitos civis e políticos, listando

-os nos incisos do artigo 179. Aliás, 

cabe anotar que esse era o último 

dispositivo daquela Constituição. A 

Carta Política de 1891, por meio da 

qual se construiu a estrutura nor# 

mativa que deveria vigorar no sis

tema político republicano, manteve 

a mesma lógica da Constituição 

Imperial, listando os direitos civis 

e políticos nos parágrafos do seu 

artigo 72. O aparecimento cons# 

titucional dos direitos coletivos 

da cidadania somente ocorreu 

em nossa Constituição Federal de 

1988. Ainda mais, o direito à saú# 

de, como um direito fundamental, 

é uma construção da nova ordem 

constitucional, como constata José 
Afonso da Silva (2008): 
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É espantoso como um bem extraor
dinariamente relevante à vida hu
mana sô na atual Constituição de 
1988 tenha sido elevado à condição 
de direito fundamental do homem. 
E há de informar-se pelo princípio 
de que o direito à vida de todos os 
seres humanos significa também que, 
nos casos de doença, cada um tem o 
direito a um tratamento condigno no 
acordo com o estado atual da Ciência 
Médica, independentemente de sua 
situação econômica, sob pena de não 
ter muito valor sua consignação em 
normas constitucionais l

. 

A literatura jurídica já iden

tificava a existência de direitos 

coletivos, que deveriam possuir 

previsibilidade de concretização 

bem antes. Um exemplo sempre 

bem-vindo é aquele trazido por 

José Joaquim Gomes Canotilho , 

que, em sua obra mais conhecida 

Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição - já afirmava a essen

cialidade do direito à saúde: 

SILVA, José Afonso. Comentário contex
tual à Constituição, 5. ed. São Paulo: Ma
lheiros, 2008, p. 185. No mesmo sentido, 
cf. VERONESE, Alexandre. Artigo 6Q• In: 
BONA VIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge, 
MOURA AGRA, Walber (org.). Comen
tários à Constituição Federal de 1988. 
Rio de Janeiro: Editora Forense; GEN, 
2009, p. 353-369. 
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Ao contrário do que geralmente se 
afirma, um direito econômico, social 
e cultural não se dissolve numa mera 
norma programática ou numa impo
sição constitucional. Exemplifique
se: o direito à saúde é um direito 
social, independentemente das im
posiçôes constitucionais destinadas a 
assegurar a sua eficácia (ex.: a criação 
de um serviço nacional de saúde, ge
rai e tendencialmente gratuito [ ...] e 
das prestações fornecidas pelo Estado 
para assegurar o mesmo direito (por 
exemplo, cuidados de medicina pre
ventiva, curativa e de reabilitação 
[..,p. 

o ponto de vista doutrinário 

do catedrático português é condi

zente com a Carta Republicana da

quele país, de 1976, a qual- no seu 

artigo 64 - afirmou o direito à saúde 

como um direito social, por colocá

-lo no âmago do Capítulo II di· 
reitose deveres sociais do Título 

III - direito e deveres econômicos, 

sociais e culturais. A Constituição 

Portuguesa figura como uma car

ta republicana de nova geração 

e, no mesmo sentido, foi constru

ída a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Ainda 

2 	 CANOTILHO, José Joaquim Cromes. 
Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, 4. ed. Coimbra (POR): 
Livraria Almedína, 1997, p. 467. 

seguindo o magistério di 

Joaquim Gomes Canotilho, 

vel listar uma evolução do 

conceito de direitos sociais 

doutrina sobre esse concei 

ser sintetizada em uma evol 

quatro tipos de direitos SOC1 

evolui de normas 
dependentes de ações 

dos legisladores e dos 

um modelo 
se identifica um direito 

público dos cidadãos 
vel ao Estado. A SlSLellU11 

Canotilho permite a 


ensão dos dilemas 

contemporaneamente 


do Poder Judiciário 


mos é que os cidadãoSl 

inertes. Após a 
tema constitucional 

a possibilidade de 
te em prol do direito 

pulação acorreu ao 

e isto se traduziu 

aumento do mo"; 

sobre o referido 
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· a criação 
saúde, ge

"'U".u~v [ ••• 1e 
pelo Estado 
direito (por 

tledlcma pre
reabilitação 

geração 
constru

República 

988. Ainda 

seguindo o magistério de José 
Joaquim Gomes Canotilho, é possí
vel listar uma evolução do próprio 
conceito de direitos sociais. A sua 
doutrina sobre esse conceito pode 
ser sintetizada em uma evolução de 

quatro tipos de direitos sociais, que 
evolui de normas constitucionais 
dependentes de ações ulteriores 
dos legisladores e dos gestores para 
um modelo contemporâneo no qual 
se identifica um direito subjetivo 
público dos cidadãos que é oponí
vel ao Estado. A sistematização de 
Canotilho permite a clara compre

ensão dos dilemas experimentados 
contemporaneamente em relação 
do Poder Judiciário brasileiro. Após 
se firmar a existência de um direito 
social à saúde, oponível ao Estado, 

mesmo individualmente, foi aberta 
a possibilidade de que os cidadãos 
ajuízem ações em prol de sua frui
ção. Toda a evidência de que dispo
mos é que os cidadãos não ficaram 
inertes. Após a consolidação de sis
tema constitucional que lhes abriu 
a possibilidade de lutar judicialmen
te em prol do direito à saúde, a po

pulação acorreu ao Poder Judiciário 
e isto se traduziu em um elevado 
aumento do movimento processual 
sobre o referido tema. 

o Superior Tribunal de Justiça 
é uma Corte recente e possui a sua 
origem na Constituição Federal de 
1988. Ele foi criado como uma so
lução para resolver a crise do re.. 

curso extraordinário, que era o 
nome pelo qual a comunidade ju

rídica diagnosticava o aumento do 
movimento recursal do Supremo 
Tribunal Federal. Dentre as vozes 
que examinaram o problema, fi· 
gura como central a participação 

de José Afonso da Silva, como re
lata o Ministro Carlos Mário da 

Silva Velloso\ O texto deriva de 
uma palestra na qual o autor indi
ca que José Afonso da Silva havia 
publicado um artigo na Revista dos 
Tribunais, em 1963, no qual aven
tava a possibilidade de ser erigido 
um novo tribunal, cuja missão seria 
examinar as alegações de violação 

ao direito federal, nos moldes do 
que foi definido na Constituição 
Federal de 1988. A mesma ideia 
de José Afonso da Silva foi exami
nada, com distintas formulações 

por outros grandes juristas, até que 

] 	 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. 
O Superior Tribunal de Justiça na 
Constituição. Informação Jurídica 
Biblioteca Min. Oscar Saraiva, Brasília, 
v.l,n.2,p.91-117,jul.!dez.1989. 
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os debates da constituinte pudes

sem definir uma forma específica 

ao recurso especial e ao Superior 

Tribunal de Justiça. É certo que o 

debate era marcado pela quanti

dade de recursos. Porém, também 

é certo que a discussão envolvia a 

necessidade de melhorar substanti

vamente a análise dos processos. 

Assim, com o advento da 

Constituição Federal de 1988, o re

curso extraordinário foi cindido em 

um meio recursal para apreciar uma 

potencial violação de normas consti

tucionais e em outro meio recursal, 

que seria utilizado para examinar a 

potencial violação à legislação fe

deral, denominado de recurso espe

cial. Assim, as questões referentes 

ao direito à saúde, tão evidentemen

te fixadas na Constituição Federal 

de 1988, começaram a ser avalia

das pela nova jurisdição, atribuída 

pela carta republicana ao Superior 

Tribunal de Justiça. 

2. OS CONFLITOS EM PROL 
DA PRESTAÇÃO DO DIREITO 
À SAÚDE EM ESPÉCIE. 

É importante trazer exemplos 

de postulações positivas em relação 

ao direito à saúde. A jurisprudên
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cia do Superior Tribunal de Justiça 

demonstra que o direito à saúde 

evoluiu para ser reconhecido como 

passível de ser exigido em prestações 

positivas. No tópico anterior, foi in

dicado que o ordenamento constitu

cional brasileiro, após o advento da 

Constituição Federal de 1988, hou

ve por firmar o direito social à saúde 

como uma base para a postulação de 

uma prestação subjetiva dos cida

dãos contra os Estados. A análise de 

dois tipos de casos judiciais elucida

rá essa análise. De plano, é possível 

indicar que essa construção jurídica 

acabou por fazer acorrer ao Poder 

Judiciário um número muito grande 

de demandas de caráter complexo e 

que isso tem sido objeto de grande 

preocupação entre os gestores pú

blicos e os magistrados. Na última 

parte desse artigo, será indicada a 

necessidade de que haja imaginação 

institucional para que sejam criadas 

novas formas jurídicas e institucio

nais para lidar com tais desafios. 

2. 1. FORNECIMENTO 
DE TRA TAMENTO E DE 
MEDICAMENTOS 

o primeiro tipo de ação judi

cial está relacionado à postulação 

de cidadãos em 
to de medicam 

que não 

gada pelo 

(SUS), 
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saúde 

Ilectalo como 

de cidadãos em prol do fornecimen
to de medicamentos por órgãos pú
blicos para o tratamento de graves 
doenças. Uma das maiores polê
micas administrativas em questão 
diz respeito à possibilidade de que 
a rede pública forneça remédios 
que não constem da lista homolo
gada pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) , existente em uma portaria 
do Ministério da Saúde. Trago para 
debate um precedente da Primeira 
Turma do STJ, no qual o Ministro 
Sérgio Kukina deu provimento ao 
recurso especial para retornar a vi
gência de uma liminar que determi
nava a obrigação do Estado de São 
Paulo em prover medicamentos não 
existentes na lista do SUS para uma 
idosa que havia sido diagnosticada 
por médicos da rede municipal. O 

Tribunal de Justiça do Estado ha
via dado provimento ao recurso da 
Fazenda Pública Estadual e frisado 
que não seria possível obrigar a uni
dade da federação ao fornecimen
to de medicamentos que estejam 
fora do padrã04.Todavia, a Primeira 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Agravo Intemo no Recurso Especial nQ 

1.11 L581-SP, Primeira Turma. Relator: Min. 
Sérgio KUkina. Brasília, 22 de setembro de 
2016. Diário de Justiça: 4 out. 2016. 

Turma do Superior Tribunal de 

Justiça acolheu o ponto de vista 
do relator, Ministro Sérgio Kukina, 
para determinar que "o fato de os 
medicamentos não constarem da 
lista do SUS não exime a parte 
recorrida do dever constitucional
mente previsto". Dessa forma, foi 
mantida uma longa jurisprudência 
do STJ, na qual se frisa que a sim
ples inexistência do medicamen
to na lista do SUS não serve para 
vedar a obrigação do Estado ao seu 
fornecimento. Esse ponto de vista 
já havia prevalecido nos entendi
mentos do Tribunal da Cidadania 
há muito tempo, como se infere 
do estudo de sua jurisprudência. 
Em 2000, já havia sido publicado 
acórdão que tratava da temática do 
fornecimento de medicamentos. O 
caso foi relatado pelo Ministro José 
Delgado e a leitura da ementa do 
seu acórdão é elucidativa do argu
mento em debate: 

[ ... ] 1 - A existência, a validade, a efi
cácia e a efetividade da Democracia 
está na prática dos atos administrati
vos do Estado voltados para o homem. 
A eventual ausência de cumprimen
to de uma formalidade burocrática 
exigida não pode ser óbice suficiente 
para impedir a concessão da medida 
porque não retira, de forma alguma, 
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a gravidade e a urgência da situação 
da recorrente: a busca para garan
tia do maior de todos os bens, que é 
a própria vida. 2 - É dever do Estado 
assegurar a todos os cidadãos, indis
tintamente, o direito à saúde, que é 
fundamental e está consagrado na 
Constituição da República nos artigos 
6Q e 196. 3 - Diante da negativa/omis
são do Estado em prestar atendimento 
à população carente, que não possui 
meios para a compra de medicamen
tos necessários à sua sobrevivência, a 
jurisprudência vem se fortalecendo no 
sentido de emitir preceitos pelos quais 
os necessitados podem alcançar o be
nefício almejado [ ... l. 4 - Despicienda 
de quaisquer comentários à discussão 
a respeito de ser ou não a regra dos 
arts. 69 e 196 da CF/88, normas pro
gramáticas ou de eficácia imediata. 
Nenhuma regra hermenêutica pode 
sobrepor-se ao princípio maior esta
belecido, em 1988, na Constituição 
Brasileira, de que "a saúde é direito de 
todos e dever do Estado" (art. 196). 
5 - Tendo em vista as particularidades 
do caso concreto, faz-se imprescin
dível interpretar a lei de forma mais 
humana, teleológica, em que princí
pios de ordem ético-jurídica condu
zam ao único desfecho justo: decidir 
pela preservação da vida. 6 - Não se 
pode apegar, de forma rígida, à letra 
fria da lei, e, sim, considerá-la com 
temperamentos, tendo-se em vista a 
intenção do legislador, mormente pe
rante preceitos maiores insculpidos na 
Carta Magna garantidores do direito à 

saúde, à vida e à dignidade humana, 
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devendo-se ressaltar o atendimento 
das necessidades básicas dos cida
dãos. 7 - Recurso ordinário provido 
para o fim de compelir o ente público 
(Estado do Paraná) a fornecer o me
dicamento Ríluzol (Rílutek) indicado 
para o tratamento da enfermidade da 
recorrentes. 

O ponto nodal para o tema 
é a afirmação de que o Direito 
Constitucional à saúde não pode ser 

limitado por considerações formais 

de menor graduação jurídica. Essa 
questão tem enfeixado uma tensão 
muito grande no âmbito da inter, 

pretação desse direito. O Ministro 
Luís Roberto Barroso lista dnco 

críticas à judicialização excessiva 
no caso do fornecimento de me
dicamentos6

• Na primeira crítica, 

o ministro demonstra a existência 

de doutrinadores que alegam que o 

artigo 196 da Constituição Federal 

5 	 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso Ordinário em Mandado de 

nQSegurança 11.183-PR, Primeira 
Turma. Relator: Min. José Delgado. 
Brasília, 22 de agosto de 2000. Diário da 
Justiça: 4 set. 2000, p. 121. 

6 	 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de 
efetividade à judidalização excessiva: 
direito à saúde, fomecimento gratuito 
de medicamentos e parâmetros pata 
a atuação judicial. Jurisprudência 
Mineira, Belo Horizonte, v. 60, n. 188, 
jan./mar. 2009, p. 44-45. 

deveria ser entendido 
programática e, assÍl 
que não deveria hav 
ência judicial nas poli 
de saúde. Ou, ainda, ( 

impossível, que tal aO 

deveria ser excepcioIUl 

Barroso mendona tal 

críticas jurídicas mais: 
que a primeira. Para 

nistrativa e a 

seria uma forma de 
Política. A terceira 
caráter político e, 

ministro, existem 
gam ser a atuação 

versão democrática, 

do orçamento seria 
Legislativo e do 

detrimento de 

saúde ou mesmo 

A quarta crítica 
orçamento para 
pedidos. Ela está 

o argumento da 
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o tema 

o Direito 
pode ser 

tensão 
da inter, 

O Ministro 

.al(~galm que o 
Federal 

Primeira 
José Delgado. 

2000. Diário da 
12l. 

pberto. Da falta de 
ialização excessiva: 
mecimento gratuito 
e parâmetros para 
aL Jurisprudência 
ronre, v. 60, n. 188, 
f·45. 

deveria ser entendido como norma 

programática e, assim, defendem 

que não deveria haver interveni

ência judicial nas políticas públicas 

de saúde. Ou, ainda, caso isso fosse 

impossível, que tal atuação judicial 

deveria ser excepcional. O Ministro 

Barroso menciona também que há 

críticas jurídicas mais refinadas do 

que a primeira. Para alguns autores, 

a Constituição Federal teria con

solidado um desenho institucional 

no qual a entrega de medicamen

tos seria reservada à gestão admi

nistrativa e a intervenção judicial 

seria uma forma de alterar a Carta 

Política. A terceira crítica possui 

caráter político e, na exposição do 

ministro, existem autores que ale
gam ser a atuação judicial uma sub, 

versão democrática, pois a alocação 

do orçamento seria opção do Poder 

Legislativo e do Poder Executivo, 

não sendo razoável que o Poder 

Judiciário determine, de forma rei

terada, a alocação de verbas para o 

fornecimento de medicamentos em 

detrimento de outros programas de 

saúde ou mesmo para outras áreas. 

A quarta crítica seria a limitação do 

orçamento para atender a todos os 

pedidos. Ela está relacionada com 

o argumento da reserva do possí

vel que, inclusive, já foi rechaça

do em votos do Ministro Herman 

Benjamin, no Superior Tribunal 

de Justiça. Por fim, a quinta críti

ca é relacionada com a gestão ad

ministrativa. O Ministro Barroso 

informa que existem autores cuja 

argumentação reside na organiza' 

ção administrativa da área de saúde 

e que a intervenção judicial aca

ba por determinar compras emer

genciais que aumentam os gastos 

e esbarram na eficiência, a qual 

está firmada como um princípio da 

Administração Pública no artigo 37 

da Constituição Federal. Os argu, 

mentos trazidos pelo Ministro Luís 

Barroso - ao relatar o debate doutri

nário - são muito importantes para 

que haja uma reflexão sobre o tema. 

Todavia, o grande drama dos julga, 

dores está relacionado com pleitos 

de urgência por medicamentos e 

tratamentos. Nesses casos, o pedi

do jurídico vem instruído com in

formações relacionadas ao risco de 

agravamento da condição médica 

do cidadão ou, até mesmo, de possi

bilidade de óbito. O próximo caso é 

exemplar, pois trata da possibilidade 

de o Poder Judiciário determinar o 

bloqueio de verbas públicas para a 

entrega do medicamento. 
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2.2. BLOQUEIO DE VERBA 
PÚBLICA PARA CUSTEAR 
MEDICAMENTOS 

Como exposto no tópico an, 

terior, a questão do fornecimento 

de medicamentos e de tratamentos 

médicos é de grande complexidade. 

Existe consenso na jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça em 

relação ao fornecimento de medica

mentos, ou seja, de que não pode ser 

brandida uma limitação administra

tiva pelo Estado que acabe por negar 

o direito à saúde, tal como consa

grado na Constituição Federal de 

1988. Todavia, o Superior Tribunal 

de Justiça, ao longo dos anos, sem

pre se deparou com processos nos 

quais os magistrados determinavam 

o bloqueio de verbas públicas para 

efetivar a entrega dos medicamen

tos que haviam sido demandados 

judicialmente. A Fazenda Pública, 

de outro lado, usualmente replicava 

que isso não seria possível, uma vez 

que esvaziaria o conteúdo da de

manda. Por tal argumento, uma vez 

que o medicamento fosse entregue, 

não haveria mais por que continuar 

o debate judicial. De outra parte, 

os cidadãos argumentavam que o 

advento de um dano maior à saú

de - talvez até a morte do paciente 
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- poderia advir pelo retardo. O que 

seria razoável fazer em tais casos? 

A questão acabou por ser pa

cificada no âmbito de um recurso 

especial, julgado sob o rito proces

sual dos repetitivos. Esse sistema 

processual foí criado para que o 

Superior Tribunal de Justiça possa 

firmar teses que sejam aplicadas de 

forma genérica em relação à juris

prudência dos tribunais. O objetivo 

é estabilizar precedentes generalizá

veis e claros que possam ser utiliza

dos de forma a acelerar os processos 

judiciais em todas as instâncias. No 

caso concreto, o que se debate é se a 

impenhorabilidade dos bens públi

cos poderia, ou não, servir de óbice 

contra uma tutela judicial que de

terminasse o sequestro de recursos 

para o custeio de medicamentos. 

No acórdão acordado pela Primeira 

Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, o relator do feito, Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, lavrou 

o entendimento de que: 

[...] É licito ao Julgador, diante das 
circunstâncias do caso concreto, afe
rir o modo mais adequado para tor
nar efetiva a tutela, tendo em vista o 
fim da norma e a impossibilidade de 
previsão legal de todas as hipóteses 
fáticas. Mormente no caso em apre

ço, no 
frente 
poder« 
oumes 

te dem 
fim, qu 

queio se 

demora 

à parte. 

questão 

de 
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que o 

dor, diante das 
) concreto, afe

luado para tor
mdo em vista o 
possibilidade de 
las as hipóteses 
) caso em apre

ço, no qual a desídia do ente estatal 
frente ao comando judicial emitido 
pode resultar em grave lesão à saúde 
ou mesmo por em risco a vida da par
te demandante. [ ... } Ressalte-se. por 
fim, que a medida necessária à efeti
vação da tutela específica ou à obten
ção do resultado prático equivalente, 
deve ser concedida apenas em cará
ter excepcional, onde haja nos autos 
comprovação de que o Estado não 
esteja cumprindo a obrigação de for
necer os medicamentos pleiteados e a 
demora no recebimento acarrete ris
co à saúde e à vida do demandante7• 

o ponto nodal do processo 

foi indicar que os magistrados de 

primeira instância podem utilizar 

o bloqueio de verbas públicas, a 

depender das condições fáticas do 

processo. Assim, seria lícito o blo
queio se houve a indicação de que a 

demora poderia trazer risco de vida 

à parte. Deve ser verificado que a 

questão não é mais a existência, ou 

não, de um direito à saúde. A ques

tão central é aferir como deve se dar 

a sua efetivação. Vale conhecer um 

trecho da ementa do acórdão: 

7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
nQRecurso Especial 1.069.810-RS, 

Primeira Seção. Relator: Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho. Brasília, 23 de outubro 
de 2013. Diário da Justiça: 6 novo 2013. 

[ ... ] Tratando-se de fornecimento de 
medicamentos, cabe ao Juiz adotar 
medidas eficazes à efetivação de suas 
decisões. podendo. se necessário, de
terminar até mesmo o sequestto de 
valores do devedor (bloqueio), se
gundo o seu prudente arbítrio, e sem
pre com adequada fundamentaçãoB

• 

A questão é complexa e exige 

bastante atenção. De um lado, exis

te o risco fático, informado pela par

te, de potenciais danos ao cidadão. 
E, do outro, há uma medida muito 

forte contra o orçamento público. O 

bloqueio de verba pública, do pon

to de vista constitucional, é medida 

excepcional, que chegou a ser ad

mitido somente após o advento da 

Emenda Constitucional nQ 62/2009 

para o caso de precatórios nos quais 

havia o descumprimento do prazo 
de pagamento pelo Estado, comi

nado com a necessidade urgente 

do credor. Um exemplo de finalida
de humanitária era a comprovada 

necessidade de custeio de trata
mento médico ou, ainda, a idade 

avançada do credor, nos termos do 

§ 2Q do artigo 100 da Constituição 

Federal, com a redação criada pelo 
poder constituinte derivado. Cabe 

8 Id., 2013. 
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anotar que essa hipótese extrema, 

prevista na Emenda Constitucional 

nº 62/2009, acabou por ser declara

da inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal. O dito bloqueio 

de verbas para fins humanitários 

não mais poderia ser aplicado, como 

entendi em processo julgado pela 

Segunda Turma do STJ: 

[ ... ) 1. No julgamento da ADI n. 
4.357/DF, a Corte Excelsa declarou 
"a inconstitucionalidade do § 15 do 
art. 100 da Constituição Federal e de 
todo o art. 97 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - especi
ficamente o caput e os §§ 12 , 22 , 42 , 

62 , 82 , 92 , 14 e 15, sendo os demais 
por arrastamenro ou reverberação 
normativa". 2. Assim, ficou preju
dicada qualquer discussão referen

feixam situações nas quais não pode

ria ser negada efetividade à proteção 

jurídica do direito fundamental à vida 

do cidadão. É certo que a situação 

do direito à saúde já motivou audi

ências públicas no Supremo Tribunal 

Federal e é assunto que continua a 

ensejar grande preocupação aos ma

gistrados. A necessidade de propor 

soluções para o tema tem envolvido o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

os tribunais estaduais e toda a comu

nidade jurídica brasileira. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É um imperativo ao desenvol

vimento do Brasil buscar a ima

ginação institucional em prol de 

o Conselho Nacional 

(CNJ) e diversos órgão 

Judiciário estão preocup. 

questão. No entanto, é 

frisar que a questão não 

solução simples e, assi: 

estudos aprofundados p~ 

jam buscadas decisões ju 

auxiliem a formação de f 

A boa construção dess( 

tros, derivados de bons. 
tos, deve ser atenta à 

papel de juristas como 

da Silva. Em obra Ul(11;I:>~ 
diagnosticou a aplicabilit 
das normas 

te à aplicação imediata da Emenda 
Constitucional n. 62 de 2009, a qual 
inseriu no ADCT o art. 97, uma vez 
em que não há mais como determi
nar a aplicação de norma, em razão 
da inconstitucionalidade declarada 
pela Suprema Corte. [ ... )9 

Tais casos demonstram questões 

jurídicas e sociais complexas, pois en

soluções para temas tão complexos 

como a coordenação entre o eleva

do movimento judiciário e a garan

tia do direito à saúde pela prestação 

jurisdicionaL É certo que existem 

vários pesquisadores e instituições 

dedicados ao exame desse tema10. 

apontou em suas 

As normas 

sem distinção, são 
de uma eficácia Cl1nb...AI 

9 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Agravo Regimental no Recurso Ordinário 
em Mandado de Segurança nº 39.932.Sp, 
Segunda Turma. Relator: Min. Humberto 
Martins, Brasília, 18 de março de 2014. 
Diário da Justiça: 24 mar. 2014. 

446 HUMBERTO MARTINS 

10 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREOO, 
Mariana Filchtiner. Reserva do possível, 
mínimo existencial e direito à saúde: 
algumas aproximações. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (org.). 
Direitos fundamentais: orçamento e 
reserva do possível. Porto Alegre: Lívraria 
do Advogado, 2008, p. lI-53. 

11 SILVA, José Afonso. 
das normas 
São Paulo: Malheiros, 
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~ 

o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e diversos órgãos do Poder 

Judiciário estão preocupados com a 

A boa doutrina não traz res
postas simples e modelos didáticos, 

de simples aplicação pelo Poder 

que a situação 
já motivou audi, 

Supremo Tribunal 

questão. No entanto, é importante 

frisar que a questão não possui uma 
solução simples e, assim, merece 
estudos aprofundados para que se, 

Judiciário. A doutrina desafia o pen
samento dos j uris tas em prol de es

timular o repensar das instituições. 
Em suma, ela fornece o suporte 

11J1.\;;v,",uIJa",av aos ma' 
de propor 

tema tem envolvido o 
de Justiça (CNJ), 

PIS:1GClreS e instituições 
exame desse tema lO. 

Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO. 
!Filchtiner. Reserva do possível, 
existencial e direito à saúde: 
aproximações. In: SARLET, lngo 
~; TIMM, Luciano Benetti (org.). 

fundamentais: orçamento e 
lo possível. Porto Alegre: Livraria 
~do,2008,p. 11-53. 

jam buscadas decisões judiciais que 

auxiliem a formação de parâmetros. 

A boa construção desses parâme, 
ttos, derivados de bons julgamen, 

tos, deve ser atenta à doutrina e ao 
papel de juristas como José Afonso 

da Silva. Em obra magistral, ele bem 

diagnosticou a aplicabilidade direta 
das normas constitucionais, que 

vem a ser a estrutura institucional 

da interpretação do direito contem, 

porâneo no Brasil. Como ele bem 

apontou em suas conclusões: 
As normas constitucionais, 

sem distinção, são dotadas, enfim, 

de uma eficácia superior a todas as 

demais normas que compõem a or, 

dem jurídica nacionaL Trata,se de 

uma eficácia ab,rogativa das normas 
inferiores incompatíveis, e constru, 
tiva da ordem jurídica sucessiva 11. 

11 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade 
das normas constitucionais, 8. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2015, p. 261. No 
mesmo sen tido, porém pugnando por uma 
mais aplicabilidade direta: BARROSO, 

para que toda comunidade jurídica 

possa interpretar o direito em prol 

de construir soluções ajustadas aos 
tempos nos quais vivemos. Ela ser, 

ve à produção de uma imaginação 
institucional, dedicada ao desen

volvimento democrático e jurídico 

de nosso país. A imaginação insti

tucional ultrapassa os limites da boa 

ciência do direito e converge para 
um debate social mais amplo, em 

prol da realização da dignidade da 
pessoa humana, bem definida por 

José Afonso da Silva: 
A dignidade da pessoa humana 

constitui um valor que atrai a rea-

Luís Roberto. A efetividade das normas 
constitucionais: por que não uma 
constituição para valer! In. . O 
novo direito constitucional brasileiro: 
contribuições para a construção teÓrica 
e prática da jurisdição constitucional 
no Brasil. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2013, p. 57-97; SOUZA NETO, 
Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel. 
Direito Constitucional: teoria, história 
e métodos de trabalho, 2. ed. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2014. p. 374. 
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lização dos direitos fundamentais 

do homem, em todas as suas di

mensões, e, como a democracia é o 

único regime político capaz de pro

piciar a efetividade desses direitos, 

o que significa dignificar o homem, 

é ela que se revela como o seu valor 

supremo, o valor que a dimensiona 
e humaniza 12. 

Afinal, a partir da boa doutrina 

e do debate judicial é que será possí

vel compreender um papel evoluti

vo e progressista das disputas junto 

do Poder Judiciário. As soluções 

judiciais servem como elementos 

discursivos muito relevantes para 

que o Estado e a sociedade possam 

construir - de forma contínua uma 

melhor aplicação das demandas so

ciais, em prol da concretização de 

direitos sociais tão relevantes, como 

aqueles referentes à saúde. 
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