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RESUMO: O presente trabalho analisa o tratamento judicial dos pedidos de 

medicamentos para o tratamento oncológico no Brasil, visando à demonstração da 

necessidade de aplicação das regras expressamente regentes do caso concreto, ou de 

seu explícito e fundamentado afastamento.  

Intenta-se discutir a perda de normatividade que decorre da postura recorrente do 

Judiciário no sentido de subtrair a análise de regras claras do ordenamento e 

fundamentar as decisões judiciais apenas em princípios jurídicos de dimensão abstrata. 

PALAVRAS-CHAVE: Normatividade. Decisões judiciais. Medicamentos Oncológicos. 

ABSTRACT: This work analyses the judicial treatment of requests for oncology drugs in 

Brazil, intending to demonstrate the necessity of application, or explicit removal, of rules 

that expressly regulate the case. 

It also discusses the lack of normativity deriving from the judicial practice when it 

suppresses the analysis of rules that are part of the legal system and base the decisions 

merely on abstractive principles. 
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INTRODUÇÃO 

A análise de diversas decisões judiciais que deferem pedidos autorais de concessão 

de medicamentos pelos entes federados demonstra que as regras que expressamente 

regem a matéria no Direito brasileiro são, muitas vezes, desconsideradas pelo Poder 

Judiciário, como se nem sequer existissem. 

Estas decisões judiciais determinam a aquisição e entrega dos medicamentos 

requeridos pelos entes estatais, quando, nos termos da normatização de regência, 

especialmente a infralegal, não lhes competiria fazê-los. Para tanto, fundamentam-se 

tais decisões em princípios constitucionais diversos, especialmente o direito à saúde, à 

vida e à dignidade da pessoa humana. 

Este trabalho pretende demonstrar que, ao assim agir, o Judiciário brasileiro 

ameaça a normatividade não apenas das regras desprezadas, como dos próprios 

princípios invocados. 

1 A CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO  

Repetidas decisões proferidas pelos Juízes brasileiros nos processos em que se 

pleiteia a concessão gratuita de medicamento oncológico pelo Estado – União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal – ferem a premissa básica de aplicação do Direito de que se 

deve, primeiramente, buscar a norma jurídica que regulamente o caso concreto, 



 

 

especialmente se esta o faz de forma expressa, analisando-se o seu cabimento ou a 

necessidade de seu afastamento para reger aquele específico caso. Esta postura judicial 

ameaça a normatividade das normas do ordenamento brasileiro, considerada como a 

capacidade das normas de “significar que algo deve ser ou acontecer, especialmente que 

um homem se deve conduzir de determinada maneira”1. 

Referidas decisões, sem qualquer consideração sobre as regras que regem 

especificamente a matéria, determinam aos entes federados o fornecimento imediato do 

medicamento requerido, com fundamento em normas de direitos fundamentais, tais com 

o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, que, como afirma Alexy, “são 

não raro caracterizadas como ‘princípio’”2-3.  

Estas decisões, sem sequer mencionar a legislação em sentido amplo4, 

especialmente os atos infralegais que regem expressamente o fornecimento dos 

medicamentos para o tratamento do câncer no Brasil, deferem pedidos para determinar 

de forma oposta ao que reza a legislação desprezada, sob a justificativa de se aplicarem 

princípios constitucionais diversos, com fundamentos semelhantes aos seguintes: 

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos 
inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um 
Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial 

proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar espécies de 
restrições legais e burocráticas. 

Em outras palavras, a vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente 
tutelados, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o 
Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas 
sociais e econômicas que visem a garantir aos cidadãos o acesso universal 

e igualitário à assistência médico-hospitalar5. 

A proteção à saúde restou erigida em sede constitucional, afigurando-se, 
em última análise, uma das facetas do direito à vida e à dignidade 

humana.6 

A Carta Magna elegeu o direito à vida, à dignidade e à saúde como 
deveres do Estado, nas três esferas federativas, objetivando a 

universalidade e igualdade de acesso às ações e serviços de relevância 
pública. 

Com efeito, preceitua o art. 196 da CF/88 que “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”. Outrossim, estabelece o art. 198, inciso II, da norma 
constitucional, que as ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com algumas diretrizes, dentre as quais o 
atendimento integral, com prioridade para ações preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais. 

                                                 

1  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 7. 

2  ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 86. 

3  É importante registrar que se reúnem, neste trabalho, regras e princípios sob o conceito de norma (Ibid., p. 
86). 

4  Como esclarece Ferraz Jr., no sentido amplo de legislação como fonte do direito, devem ser incluídos, além 
de leis em sentido estrito, emendas constitucionais e medidas provisórias, atos como portarias, resoluções, 
regimentos, instruções normativas, dentre outros. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo 
do Direito. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 232-38. 

5  DIVINÓPOLIS. Justiça Federal de Minas Gerais. Ação Ordinária 1586-03.2012.4.01.3811. 1ª Vara. Decisão 
que antecipou os efeitos da tutela. 2012. 

6  Ibid. 



 

 

A Lei 8.080/90, regulamentando o disposto nos art. 196 e seguintes da 

CF/88, dispôs sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, bem como sobre a organização e a competência 
dos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). A assistência 
terapêutica integral, inclusive farmacêutica, inclui-se no campo de atuação 

do sus, nos termos do art. 6º, I, ‘c’ da referida Lei.7  

Nestes e em muitos outros casos, desconsideraram-se as normas infralegais que 

expressamente regem o fornecimento de medicamentos para o tratamento do câncer no 

Brasil, em especial (i) a Portaria GM/MS n.º 2.439, de 8 de dezembro de 2005, que 

institui a Política Nacional de Atenção Oncológica, (ii) a Portaria n.º SAS/MS n.º 741, de 

19 de dezembro de 2005, que define as Unidades de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (UNACON), os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON) e os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia e (iii) a Portaria 

SAS/MS n.º 346, de 23 de junho de 2008, dentre outras. 

É importante destacar que estes atos normativos são editados para a 

implementação da política pública pertinente, nos termos do que determina a própria 

Constituição Federal de 1988, especialmente em seus artigos 196 a 198, bem como no 

caput do artigo 195, verbis: 

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. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado. 

Art. 198 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes [...]. 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:[...] (grifo do autor) 

A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regulamentou a Constituição 

Federal neste ponto, dispondo sobre “as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes”, 

limitou-se, no que diz respeito à instituição das políticas, a repetir os referidos 

dispositivos constitucionais, nos seguintes termos: 

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

                                                 

7  Ibid. 



 

 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação[...] 

Art. 5º. São objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS: 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes 

da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos 
econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas.8 (grifo do autor). 

Nota-se, assim, que tanto a Constituição quanto a lei que a regulamentou contêm o 

que Alexy chama de “autorização de intervenção” ao legislador. Segundo Alexy, ante 

esta autorização, o legislador tem, diante de um direito fundamental, uma 

discricionariedade para definir objetivos9. 

Neste caso, certo é que foi opção legítima da lei regulamentadora da Constituição 

Federal de 1988 delegar ao Executivo – em sua função atípica de legislar e, portanto, por 

meio de atos infralegais – a definição dos objetivos que permitam a efetivação do direito 

fundamental em voga. Desta forma, dúvidas não há de que a efetiva implementação das 

políticas públicas direcionadas à saúde no Brasil ocorre por meio da edição de atos 

infralegais, tais como as Portarias do Ministério da Saúde anteriormente mencionadas, 

que instituem e regulamentam a Política Nacional de Atenção Oncológica. 

E é com base nestas normas que os entes políticos atuam na política de assistência 

oncológica. Por isso, em atenção às regras insertas naquelas Portarias, salvo exceções 

pontuais, União, Estados, Municípios e Distrito Federal não adquirem ou entregam, de 

forma direta, medicamentos para pacientes em tratamento de câncer. Ao contrário, 

repassam recursos – direta ou indiretamente, a depender do ente – a instituições 

especialmente credenciadas para a específica finalidade de prestar assistência integral a 

estes pacientes.  

Estas instituições, que têm a forma principal de Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON’s) ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON’s), são hospitais ou clínicas, públicas ou particulares, com condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à integral prestação de 

assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento 

completo de todos os tipos de câncer e correlatos, inclusive “serviços de oncologia 

clínica” (art. 2º, II, da Portaria SAS 741, de 19 de dezembro de 2005), expressão que 

compreende o fornecimento de todos os medicamentos e quimioterápicos necessários. O 

seu ressarcimento ocorre por meio de reembolso dos procedimentos efetuados no 

tratamento oncológico, por quantias previamente fixadas, cujo financiamento principal 

compete à União, que, normalmente, repassa os valores aos demais entes federados, os 

quais podem complementá-los.  

 Consoante determina a normatização aplicável, prevista nas referidas Portarias 

exaradas pelo Ministério da Saúde, este ressarcimento por procedimentos inclui todos os 

medicamentos necessários ao tratamento, na forma como foi expressamente previsto no 

art. 28 da mencionada Portaria SAS/MS n.º 346, de 23 de junho de 2008: 

O valor dos procedimentos de quimioterapia é mensal e inclui os itens 
abaixo relacionados, das aplicações, fases e ciclos que se repitam dentro 
de um mesmo mês, para os respectivos tumores: 

II - Consulta médica; 

III - Medicamentos anti-tumorais (antineoplásicos); 

                                                 

8  BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990.  

9  ALEXY, op. cit., p. 585. 



 

 

IV - Medicamentos utilizados em concomitância à quimioterapia: 

antieméticos (antidopaminérgicos, bromoprida, anti-histamínicos, 

corticoides e antagonistas do receptor HT3), analgésicos, 
antiinflamatórios, diuréticos, antagonistas dos receptores H2 e outros; 

V - Soluções em geral (soros glicosado e fisiológico, ringer, eletrólitos e 

outros); 

VI - Material em geral (equipos, luvas, escalpes, seringas, agulhas, 
dispositivos de microgotejamento, máscaras, aventais e outros); 

VII - Impressos; 

VIII - Capela de fluxo laminar; 

IX - Limpeza e manutenção do serviço.10 

Destarte, os estabelecimentos credenciados pelo Ministério da Saúde para prestar a 

assistência integral aos pacientes com câncer são os responsáveis pela aquisição e o 

fornecimento de todos os medicamentos necessários, sendo, posteriormente, 

reembolsados por meio de um sistema de ressarcimento denominado APAC-Onco11, que, 

como dito, é financiado com recursos dos entes políticos.  

Portanto, ao desprezarem os atos infralegais que regem expressamente o assunto 

no país, decisões judiciais como as anteriormente mencionadas desconsideram a política 

pública que foi implementada em respeito ao ordenamento jurídico pátrio, especialmente 

em respeito à Constituição e à lei n.º 8.080/1990, e, com fulcro nos princípios do direito 

à saúde, à vida e à dignidade, impõem aos entes federados que efetuem compra e 

fornecimento de medicamentos que, pela legislação aplicável, não lhe competiriam. 

2 UMA QUESTÃO DE NORMATIVIDADE  

Percebe-se que, ao omitirem os atos normativos que expressamente tratam da 

concessão de medicamentos oncológicos na rede pública de saúde, rejeitando-lhes 

aplicabilidade de forma implícita, os juízes, ao mesmo tempo em que recusam 

normatividade às referidas regras, conferem aos princípios normatividade diversa da que 

possuem à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque estes princípios, 

especialmente o direito à saúde, devem ser consagrados por meio das políticas públicas 

insertas naquelas regras cuja aplicabilidade vem sendo recusada. 

É importante destacar que a rejeição à normatividade das referidas regras não se 

dá por afastamento explícito de sua aplicabilidade. Assim fosse, sua validade seria 

expressamente afastada em cada caso, de forma justificada, o que poderia acontecer, 

por exemplo, em razão de sua incompatibilidade com normas superiores do 

ordenamento, quando não haveria prejuízo à normatividade em si, já que restaria 

reconhecida, ao menos, a capacidade, em tese, da norma de determinar uma conduta. 

Apenas a título de exemplo, poderia se pensar em eventual dispositivo inserto em 

ato infralegal que contrariasse lei em sentido estrito ou a própria Constituição, quando 

seu afastamento judicial teria amparo no próprio ordenamento. 

Todavia, como dito, o que ocorre, muitas vezes, é o efetivo desprezo – ou 

desconhecimento – dos atos normativos, que têm sua normatividade, então, 

completamente anulada no âmbito judicial.  

Esta postura judicial cria um problema normativo de difícil solução, especialmente 

porque as regras desconsideradas pelos juízes são rigorosamente cumpridas pelos entes 

públicos, mesmo porque os agentes públicos são regidos pelo princípio da legalidade 

estrita. Como explica Bandeira de Mello:  

                                                 

10  MINISTÉRIO DA SAUDE. Portaria n.º 346, de 23 de junho de 2008. 

11  Nos termos da Portaria n.º 3.536/GM, de 2 de setembro de 1998. 



 

 

 

O próprio do Estado de Direito, como se sabe, é encontrar-se, em 
quaisquer de suas feições, totalmente assujeitado aos parâmetros da 
legalidade. Inicialmente, submisso aos termos constitucionais, em 
seguida, aos próprios termos propostos pelas leis, e, por último, adstrito à 
consonância com os atos normativos inferiores, de qualquer espécie, 

expedidos pelo Poder Público. Deste esquema, obviamente, não poderá 
fugir agente estatal algum, esteja ou não no exercício de “poder” 

discricionário12.  

Por esta razão, os entes políticos reembolsam os CACON’s e as UNACON’s, mas não 

adquirem e nem entregam medicamentos para o tratamento do câncer, pois, em 

cumprimento à normatização do assunto no país, não são os responsáveis por fazê-lo. 

Desta forma, mesmo a contínua recusa de muitos juízes em sequer apontar a existência 

das Portarias do Ministério da Saúde que dispõem sobre o assunto não ensejará a 

situação descrita por Kelsen13 em que “é possível (e não demasiado raro) o fato de que 

uma norma jurídica geral, por permanente não-aplicação, perca sua validade – porque 

perde sua eficácia”. 

De fato, enquanto vigente a política pública instituída pelas regras que vêm sendo 

desconsideradas, os agentes públicos destinatários continuarão a obedecê-la, mesmo 

porque não lhes compete agir de forma diversa. Todavia, a contínua afronta à 

normatividade destas regras pode desencadear a própria alteração da política, 

possivelmente para uma pior, com enorme prejuízo social. Isso se agrava porque o 

amparo judicial encoraja o descumprimento pelas próprias instituições credenciadas para 

prestar a assistência integral ao paciente com câncer, as quais, ao recusarem o 

fornecimento de medicamentos que lhes incumbe efetivar, não são compelidas 

judicialmente a fazê-lo, já que a responsabilidade é judicialmente repassada aos entes 

federados.  

Nota-se que esta postura do Judiciário, que é recorrente não apenas nas questões 

relacionadas à saúde, acaba transformando o modelo brasileiro de direitos fundamentais 

em um modelo apenas de princípios, com real desprezo às regras pertinentes e, por isso 

mesmo, com frequente vulneração dos próprios princípios que se buscam, teoricamente 

nos termos das próprias decisões, concretizar.  

No modelo atualmente reconhecido como mais adequado, o modelo que não se 

resume às regras, abarcando, também, princípios – e procedimento14 –, permanece 

fundamentalmente conservada a força vinculativa do plano das regras15. Apenas à 

medida em que as regras não determinem a decisão, inclusive, porque, eventualmente, 

contrariem o próprio direito fundamental em questão, deverá o juiz recorrer aos 

princípios, o que implica dizer que “nenhum caso é possível que não possa ser decidido 

com base em critérios jurídicos”16.  

As decisões judiciais anteriormente mencionadas não observam este modelo, visto 

que recusam aplicabilidade a regras que, na maioria dos casos, bastariam à decisão 

                                                 

12  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 10-1. 

13  KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Porto Alegre: Fabris Editor, 1986. p. 304. 

14  BERTEA, Stefano. How non-positivism can accommodate legal certainty. In: PAVLAKOS, George (Ed.) Law, 
Rights and Discourse. Themes from the Legal Philosophy of Robert Alexy. Oxford, Portland: Hart Publishing, 
2007. p.74. 

15  ALEXY, Robert. Direito, Razão, Discurso. Estudos para a filosofia do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 168-9. 

16  Ibid., p. 169. 



 

 

como seu resultado lógico17 ou, ao menos, seriam essenciais a sua fundamentação, para, 

então, serem avaliados os princípios subjacentes.  

Todavia, é possível concluir, com segurança, que não se admite que as regras do 

ordenamento sejam suprimidas sob a justificativa de se conferir aplicação direta aos 

princípios, como se estes suprissem a necessidade daquelas. Ao contrário, a 

desconsideração das regras cria um problema sério de normatividade não apenas em 

relação a estas, que têm o seu conteúdo de legítimo dever-ser ameaçado, como em 

relação aos próprios princípios, cuja concretização ocorre muitas vezes pela exata 

aplicação das regras18, mormente em caso de implementação de políticas públicas.  

Para que reste suficientemente compreendido o papel inexorável das regras nas 

decisões sobre o fornecimento de medicamentos para o tratamento do câncer no Brasil, é 

importante mencionar ao menos uma das distinções teóricas entre regras e princípios. 

Utilizar-se-á a de Alexy: 

O ponto decisivo na distinção entre regra e princípios é que princípios são 
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 
conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por 
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida 
devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, 

mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades 
jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. 

Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. 
Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; 

nem mais, nem menos.19. 

Como explica Alexy, se a regra é válida e aplicável a determinado caso, ela é uma 

razão definitiva para o juízo concreto, que será, então, uma decisão extraída da própria 

regra. No caso sob análise, a regra fundamental criada é de que as unidades 

credenciadas para prestarem a assistência ao paciente com câncer devem fazê-lo de 

forma integral, o que inclui não apenas a prescrição, como a aquisição, entrega e 

aplicação dos medicamentos necessários. Não há, em abstrato, qualquer razão de recusa 

à aplicabilidade desta norma, mesmo porque, se houvesse, sua própria legitimidade de 

norma infralegal estaria ameaçada. Portanto, em tese, a regra é válida e aplicável a 

casos tais, razão pela qual as decisões judiciais consequentes deveriam determinar o 

fornecimento do medicamento pelo CACON/UNACON que assiste o requerente, e não 

pelos entes federados, cujo mister é o de reembolso, e não de aquisição e entrega, pois 

“as determinações devem ser levadas a sério na medida em que forem suficientes”20. 

Conforme se destacou, no entanto, grande parte das decisões judiciais nem sequer 

menciona a existência das regras neste sentido, determinando aos entes políticos que 

efetuem o fornecimento do medicamento requerido, com base na aplicação direta de 

princípios constitucionais, tais como o direito à vida e à saúde. 

Todavia, como alerta Alexy, princípios, em si mesmos, nunca são razões definitivas, 

pois, por serem razões prima facie, quando isoladamente considerados, estabelecem 

direitos também apenas prima facie. Desta forma, se as decisões pressupõem a 

identificação de direitos definitivos, que não podem ser alcançados pela consideração 

isolada de princípios, aquelas decisões que tecem determinações fundamentadas de 

forma abstrata no “direito à vida, à dignidade e à saúde” pecam, uma primeira vez, pela 

desconsideração das mencionadas regras insertas nas Portarias do Ministério da Saúde, 

                                                 

17  Ibid., p. 167. 

18  ALEXY, op. cit., p. 139. 

19  Ibid, p. 90-1. 

20  Ibid, p. 140. 



 

 

mas não apenas, pois pecam, também, uma segunda vez, pela ausência de razão 

decisiva para um juízo concreto de dever-ser21. 

Ainda que assim não fosse, “as determinações estabelecidas no nível das regras 

têm primazia em relação a determinadas alternativas baseadas em princípios”, pois, 

quando se fixam determinações no nível das regras, decidiu-se mais a favor de certos 

princípios22.  

Não se desconhece que, ao assim afirmar, Alexy está se referindo a normas 

constitucionais, ou seja, a regras ou princípios com sede constitucional. Todavia, no que 

diz respeito às políticas públicas, tem-se que, por sua natureza inconstante, 

especialmente em razão da regular alternância do poder, implementam-se através de 

regras infraconstitucionais, por serem mais maleáveis e facilmente alteráveis, mas, a 

despeito disso, visam a garantir efetividade aos próprios princípios constitucionais. Por 

essa razão, a primazia das regras anteriormente afirmada deve valer, da mesma forma, 

para estas regras infraconstitucionais. 

É interessante notar que os atos infralegais editados sobre o assunto em apreço, 

exatamente por viabilizarem a implementação de políticas públicas, acabam por 

representar uma mitigação ao que Hart chama de textura aberta do Direito. Como 

explica o jurista:  

A textura aberta do direito significa que existem, de fato, áreas do 
comportamento nas quais muita coisa deve ser decidida por autoridades 
administrativas ou judiciais que busquem obter, em função das 

circunstâncias, um equilíbrio entre interesses conflitantes, cujo peso varia 

de caso para caso.23  

Desta forma, a partir do momento em que as autoridades administrativas 

responsáveis mitigam esta textura aberta com a edição dos atos infralegais, sua 

aplicação passa a ser impositiva às autoridades judiciais, ainda que esta aplicação venha 

a consistir no afastamento destas mesmas normas à luz de outras. O que é vedado aos 

juízes, portanto, é negar a própria existência aos atos regularmente editados pelas 

autoridades competentes, o que fazem quando nem sequer os mencionam nas decisões 

de casos que as mesmas expressamente regulam. Ao assim agirem, as decisões judiciais 

que exaram põem em risco a normatividade uma primeira vez. 

Ao ultrapassarem esta fase de apreciação das regras expressas, partindo para uma 

análise abstrata de princípios e desconsiderando sua impossibilidade de servirem como 

razões definitivas, os juízes ameaçam a normatividade uma segunda vez. De fato, ao 

assim agirem, empreendem uma criação do Direito que ultrapassa os limites de sua 

aplicação, mesmo porque situações díspares são transformadas em equivalentes de 

respeito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, independentemente das 

peculiaridades do caso concreto. E não porque se tratasse de “casos incompletamente 

regulamentados pelo direito nos quais o juiz tem uma função legislativa inevitável, 

embora ‘intersticial’”24, já que a regulamentação pelo Direito nestes casos não apenas 

existe, como ocorre de forma expressa e detalhada nas regras insertas nas referidas 

Portarias do Ministério da Saúde. 

Estas ameaças à normatividade, tanto das regras, quanto dos princípios, vai além 

do desprezo à política pública formulada para a concretização do direito à saúde e, 

correlatamente, à vida, à dignidade, dentre outros. Além de vulnerarem, reconditamente, 

a própria representação dos eleitos pelo povo como detentores de mandato legal 

responsável pela atuação política, ameaçam, também de forma velada, a implementação 
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de outras regras e princípios jurídicos, especialmente aqueles que envolvam questões 

orçamentárias.  

Conforme expressamente previsto no mencionado art. 195 da Constituição Federal, 

a seguridade social será financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes 

dos orçamentos dos entes políticos, “nos termos da lei”. Os referidos repasses e 

reembolsos efetuados por estes entes para a viabilização da política de assistência 

oncológica ocorrem nos termos exatos da “lei”, entendida esta desde a Constituição até 

as leis ordinárias e complementares de regência, passando pelos atos infralegais, que 

incluem aquelas Portarias do Ministério da Saúde, as quais acomodam-se a outras leis, 

principalmente de natureza orçamentária, que, por isso, são anuais e contingentes. 

Ao desconsiderarem todo este aparato normativo para determinar o dispêndio de 

recursos públicos pelos entes de forma diferente da disposta pelas normas regentes, as 

decisões judiciais ora criticadas, de modo transverso, influenciam na concretização – 

mais exatamente, na falta dela – de outros princípios, que também exigem recursos, e 

cuja relevância não é textualmente considerada, razão pela qual não é sequer possível 

falar-se em sopesamento.  

Sabe-se que o orçamento dos entes federados é, apesar de extenso, finito. A 

implicação financeira de decisões que determinam dispêndio de recursos de forma 

imediata, como o fazem as decisões ora analisadas, será suportada por outras políticas 

públicas, em outras áreas, ou, até mesmo, pela própria política pública de assistência 

oncológica. Em outras palavras, faltarão recursos para a efetivação de parte do que havia 

sido programado, nos termos da Constituição, pela legislação orçamentária. 

Diante do exposto, nota-se que a recusa de aplicação de regras presentes no 

ordenamento, sem reconhecer-lhes ou negar-lhes validade, acarreta-lhes uma perda de 

normatividade que se irradia para os próprios princípios cuja concretização se afirma 

efetivar. Ao determinarem aos entes políticos que utilizem recursos públicos para a 

aquisição de medicamentos, recursos estes não previstos para estes fins, as decisões 

judiciais minam a própria consecução dos princípios que supostamente as fundamentam, 

especialmente porque estas resolvem apenas aquele específico caso concreto, enquanto 

as políticas públicas que visam à concretização dos princípios consideram, dentro dos 

limites orçamentários, os ganhos a longo prazo e a coletividade como um todo. 

Em relação a este ponto, deve ser considerado, por fim, que muitas decisões 

judiciais, exatamente por se fundarem diretamente em princípios de dimensão abstrata 

e, supostamente, para resolução mais célere e pragmática do caso concreto, acabam por 

acatar determinações jurídica e faticamente impossíveis. Diversas decisões judiciais 

exigem que os entes públicos entreguem medicamentos ao requerente em prazos de 

poucas horas, sob pena de aplicação de multa e até mesmo prisão do agente 

administrativo responsável pelo cumprimento ou do advogado que recebe a intimação. 

Primeiramente, se o Judiciário estivesse atento à política pública instituída, saberia 

que os entes públicos não armazenam quase nenhum medicamento oncológico25, 

exatamente porque a execução deste serviço de saúde foi descentralizada para as 

referidas unidades e centros de atendimento aos pacientes com câncer. Por esta razão, 

quando intimados para os entregarem ao requerente, os entes precisam adquiri-los e 

providenciar o seu transporte até o mesmo, lembrando que medicamentos possuem 

condições específicas de armazenamento, o que torna o processo ainda mais difícil.  

A necessidade de aquisição e entrega, por si, já justifica a impossibilidade fática de 

atendimento de determinações judiciais que exijam a entrega de medicamentos, 

inclusive importados e, não raras vezes, sequer sem registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, em poucas horas ou dias. 
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Mas, independentemente disto, as decisões judiciais que exaram determinações de 

entrega em prazos ínfimos desconsideram, além dos preceitos constitucionais 

orçamentários e as leis orçamentárias vigentes, a exigência constitucional de que, 

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” (art. 37, XXI, da Constituição 

Federal de 1988). 

Neste sentido, a aquisição de medicamentos exige, em tese, a abertura de processo 

de licitação. Mesmo nos casos em que se entenda pelo cabimento da dispensa de 

licitação, nos termos do que permite a Lei n.º 8.666/1993, há um processo 

administrativo inafastável a ser empreendido, com a manifestação de diversos setores da 

Administração Pública26. Portanto, o cumprimento de determinação judicial nos termos 

afirmados é tanto fática, quanto juridicamente impossível, o que impõe ao administrador 

a necessidade de escolher entre descumprir a decisão judicial ou o ordenamento jurídico 

como um todo.  

Neste sentido, não se pode deixar de destacar que, nos termos do artigo 10, VIII, 

da Lei n.º 8.429/1992, “frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente” constitui ato de improbidade administrativa. Não fosse bastante, o artigo 

89 da Lei n.º 8.666/1993 tipifica a conduta de “dispensar ou inexigir licitação fora das 

hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa 

ou à inexigibilidade” como crime. 

Desta forma, acaba se fazendo notório que a aplicação direta de princípios, mesmo 

sob suposta alegação de se buscar a maior efetividade do processo, não justifica o 

desrespeito à política pública existente. De fato, a intimação dos entes públicos para 

executarem aqueles serviços que deveriam estar sendo prestados pelas unidades e 

centros para tanto credenciados não faz com que o seu cumprimento se dê em melhor 

atendimento aos princípios do direito à vida ou à saúde. Na verdade, ao contrário, este 

cumprimento, além de moroso, é ainda mais oneroso à população, que, em última 

análise, é quem arca com os custos da aquisição dos medicamentos pelo Estado para 

atendimento de específicas decisões judiciais, a qual pode ser até 40% mais cara em 

relação à aquisição por aqueles hospitais e clínicas cadastrados como CACON’s ou 

UNACON’s. 

Em síntese, parece ficar claro que a desconsideração das regras criadas no 

ordenamento jurídico pátrio, com suposto intento de consecução dos princípios 

constitucionais que ditam direitos fundamentais, deve ser rejeitada, tanto do ponto de 

vista teórico, quanto do ponto de vista prático, sob pena de vulneração dos próprios 

princípios que veiculam os direitos fundamentais mais caros à sociedade brasileira. 

REFERÊNCIAS 

ALEXY, Robert. Direito, Razão, Discurso. Estudos para a filosofia do Direito. Tradução de Luís 

Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.  

______. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008.  

BELO HORIZONTE. Justiça Federal de Minas Gerais. Ação Ordinária 61638-32.2011.4.01.3800. 8. 
Vara. 2011. 

                                                 

26  Segundo diversas informações exaradas pelo Ministério da Saúde, a aquisição de medicamentos pode ser 
efetuada por meio de dispensa de licitação. 



 

 

______. Justiça Federal de Minas Gerais. Ação Ordinária 29995-22.2012.4.01.3800. 21. Vara. 

2012. 

BERTEA, Stefano. How non-positivism can accommodate legal certainty. In: PAVLAKOS, George 
(Ed.) Law, Rights and Discourse. Themes from the Legal Philosophy of Robert Alexy. Oxford, 
Portland: Hart Publishing, 2007. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 05 
ago. 2012.  

______. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. 
Acesso em: 05 ago. 2012. 

______. Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 05 ago. 2012. 

______. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 05 

ago. 2012. 

DIVINÓPOLIS. Justiça Federal de Minas Gerais. Ação Ordinária 1586-03.2012.4.01.3811. 1. Vara. 
2012. 

HART, H. L. A. O Conceito de Direito. Tradução de Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009.  

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Tradução de José Florentino Duarte Sérgio Antônio. Porto 

Alegre: Fabris Editor, 1986. 

______. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado: São Paulo: Martins Fontes, 
2000.  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003.  

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n.º 3.536/GM, de 2 de setembro de 1998. Disponível em: 

<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/portarias/port98/GM/GM-3536.htm>. Acesso em: 05 ago. 2012. 

______. Portaria n.º 2.439, de 8 de dezembro de 2005. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt2439_08_12_2005.html>. Acesso em: 
05 ago. 2012. 

______. Portaria n.º 741, de 19 de dezembro de 2005. Disponível em: 

<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/PT-741.htm>. Acesso em: 05 ago. 2012. 

______. Portaria n.º 346, de 23 de junho de 2008. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0346_23_06_2008.html>. Acesso em: 
05 ago. 2012. 

_____. Manual de Bases Técnicas. Oncologia. 13 ed. Brasília, agosto de 2011. Disponível em: < 
http://pt.scribd.com/doc/75818076/Manual-Oncologia-13edicao-Agosto-2011>. Acesso em: 05 
ago. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/portarias/port98/GM/GM-3536.htm


 

 

POSNER, Richard A. How Judges Think. Cambridge: Harvard University Press, 2008. 

RECASENS SICHES, Luis. Instroducción al Estudio del Derecho. México: Porrúa, 2009. 

 


