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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 438.8 04-5/7-00, da Comarca de 

ARAÇATUBA, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAÇATUBA sendo apelada MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA: 

ACORDAM, em Nona Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "POR MAIORIA DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, 

VENCIDO O 3o JUIZ", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores OSNI DE SOUZA (Presidente), GONZAGA 

FRANCESCHINI. 

São Paulo, 23 de maio de 2007. 
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EMENTA - Mandado de segurança - Liminar deferida para 
fornecimento do remédio pleiteado - Ordem concedida - Apelação 
do Município - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada -
Solidariedade das entidades federativas no cumprimento do dever 
de proteção à saúde - Inconsistência da argüição de intervenção do 
Judiciário em atos da competência constitucional de outro Poder -
Portadora de renite vasomotora - Prescrição do medicamento 
Fluicis - Indisponibilidade por falta de padronização no Sistema 
Público de Saúde - Tratamento, porém, possível pelo SUS -
Inexistência de direito líquido e certo à dispensação de produto pela 
marca ou procedência de laboratório - Indícios de abusividade -
Sentença reformada - Segurança cassada - Apelo provido. 

1. Cuida-se de apelação do MUNICÍPIO DE 

ARAÇATUBA contra a sentença concessiva da segurança, para obrigá-lo a 

fornecer à impetrante, MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA, à 

guisa de tratamento de renite vasomotora, o medicamento FLUICIS 

{NACETIL - CISTEÍNA 200), prescrito por médico da Rede Municipal de 

Saúde (fls. 42/46). 

Sustenta o apelante que o fornecimento de 

medicamentos deve ser compatível com a disponibilidade de recursos, cuja 

destinação deve ser prevista em lei orçamentária. Alega que o Poder Público 

não é obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento pleiteado pelos 

cidadãos. Almeja, pois, a denegação da ordem (fls. 58/63). 
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Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 65), 

com contra-razões (fls. 66/69) e parecer do Ministério Público, pelo 

desprovimento (fls. 88/95). 

É o relatório. 

2. Tal como já anotado em precedente mandado de 

segurança entre as mesmas partes (APELAÇÃO 397.241.5/0-00), a unicidade 

do sistema de saúde (SUS), efetivamente, integra as três entidades federativas, 

o que, à evidência, confere legitimidade passiva ad causam ao MUNICÍPIO 

para figurar, isolada ou solidariamente, com o Estado e com a União, em 

demandas visem cumprir obrigação ex lege. 

Insubsistente, também, a alegação de falta de prova 

da recusa de fornecimento do medicamento, tal o teor da informação da 

Secretaria de Saúde no sentido de que a referida droga não se encontra 

padronizada na Rede Pública de Saúde (fl. 15). 

Igualmente, não ocorre ingerência indevida do 

Judiciário em área da competência do Executivo, senão exercício próprio da 

jurisdição, de conhecer e resolver litígio deduzido em demanda judicial: é a 

decorrência pura do sistema de freios e contrapesos dos poderes, em Estado 

democrático. 
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Concernente ao mérito da dispensação do 

medicamento prescrito, compartilha-se do entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, de que a tutela constitucional à saúde não pode se sujeitar "não pode 

converter-se em promessa institucional inconseqüente, sob pena de o Poder 

Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever 

por um gesto de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado" (RE 267.612/RS, DJU 23.08.2000, rei. min. Celso de 

Mello). 

No caso dos autos, conquanto o medicamento haja 

sido prescrito por médico da própria Secretaria de Saúde e Higiene Pública, do 

Município de Araçatuba (fls. 12/13) — o que, à míngua de alegação de desvio 

funcional, poderia levar a crer na necessidade do fornecimento do 

medicamento e na conformidade do tratamento aos parâmetros orçamentários 

da referida entidade federativa, há circunstâncias que não podem ser olvidadas. 

Em primeiro lugar, a prescrição de medicamento pela 

marca do produto, sem justificativa para tanto, não se justifica, porque a 

aquisição pode e deve ser feita pelo elemento ativo, nas condições que melhor 

atenderem os interesses do licitante. 

Em segundo lugar, muito estranho o comportamento 

da impetrante, pois, tendo já sido anteriormente beneficiada por segurança 

contra o mesmo impetrado — ajuizada, também, pela Procuradoria do Estado, 

através do mesmo Procurador do Estado Jorge Kuranaka, para dispensação de 
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outros medicamentos, prescritos, igualmente, por médico do Sistema 

Municipal de Saúde, (APELAÇÃO 397.241.5/0-00) —, ela, autora, depois da 

apelação, destituiu o patrocínio gratuito, juntando procuração outorgada a 

advogada indicada pela OAB, que, somente para as contra-razões de recurso, 

requereu o obteve arbitramento de honorários no valor R$ 356,75 (fls. 66; 

77/79). 

Ora, quem necessita de dispensação de medicamentos 

e a obtém pelo oficio gracioso de Procurador do Estado, não tem por quê 

destituir desmotivadamente o patrocínio e agravar financeiramente o Estado 

com o pagamento de honorária à advogada particular, indicada pela OAB e 

nomeada somente para as contra-razões de apelação. 

Tal postura, como dito e agora repetido, está a sugerir 

malversação de recurso público para satisfação de interesse ou interesses 

pessoais. 

Demais disso, a prescrição não esclarece o tempo de 

ministração do medicamento, conquanto seja de notório conhecimento a 

necessidade de acompanhamento dos resultados obtidos com a droga 

ministrada e a eventual necessidade de sua interrupção ou substituição por 

outra, ou por procedimentos alternativos. 

Essas circunstâncias, bem sopesadas, descrêem a 

argüição de ilegalidade ou abuso da recusa de fornecimento do medicamento 
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tal como prescrito pelo médico e, via de conseqüência, o alegado direito 

líquido e certo invocado na impetração. 

Alfím, como tudo levar acreditar no cumprimento da 

liminar e, portanto, no fornecimento do medicamento, a segurança fíca desde 

logo cassada para que eventuais pedidos de prorrogação da dispensação 

somente serem feitos de conformidade com o procedimento padronizado para 

atendimento na Rede Pública de Saúde. 

3. Ante o exposto, pois, dá-se provimento à apelação 

para, nos termos da observação feita, cassar a segurança. 

Participaram do julgamento os Desembargadores OSNI DE 

SOUZA (Presidente), GONZAGA FRANCESCHINI. 

São Paulo, 23 de maje de 2007. 

JOAJ9-CARLOSIGARCIA 

,s / R e l a t o t 
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