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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

994.08.155255-1, da Comarca de Jaú, em que são apelantes/apelados FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU sendo 

apelado/apelante VERA LYDIA BLANCO DE SOUZA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos das rés improvidos e da autora 

desconhecido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

FRANCO COCUZZA (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.

São Paulo, 13 de dezembro de 2010.

FRANCISCO BIANCO
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº            : 222
APELAÇÃO Nº          : 994.08.155255-1
COMARCA             : Jaú
APELANTES/APELADOS: Prefeitura Municipal de Jaú

Fazenda do Estado de São Paulo
Vera Lydia Blanco de Souza (JG)

OBRIGAÇÃO DE FAZER  MEDICAMENTOS  

PACIENTE HIPOSSUFICIENTE REMÉDIO SIMILAR 

FORNECIDO PELO ESTADO  PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA OBRIGAR À 

DISPONIBILIZAÇÃO DE REMÉDIO QUE NÃO 

CONSTA DA LISTA PADRONIZADA DO SUS  

RECURSO DO ESTADO  AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL  VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

ISONOMIA E DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES  

OBRIGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA SEGUNDO O 

PRINCÍPIO ATIVO DO MEDICAMENTO  

NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA 

DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS - IMPOSIÇÃO DE 

ASTREINTE  POSSIBILIDADE  'BIS IN IDEM'  

INOCORRÊNCIA  RECURSO DO MUNICÍPIO  

REPRODUÇÃO 'IPSIS LITERIS' DA CONTESTAÇÃO  

DESOBEDIÊNCIA AO ART. 514, II, DO CPC  

RECURSO DA AUTORA  MEDICAMENTO SIMILAR  

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE 

EQUIVALÊNCIA DO PRINCÍPIO ATIVO. 1. O prévio 

requerimento administrativo não é condição para o 

ajuizamento da ação, ainda mais quando a resistência ao 

fornecimento espontâneo do medicamento é manifestada 

por meio da contestação. 2. Não ofende os princípios da 

isonomia, legalidade e separação dos poderes, a decisão 
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judicial que determina que o Estado cumpra o dever de 

prestar, de forma eficiente, o serviço de saúde pública, pois 

o orçamento permite o contingenciamento de verbas para 

atender às necessidades supervenientes e que exigem 

atendimento inadiável. 3. O fornecimento de medicamento 

com base no princípio ativo somente deve ser autorizado 

quando comprovada a correspondência do similar com o 

remédio prescrito. 4. A teoria da reserva do possível não 

pode ser aplicada em matéria de preservação dos direitos à 

saúde e à vida, em razão da importância destes bens 

jurídicos tutelados pela Constituição Federal. 5. É possível 

a fixação de multa para efetivação da tutela específica 

quando o Estado não cumpre a obrigação imposta pela 

sentença (art. 461, §5º, CPC), não havendo que se falar em 

'bis in idem' diante da abstrata possibilidade de 

intervenção federal, que não tem precedente histórico. 6. O 

Estado  considerado em sentido amplo  tem o dever de 

prover a saúde de quem não tem condições financeiras de 

fazê-lo por si só, ainda que o tratamento corresponda ao 

fornecimento de medicamentos não constantes da lista 

padronizada do SUS. A responsabilidade dos entes 

federados é solidária. 7. É ônus do autor a comprovação 

de que o medicamento específico prescrito por médico de 

sua confiança não tem o mesmo princípio ativo daquele 

fornecido pelo Estado. RECURSOS DAS RÉS 

IMPROVIDOS E DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

Ao relatório da respeitável sentença de fls. 90/95 

acrescenta-se tratar-se de ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente 

para o fim de condenar as requeridas apelantes ao fornecimento mensal do 
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medicamento “Mirtazapina”, mediante apresentação do receituário médico próprio a 

cada retirada, cassada a tutela antecipada inicialmente concedida para obrigar ao 

fornecimento do medicamento “Alprazolam”, sob pena de pagamento de multa diária 

de R$500,00 a incidir a partir da primeira obrigação vencida após a intimação da 

sentença, e ainda, carreando às vencidas o pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados, por eqüidade, em R$400,00.

Apelam as partes.

A FESP argüiu preliminar de falta de interesse 

processual e, quanto ao mérito, em resumo, alegou: a) ofensa ao 

princípio da isonomia que deve nortear a prestação de serviços na área 

da saúde; b) que o paciente que pretender se beneficiar dos serviços de 

saúde prestados pelo Estado deve observar os regramentos técnicos e 

administrativos por ele estabelecidos, não cabendo o patrocínio de 

tratamento prescrito por profissional que não pertença ao Sistema Único 

de Saúde, nem o fornecimento de medicamentos estanhos à lista 

padronizada do Ministério da Saúde; c) que, conforme diretrizes 

preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, a prescrição médica 

deve observar o princípio ativo do medicamento, sem apego à marca, 

justificado, quando for o caso, a impossibilidade de substituição por 

genérico; d) que a determinação de entrega de medicamento específico, 

não constante da lista padronizada do Ministério da Saúde, ofende o 

princípio constitucional da tripartição dos Poderes; e) que em face do 

aparente conflito de normas constitucionais  direito à saúde e respeito 
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aos princípios orçamentários  deve-se fazer uso do princípio da 

concordância prática ou da harmonização, para permitir a coexistência 

dos bens jurídicos protegidos; f) que a imposição de multa e de exíguo 

prazo para cumprimento da decisão são incompatíveis com os 

procedimentos administrativos que devem ser adotados pela 

Administração Pública para aquisição de medicamentos decorrentes de 

ordem judicial; d) que, diante da possibilidade de intervenção federal por 

eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação de 'astreinte' 

caracteriza 'bis in idem' e fere a independência entre os Poderes. Pugna 

pela improcedência da ação, com a inversão dos ônus de sucumbência. 

A Prefeitura, por sua vez, argüiu preliminares de 

incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, 

em resumo, reiterou os termos da contestação de fls. 30/46, alegando 

que: a) a Secretaria Municipal de Saúde não é distribuidora de 

medicamentos, razão pela qual não pode ser compelida a prestar 

obrigação a qual não é devedora; b) os medicamentos de alto custo e 

excepcionais, ou seja, aqueles não constantes da lista padronizada do 

SUS, devem ser exigidos da União e dos Estados, a quem, efetivamente, 

cabe a sua aquisição e distribuição. Pugna pela improcedência da ação.

Por fim, apela a autora, alegando que não se pode 

presumir, com base em mera alegação, que o medicamento 

“Alprazolam”  excluído da condenação  pode ser substituído por outro 
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similar, sem a correspondente prescrição médica neste sentido. Pugna 

pela total procedência da ação. 

Os recursos foram recebidos no efeito devolutivo e 

contra-arrazoados pela Prefeitura e pela autora. Sem resposta da 

Fazenda.

Não há reexame necessário.

É o relatório.

Julgamento na ordem cronológica de interposição.

DO APELO DA FAZENDO DO ESTADO:

O inconformismo não prospera.

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse 

processual, sob duplo fundamento: primeiro, porque o prévio 

requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento da ação; 

segundo, porque os argumentos deduzidos em preliminar são 

inconsistentes em face do documento de fls. 15, que comprova ter 

havido o prévio requerimento administrativo perante órgão da Secretaria 

de Estado da Saúde, bem como a negativa de fornecimento dos 
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medicamentos objetos da ação.

Quanto ao mérito, melhor razão não assiste à 

apelante.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. pedido de 

tutela antecipada, narrando a autora ser portadora de transtorno afetivo 

emocional de múltiplos e heterógenos sintomas (F 32.2 CID 10), que a 

impossibilitam para o trabalho, necessitando do uso dos medicamentos 

“Mirtazapina 30mg” e “Alpazolan 1mg”, que têm o custo mensal de 

aproximadamente R$259,80, valor este que não pode ser desembolsado 

sem prejuízo do seu próprio sustento. A tutela antecipada foi deferida 

sendo, contudo, cassada parcialmente por ocasião da sentença, para 

obrigar as requeridas ao fornecimento, tão somente, do medicamento 

“Mirtazapina”.

A medicação prescrita atende as peculiaridades do 

caso concreto e está sob a responsabilidade profissional do subscritor da 

receita médica, não havendo nos autos qualquer indicação do 

correspondente medicamento similar ou genérico que pudesse substituir 

aquele decorrente da prescrição médica.

A autora alegou não ter condições de adquirir, às suas 

próprias expensas, o referido medicamento, sendo, pois, presumível a 
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sua hipossuficiência diante do atestado médico que a incapacita para o 

trabalho.

Nos termos da Constituição Federal, na prestação de 

serviço de saúde, deve haver cooperação técnica e financeira entre a 

União, os Estados e os Municípios (arts. 30, VII e 196), os quais têm 

responsabilidade solidária quanto a este dever. E o atendimento integral 

é da competência do Sistema Único de Saúde, consoante art. 198, II, da 

CF.

Assim, não remanesce nenhuma dúvida de que cabe 

ao SUS, além de outras atribuições constitucionais, o atendimento 

individual do interessado necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei 

Federal nº 8.080/90). Anote-se que essa obrigação é extensiva a todos os 

entes federativos, mediante a manutenção orçamentária de dotação de 

créditos suficientes para tal finalidade.

Compete ao Estado prover a quem, sendo por sua vez 

desprovido de recursos  como é o caso do apelado , o fornecimento de 

medicamentos necessários à manutenção da sua saúde, nos termos dos 

arts. 23, II e 196, ambos da Constituição Federal.

Pondere-se, ainda, que o Estado não pode 

condicionar a prestação de serviços de saúde à prévia avaliação de 
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médico credenciado do SUS, constituindo tal conduta afronta ao 

princípio constitucional da eficiência, o qual deve nortear a atividade da 

Administração Pública.

O argumento de que a prescrição médica deve se 

pautar no princípio ativo do medicamento, sem apego à determinada 

marca, embora seja pertinente em face das diretrizes da Organização 

Mundial da Saúde e das políticas públicas desenvolvidas para fomentar 

os programas de assistência à saúde, não pode ser acolhido por uma 

simples razão: a apelante não demonstrou, a exemplo do que fez com o 

medicamento “”Alprazolan” (fls. 15),  que dispunha de medicamento 

similar ou genérico na listagem padronizada do SUS.

Também não foram impugnados o diagnóstico e a 

prescrição médica, não se justificando, pois, a resistência da apelante em 

fornecer o medicamento que, diante dos fatos e provas produzidas nos 

autos, constitui o único meio eficiente de tratamento da doença.

A alegada falta de recursos para o cumprimento das 

decisões judiciais similares e a suposta violação aos princípios da 

isonomia, legalidade e separação dos poderes não convencem, pois o 

orçamento permite contingenciamento de verbas para necessidades 

supervenientes e de atendimento inadiável, caindo por terra o argumento 

da apelante no que tange à violação aos artigos 165 e 167 da 

Constituição Federal. 
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Ademais, inexiste violação ao tratamento igualitário, 

visto que não se pode partir do princípio de um nivelamento inferior do 

provimento de um serviço essencial à população por parte do Estado.

Por fim, tendo em vista a importância do bem 

jurídico tutelado, a jurisprudência pátria entende descabida a aplicação 

da teoria da reserva do possível para harmonização de normas 

constitucionais aparentemente incompatíveis. A propósito: 

"(...) 4. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é 

possível, com amparo no art. 461, §5o, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF 

adotando a "Teoria da Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de 

preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, 

por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção 

postergada. (REsp 784241/RS, Rei. Ministra Eliana Calmon, 2ª T., julgado em 

08/04/2008, DJE 23/04/2008)
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Por fim, a imposição de multa para o caso de 

descumprimento da obrigação fixada pela respeitável sentença, está 

respaldada pela lei, pois, em se tratando de obrigação de fazer, aplica-se 

à espécie o disposto no art. §5º, do Código de Processo Civil, 

perfeitamente cabível no caso vertente, não havendo que se falar em 'bis 

in idem', pois a possibilidade de intervenção federal para os casos de 

descumprimento de decisão judicial não tem precedente histórico e se 

mostra pouco efetiva para a execução da sentença diante dos excessos de 

formalismos ditados pela Constituição Federal.

DO APELO DA PREFEITURA:

As razões de apelação não impugnaram diretamente 

os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos da 

defesa, em total desrespeito à norma do art. 514, II, do Código de 

Processo Civil.

Conforme anotam Theotonio Negrão e José Roberto 

F. Gouvêa (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 41ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, nota parc. art. 514:10, p. 699):

“O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da 

sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, 

de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já 

desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o 
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ataque específico à sentença. Procedendo desta forma, o que o apelante submete ao 

julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência 

recursal originária do Tribunal” (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, 

j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).

Afigura-se inaceitável o comodismo da parte em 

reproduzir 'ipsis litteris' os termos da contestação, sem qualquer ataque 

específico aos fundamentos da sentença recorrida.

Tal comportamento impõe o não conhecimento do 

recurso.

DO APELO DA AUTORA:

O apelo não comporta provimento.
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Ao ajuizar a ação, a autora, munida da receita médica 

que prescreveu o medicamento “Alprazolam” e do ofício-resposta da 

Secretaria Estadual de Saúde, informando que o referido medicamento 

poderia ser substituído por outros do mesmo gênero, a saber, 

“Nitrazepan”, “Drazepan” e “Clonazepan”, tinha o ônus processual de 

comprovar que estes não substituíam àquele com a mesma eficiência ou, 

ainda, que não apresentavam o mesmo princípio ativo, o que 

comprometeria o sucesso do seu tratamento.

Se por um lado é certo que ao Estado incumbe o 

dever de prestar o serviço de saúde pública, ao cidadão contribuinte cabe 

o papel de contribuir para o racionamento dos gastos públicos neste 

segmento, pois não é razoável exigir um medicamento específico 

quando outro, similar ou genérico, pode, perfeitamente, suprir as 

necessidades do paciente.

Não se trata, ao contrário do alegado nas razões 

recursais, de “mera presunção” de que o medicamento prescrito pudesse 

ser substituído por outro constante na lista padronizada do SUS, com 

potencial risco de dano à saúde da autora. É óbvio que o medicamento 

não pode ser substituído sem a correspondente orientação médica. Por 

isso se condicionou o fornecimento do medicamento disponível na rede 

pública à prévia avaliação médica.
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Poderia a autora, ao propor a ação pleiteando o 

medicamento específico e para comprovar a plausibilidade do seu 

direito, trazer aos autos o competente relatório médico no sentido de que 

o medicamento prescrito não poderia ser substituído por um daqueles 

disponibilizados pelo Estado.

A ausência de tal prova, impõe a manutenção da r. 

sentença, por seus próprios fundamentos, cabendo à autora submeter-se 

à avaliação médica para obtenção, junto à rede pública de saúde, do 

medicamento necessário ao seu tratamento.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos 

recursos das rés e NÃO SE CONHECE do recurso da autora.

FRANCISCO BIANCO

              Relator
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