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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0004427-

32.2009.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAÇATUBA sendo apelado MARIA APARECIDA 

EVANGELISTA RINALDINI.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos não providos, V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

PAULO DIMAS MASCARETTI (Presidente sem voto), CARVALHO VIANA E 

JOÃO CARLOS GARCIA.

São Paulo, 8 de junho de 2011

CRISTINA COTROFE

RELATORA

Assinatura Eletrônica 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0004427-32.2009.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO Nº 7489 2/10

Apelação Cível nº 0004427-32.2009.8.26.0032
Apelante: Prefeitura Municipal de Araçatuba
Apelada: Maria Aparecida Evangelista Rinaldini 
Comarca: Araçatuba
Voto nº 7489

APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO COMINATÓRIA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO  
OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO DE 
FRALDAS GERIÁTRICAS.
1. Ilegitimidade passiva ad causam do Município  
Inocorrência  Qualquer um dos Entes da Federação 
pode ser acionado para se alcançar o cumprimento da 
norma constitucional, que garante acesso do cidadão às 
ações com vistas a resguardar o direito à saúde  
Incidência do Enunciado Predominante de Direito 
Público n. 16.
2. Direito à vida digna  Paciente idosa  Doença 
crônica  Agravamento demonstrado  Fornecimento 
do insumo pretendido que se impõe  Garantias 
constitucionais previstas nos artigos 5º e 196 não se 
esgotam apenas na dispensação de medicamentos mas 
abrangem todas as ações com vistas à garantia da 
dignidade da pessoa Fundamento da República que se 
aplica à hipótese como pressuposto de atendimento 
eficiente.
3. Insumo pleiteado fora da lista padronizada do SUS  
Irrelevância  Feito que prescinde de outras provas.
4. Violação ao princípio constitucional da separação dos 
poderes  Inocorrência  Atuação do Judiciário cuida 
tão somente de evitar risco de vida  Mecanismo de 
garantia do efetivo exercício do direito à saúde  
Impossibilidade de o Poder Público exonerar-se de 
fornecer fraldas geriátricas só porque não constam em 
protocolos. 
5. A emergência na compra de remédios autoriza a 
dispensa de licitação (artigo 24, IV da Lei 8.666/93) 

Afronta a princípios constitucionais não caracterizada.
6. Verba honorária fixada segundo parâmetros de 
razoabilidade e proporcionalidade, consoante critérios 
de equidade do juiz, não ensejando qualquer reparo 
(artigo 20, §4º do CPC). Recursos não providos.

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Maria Aparecida Evangelista Rinaldini em 
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face do Município de Araçatuba visando ao recebimento gratuito e 

contínuo de FRALDAS GERIÁTRICAS (90 unidades/mês) por ser 

portadora de doença de Alzheimer avançada (CID G30-1), com 

fundamento no artigo 196 da Constituição da República. Afirma não 

ostentar condições financeiras para arcar com a compra mensal 

desses insumos e haver pleiteado o fornecimento perante a rede 

pública municipal de saúde, porém, sem êxito.

A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida a fls. 

17.

A respeitável sentença de fls. 61/68 julgou procedente 

a ação para determinar o fornecimento conforme requerido, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Condenou a 

Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios 

arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), consoante artigo 20, §4º 

do Código de Processo Civil, observada a isenção quanto as custas 

processuais.

Irresignada, recorre a vencida objetivando a inversão 

do julgado (fls. 70/96). Aduz, preliminarmente, ilegitimidade passiva 

ad causam e ausência de recusa no fornecimento. Afirma que a 

obrigação em questão incumbe ao Estado, competindo aos 

Municípios apenas os serviços de atendimento, consistentes em 

cadastramento e distribuição de remédios e insumos, sem jamais 

custeá-los. No mais, alega que a distribuição gratuita de fraldas 

geriátricas não está padronizada pelo Sistema Único de Saúde, e 

que a decisão apelada implica afronta ao princípio da isonomia e 

separação harmônica dos poderes, haja vista que não assiste ao 

Poder Judiciário continuar interferindo e alterando a prestação de 

serviços padronizada pelo Ministério da Saúde sem se atentar para 

os custos aos cofres públicos. Insurge-se contra a decisão de primeiro 
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grau salientando a exigibilidade de autorização administrativa e 

prévia licitação e dotação orçamentária no que toca à destinação 

dos recursos públicos. Repudia, enfim, os honorários arbitrados, por 

considerá-los excessivos, pugnando pela minoração.

Processado o recurso foram apresentadas 

contrarrazões (fls. 98/109).

É o relatório.

Cumpre observar, primeiramente, que em se tratando 

de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, considera-se 

interposto o reexame necessário nos termos do artigo 475, do Código 

de Processo Civil. 

Por conseguinte, examinando-se as questões 

suscitadas no recurso voluntário, de rigor o afastamento das 

preliminares arguidas porquanto insubsistentes.

É que a obrigação de prestar plena assistência à 

saúde do cidadão prevista pela Constituição consiste em verdadeiro 

ônus imposto ao Poder Público, que deve ser atendido prontamente 

em todos os seus âmbitos de atuação. 

Tanto que qualquer um dos entes da federação pode 

ser acionado para se alcançar o cumprimento da norma 

constitucional, que garante acesso do cidadão às ações da área da 

saúde, como adverte o legislador constituinte: “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 igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” 
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1.

Com efeito, trata-se de direito fundamental, cabendo 

ao Estado, em todas as suas esferas de atuação (Federal, Estadual e 

Municipal), a responsabilidade pela assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica (artigos 2º, §1º, 6º, inciso I e 7º, inciso IV da Lei 

nº 8.080/90), como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça.

 “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. 
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO 
ESTADO E DA UNIÃO. ARTS. 196 E 198, § 1º, DA CF/88.
“I - É da competência solidária entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 
responsabilidade pela prestação do serviço de 
saúde à população, sendo o Sistema Único de 
Saúde composto pelos referidos entes, conforme 
pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, 
§ 1º, da Constituição Federal. II - Recurso especial 
improviso”2.

E também da Suprema Corte:

“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 
fundamental que assiste a todas as pessoas  
representa consequencia constitucional indissociável 
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja 
a esfera institucional de sua atuação no plano da 
organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população, 
sob pena de incidir, ainda que por omissão, em 
censurável comportamento inconstitucional. 

O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade 
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público 
(federal, estadual ou municipal) a quem incumbe 
formular  e implementar  políticas sociais e 
econômicas que visem a garantir a plena 
consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 
Constituição da República.”

1 Artigo 196 da CF.
2 REsp 773657/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO
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3

Ademais, como já pacificado através da edição do 

Enunciado Predominante de Direito Público nº 16, “a ação para 

fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face 

de qualquer pessoa jurídica de direito público interno.”

Ao contrário do alegado, como se infere do 

documento de fls. 15, restou incontroversa a negativa administrativa, 

sob a justificativa de que “o Ministério da Saúde não padronizou 

fraldas descartáveis geriátricas para dispensa pelo Sistema Único de 

Saúde  SUS, portanto, ilegal sua distribuição na Rede Pública de 

Saúde para atendimento individualizado”. 

Assim, evidente que o interesse processual nesta 

hipótese decorre, simplesmente, da necessidade de uso contínuo de 

fraldas geriátricas e da insuficiência de recursos para custeá-las.

Além disso, há que se ter presente que o Poder 

Judiciário não está adstrito ao prévio requerimento administrativo 

para conceder medidas que visem assegurar direitos 

constitucionalmente previstos, considerada a orientação 

jurisprudencial uniforme quanto à prevalência do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição consagrado pela Constituição da 

República em casos tais, sobretudo diante da relevância em tutelar 

o direito à vida digna que ora se discute.

Como é cediço, a burocracia e a falta de 

informações a que são submetidos os usuários do Sistema Único de 

Saúde (fato notório) não raras vezes os obrigam a se socorrer das vias 

judiciais para obtenção efetiva dos direitos básicos assegurados pela 

Lei Maior.

As provas que instruem a exordial demonstram, 

3 STF - Ag. no Rec. Ext. 273.824-4, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.10.2000.
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extreme de dúvidas, a gravidade da doença, a hipossuficiência 

financeira bem como a necessidade de uso dos insumos requeridos, 

sobretudo por se tratar de paciente com idade avançada, cujo 

agravamento da doença restou absolutamente caracterizado4. 

Cumpre ressaltar que a assistência integral à saúde, 

prevista no artigo 196 da Constituição Federal implica no 

fornecimento não apenas de medicamentos, mas de todos os 

insumos e equipamentos imprescindíveis ao tratamento da doença. 

É certo que fralda descartável não é medicamento, 

contudo, as normas garantidoras da saúde não se esgotam no 

fornecimento de remédios, mas incluem todas as ações necessárias 

para se atingir os objetivos previstos constitucionalmente. 

Ora, não se trata de oferecer tratamento 

individualizado à apelada em detrimento da coletividade, mas tão 

somente de assegurar-lhe condições mínimas para uma vida digna e 

viabilizar sua inserção social.

Afinal, a dignidade da pessoa (fundamento da 

República) aplica-se ao caso dos autos como pressuposto de que o 

atendimento seja realizado prontamente, a fim de que se alcance 

eficiência nos resultados pretendidos, quais sejam, condições 

mínimas de conforto.

Importante frisar ainda que o Judiciário não está 

agindo de forma arbitrária, tampouco se denota usurpação das 

funções de um poder sobre o outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, 

interpretando-a e é isto o que ocorre na hipótese dos autos. 

Não se trata de ignorar o princípio da separação dos 

Poderes (CF, art. 2º), mas de evitar risco de vida (dano irreparável) 

mediante a concessão de medida que tem previsão constitucional. 

4 Fls. 13:“Paciente com D. Alzheirmer avançada, incontinência fecal e urinária, totalmente 
dependente. Solicito 90 fraldas geriátricas por mês.”
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Este é o posicionamento desta Colenda Câmara: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de 
medicamento. Tratamento de psoríase. Receita 
médica que comprova a patologia, que exige 
tratamento. Direito líquido e certo comprovado. 
Impetrante atendida por médico particular. 
Irrelevância. Direito integral à saúde dos cidadãos 
garantido constitucionalmente. Tratamento médico 
que deve ser individualizado, segundo as 
necessidades do paciente, não se podendo negar 
medicamento sob o argumento de não pertencer à 

lista padronizada. Juiz que não está atuando como 
administrador ao reconhecer o direito da impetrante e 
a obrigação do Estado, pois está cumprindo sua 
obrigação ao fazer valer a lei e a Constituição, no 
exercício da jurisdição. Recursos Desprovidos.” 5

Outrossim, o fato de não estar padronizada a 

distribuição de fraldas geriátricas não pode servir de óbice para 

dispensação pretendida. É certo que procedimentos administrativos 

são necessários a fim de racionalizar a destinação de recursos 

públicos, todavia deve ser observado o princípio constitucional da 

eficiência. 

Se a padronização desatende aos princípios 

constitucionais do direito à vida, à saúde, à dignidade da pessoa 

humana e outros, torna-se odiosa e não pode prevalecer sobre a 

Constituição Federal.  

E nem venha se alegar necessidade de estrita 

observância de dotação ou previsão orçamentária, notadamente 

porque o orçamento não cuida de tais minúcias, nem descreve, na 

alocação das verbas destinadas à saúde, quais e quantos os exames 

ou medicamentos, de cada tipo, podem ser feitos e adquiridos pelo 

administrador. 

É que não cabe falar, neste caso, em afronta à 

5 TJSP  Apelação nº 659.603.5/1-00, Relator Desembargador Carvalho Viana. (grifo nosso)
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obrigatoriedade de licitação, visto que a emergência na compra de 

remédios enquadra-se nas hipóteses de dispensa de que trata o 

artigo 24 da Lei nº 8.666/936.

Ademais, “a Administração Pública não deve se 

esquivar de tal dever constitucional para com o cidadão, diante da 

própria redação da Lei de Responsabilidade Fiscal que, em seu 

artigo 5º, inciso III, alínea b, aponta que o orçamento anual dos entes 

federativos deverá conter reserva de contingência, cuja forma de 

utilização do montante, definido com base na receita corrente 

líquida, será destinada ao atendimento de tais contingências e 

outros riscos e eventos fiscais imprevistos, tais como o fornecimento 

de medicamentos de alto custo para portadores de debilidades 

físicas.”7

No que concerne à verba honorária, não procede o 

inconformismo apresentado, pois foi arbitrada segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, em atenção à regra do § 4º, do 

artigo 20, do Código de Processo Civil, levando-se em conta que a 

verba deve ser fixada consoante apreciação equitativa do juiz, 

atendidas as normas das alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º, por isso, não 

merece qualquer reparo.

Destarte, de rigor a manutenção da decisão recorrida 

nos termos em que foi prolatada, a fim de assegurar o fornecimento 

gratuito e mensal das fraldas geriátricas descartáveis sempre 

6 Artigo 24 da Lei 8.666/93: É dispensável a licitação:
(...) IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos. (grifo nosso)
7 TJSP  Apelação Cível nº 969.401-5/5-00, 8ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Dimas 
Mascaretti, j. 18.11.2009.
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mediante apresentação de receituário atualizado e enquanto 

perdurar o tratamento.

Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento 

ao recurso voluntário e ao reexame necessário.

CRISTINA COTROFE
                                                               Relatora
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