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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 

0044644-48.2011.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS sendo agravado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. 

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.

São Paulo, 8 de junho de 2011. 

OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº. 8509
COMARCA: SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0044644-48.2011.8.26.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA.
1. Paciente portadora de 'diabetes mellitus' - - Pedido 
de entrega gratuita de remédios  Presença dos 
requisitos legais para a concessão da tutela de 
urgência  Legitimidade do parquet para a ação - 
Responsabilidade solidária dos entes políticos pela 
distribuição de medicamentos em geral e 
equipamentos médicos  Inteligência da Lei nº. 
8.080/90, instituidora do Sistema Único de Saúde 
(SUS)  Direito à saúde (sentido amplo) assegurado 
pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que 
constitui norma de eficácia imediata  Dever do 
Estado, qualquer que seja a esfera institucional de 
sua atuação no plano da organização federativa 
brasileira  Entrega de remédio (dois comprimidos) 
em concentração que corresponderá a dosagem 
prescrita  Reforma parcial do ato decisório 
agravado.
2. Recurso provido, em parte.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o 

ato decisório copiado a fls. 10, que deferiu a medida liminar 

pleiteada para determinar o fornecimento gratuito dos medicamentos 

solicitados à paciente Fernanda de Araújo Oliveira pelo parquet, 

imediatamente. 

A Prefeitura Municipal de Santos alega (fls. 02/09), em 

síntese, que disponibiliza o medicamento 'LEVEMIR' ou 
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'DETEMIR' com o mesmo perfil terapêutico da 'INSULINA 

LANTUS'. O uso de similar deve ser admitido para o tratamento 

médico. Não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência. A via eleita pelo parquet é inadequada, faltando-lhe 

legitimidade e interesse de agir. Deve-se atenção à Lei Complementar 

nº. 101/00.

O presente recurso foi regularmente recebido, sem a 

concessão de efeito suspensivo (fls. 77/78), sobrevindo a 

contraminuta (fls. 85/91), as informações do MM. Juízo de Direito a 

quo (fls. 106) e o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 

108/112).

É o relatório.

O recurso merece provimento, em parte.

A agravante tem certa razão.

Estão presentes, na hipótese em testilha, os requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência solicitada pelo 

parquet na ação civil pública (fls. 13/21), especialmente diante da 

documentação que a instrui (fls. 31, 32/33, 46, 59 e 72/73), a qual 

demonstra a necessidade do uso dos remédios para o controle da 

doença que acomete a paciente Fernanda de Araújo Oliveira, 

portadora que é de 'doença mellitus' há anos, sendo 

insulinodependente.

O Ministério Público do Estado de São Paulo tem 

legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública, tendo por 
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objeto a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, nos 

quais se enquadra o direito à vida e à saúde, subordinado que está à 

dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de 

Direito. É o que prevê expressamente a norma do artigo 127, caput, da 

Carta Magna.

Dessa forma, possui o Ministério Público legitimação 

extraordinária para pleitear em nome próprio direito alheio, cuja 

atribuição, inclusive, também está definida no artigo 25, inciso IV, 

alínea “b”, da Lei Federal nº. 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério 

Público), que assegura à instituição a defesa de interesses individuais 

homogêneos.

O alcance da norma do artigo 196 da Constituição 

Federal não deixa dúvida quanto ao direito fundamental da parte à 

saúde. Nessa linha, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios são solidariamente responsáveis pela distribuição de 

medicamentos em geral e equipamentos de natureza médica para 

pessoas de parcos recursos, nos termos do que preconiza a Lei 

Federal nº. 8.080/90 (norma instituidora do Sistema Único de Saúde - 

SUS).

A responsabilidade de uma das pessoas jurídicas de 

direito público não exclui a da outra, descabendo creditar à população 

carente entraves burocráticos ou administrativos que não beneficiam o 

cidadão no tratamento de sua saúde, sob pena de se negar vigência ao 

mandamento constitucional insculpido no artigo 196 da Constituição 

Federal. Por isso, é desimportante que alguns remédios ou 
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equipamentos indispensáveis ao tratamento não constem em rol 

padronizado de dispensação excepcional. Repise-se que a 

responsabilidade, na espécie, é solidária entre todos os entes 

federativos, não cabendo a um ou a outro eximir-se da obrigação, 

constitucionalmente prevista, sob pena de maltrato a um direito 

fundamental.

Afora isso, trata-se de competência administrativa 

comum a todos os entes políticos, indistintamente (artigos 23, inciso 

II, 30, incisos I e VII, 195, caput e 200, todos da Constituição 

Federal), razão pela qual o Município tem legitimidade para, sem a 

participação de outro coobrigado, responder por obrigação dessa 

natureza.

Sagra o supramencionado artigo 196 da Constituição 

Federal que a saúde (em sentido amplo) é direito de todos e dever 

do Estado. Nessas condições, deve a saúde ser assegurada pelo 

Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, razão pela 

qual é reprovável a negativa de fornecimento dos medicamentos 

solicitados pelo parquet, essencial que são para a sobrevivência 

digna da paciente. A pretensão em tela, portanto, também está 

fundamentada na dignidade da pessoa humana, como pilar do 

Estado Democrático de Direito, à luz do artigo 1º, inciso III, da Carta 

Magna.

Ressalte-se que esse dispositivo constitucional configura 

norma de eficácia imediata e assegura a todo e qualquer cidadão, 
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sem nenhuma distinção, o direito individual à saúde, como dever do 

Estado, independentemente de edição de qualquer ato normativo 

inferior para legitimar a observância ao direito subjetivo material 

custodiado.

Nesse encalço, é o que preceitua o artigo 219, parágrafo 

único, inciso IV, combinado com os artigos 222, inciso V, e 223, 

inciso I, todos da Constituição Federal, quando se referem à 

assistência integral à saúde do individuo, na linha da Lei nº. 8.080/90, 

regulamentadora do Sistema Único de Saúde (artigos 6º, inciso I, letra 

“d”, e 43).

Ora, se a saúde constitui, de um lado, direito público 

subjetivo do cidadão e, de outro, dever do Estado, é inadmissível que 

o Poder Público crie obstáculos à entrega de remédios, sob a alegação 

de que tal prática implicaria no atendimento de interesse individual 

em detrimento do interesse coletivo, desatendendo o princípio da 

isonomia.

Este relator, em caso semelhante ao presente, julgou 

nesse sentido: Apelação cível nº. 603.938.5/5-00  Comarca de 

Campinas  12ª Câmara de Direito Público  julgado em 

13/02/08  v.u.

Ainda a propósito do tema em discussão, seguem alguns 

não poucos precedentes que definem a maciça posição jurisprudencial 

adotada por esse E. Tribunal de Justiça em situações parelhas: (1) 

Apelação cível nº. 893.149.5/6  Comarca de Diadema - 3ª 
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Câmara de Direito Público - Relator: Marrey Uint  julgado 

em 09/06/09  v.u; (2) Apelação cível nº. 895.565.5/9  

Comarca de Votuporanga - 6ª Câmara de Direito Público - 

Relator: Carlos Eduardo Pachi  julgado em 08/06/09  v.u; 

(3) Apelação cível nº. 881.729.5/0  Comarca de Jacareí - 2ª 

Câmara de Direito Público - Relator: Vera Angrisani  

julgado em 26/05/09  v.u; (4) Apelação cível nº. 681.489.5/6 

 Comarca de São Paulo - 8ª Câmara de Direito Público - 

Relator: José Santana  julgado em 28/05/09  v.u; (5) 

Apelação cível nº. 889.617.5/8  Comarca de Franca - 6ª 

Câmara de Direito Público - Relator: Oliveira Santos  

julgado em 18/05/09  v.u; (6) Apelação cível nº. 865.647.5/9 

 Comarca de Franca - 5ª Câmara de Direito Público - 

Relator: Ângelo Malanga  julgado em 11/05/09  v.u; (7) 

Apelação cível nº. 780.728.5/0  Comarca de Ribeirão Preto - 

9ª Câmara de Direito Público - Relator: Osni de Souza - 

julgado em 22/04/09  v.u; (8) Apelação cível nº. 876.593.5/7 

 Comarca de Jacareí - 10ª Câmara de Direito Público  

Relator: Antonio Carlos Villen  julgado em 30/03/09  v.u; 

(9) Apelação cível nº. 870.120.5/6  Comarca de Bauru - 10ª 

Câmara de Direito Público - Relator: Antonio Celso Aguilar 

Cortez  julgado em 23/03/09  v.u; (10) Apelação cível nº. 

861.497.5/4  Comarca de São Paulo - 12ª Câmara de Direito 

Público - Relator: Edson Ferreira da Silva  julgado em 

18/03/09  v.u.
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A negativa ao fornecimento do medicamento não pode 

ter como fundamento a ausência de prescrição por médico da rede 

pública de saúde. Nesse sentido, já ponderou o eminente 

Desembargador Rebello Pinho: “Ante os termos das prescrições 

médicas apresentadas pela agravada e envolvendo o caso dos autos 

direito à vida, não há como se admitir que as alegações da agravante, 

quanto à necessidade de prévia avaliação da agravada pela rede pública 

de saúde para constatar a necessidade do uso dos medicamentos 

prescritos, bastem para afastar o requisito da prova inequívoca que 

convença da verossimilhança da alegação (...) Inexistindo 

jurisprudência pacífica excluindo das prestações referentes à saúde 

asseguradas pela legislação supra de integrantes da classe média, não 

se vislumbra o afastamento do reconhecimento da prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação relativamente ao presente à agravante, 

única e exclusivamente, por terem sido os medicamentos prescritos no 

tratamento prestado pelo plano de saúde que contratou, mas que não 

lhe fornece os remédios indicados. Nesta situação, não se mostra 

razoável, como bem decidido pelo MM. Juízo da causa, “discriminar a 

autora só porque é atendida em plano de saúde (Ana Costa), que não lhe 

fornece medicamentos, contudo” (AI 586.366.5-2/00  Comarca de 

Santos  12ª Câmara de Direito Público  julgado em 25/10/06  

v.u).

Também partilha do mesmo entendimento o ilustre 

Desembargador Samuel Júnior, que, implacável, assevera: “Afirmar-

se que haveria necessidade da assinatura de um médico do SUS, para 

garantir à paciente o direito ao tratamento necessário, para que tenha 

melhores condições de vida, quando se sabe, e é fato de conhecimento 

público que por isso não precisava estar demonstrado nos autos, que 

aquele sistema é totalmente ineficiente, chega a tangenciar a má-fé 
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processual. Negar ao médico que prescreveu o medicamento e que se 

presume, até que se prove em contrário, que tinha e tem conhecimento 

científico suficiente para fazer o diagnóstico e a prescrição, implica em 

negar reconhecimento ao diploma que obteve, certamente após longo 

curso, e ao direito que tem de exercer a medicina, impondo-lhe, para 

que possa receitar um remédio que seja caro, a tutela de um 

profissional que seja credenciado pelo SUS” (AI 352.396.5-7/00  

Comarca de São Paulo  4ª Câmara de Direito Público  julgado 

em 12/02/04  v.u).

Vale ressaltar que o relatório médico copiado a fls. 31 é 

suficiente para a demonstração de que a medicação prescrita é a mais 

adequada para o tratamento da paciente, especialmente no que se 

refere à 'INSULINA GLARGINA' (LANTUS). Existindo expressa 

prescrição médica quanto às drogas indispensáveis para o controle 

glicêmico da paciente, a qual não se adaptou a outros tipos de 

insulina, o medicamento disponibilizado pela agravante ('LEVEMIR' 

ou 'DETEMIR') não pode ser utilizado para o tratamento (fls. 43/44), 

salvo novo relatório médico. Ao contrário do que alega a 

administração municipal, a falta de adaptação à medicação similar não 

foi declarada apenas pela paciente (fls. 46 e 59) ou por sua mãe (fls. 

72/73), mas também pelo médico que acompanha seu tratamento (fls. 

31).

Por outro lado, não há óbice para que seja entregue à 

paciente o fármaco 'LEVOTIROXINA SÓDICA' com concentração 

de 25mg e 50 mg, conforme sustenta a agravante, pois corresponderá 

à dosagem diária que lhe foi prescrita (75 mg/dia  fls. 31), se 
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ingeridas duas (2) cápsulas simultaneamente (um comprimido de cada 

concentração).

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.

         OSVALDO DE OLIVEIRA

       Relator

..
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