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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Reexame 
Necessário nº 0053629-58.2010.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio 
Preto, em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX-OFFÍCIO 
sendo apelado DIRCE RITA DE CARVALHO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos 
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
LINEU PEINADO (Presidente) e SAMUEL JÚNIOR.

São Paulo, 16 de agosto de 2011.

Corrêa Vianna
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 25.734
APELAÇÃO CÍVEL nº 0053629-58.2010.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: DIRCE RITA DE CARVALHO
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO RECORRIDA: DR. MARCELO DE MORAES 
SABBAG

Fornecimento de medicamento pelo Estado  Remédio 
registrado na ANVISA  Existência de remédios similares  
Insuficiente demonstração da ineficácia do tratamento 
oferecido pela rede pública  Direito público subjetivo ao 
acesso aos medicamentos fornecidos pelo SUS  Apelações e 
reexame necessário parcialmente providos.

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece 

acolhida, vez que o impetrante comprovadamente não logrou obter o 

fornecimento gratuito do medicamento receitado e ora pleiteado (fls. 22/23 e 

35/37). 

Deve ser rejeitada a alegação do Município de ilegitimidade 

passiva ad causam. Isto porque o artigo 198 da Constituição Federal 

estabelece a solidariedade entre os entes federados no que se refere aos 

serviços de saúde, dispondo, in verbis: 
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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: (...) 

§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. (...) 

Não configurada, portanto, a carência de ação.

No mérito, a Carta Magna diz ser a saúde direito de todos e 

dever do Estado, cumprindo desenvolver políticas que visem ao bem estar do 

indivíduo e à preservação e recuperação de sua saúde. Se o Estado, com 

verbas oriundas do SUS, comprometeu-se a dar amparo à saúde, com 

políticas que visem integral assistência à população, o fornecimento de 

remédios aos que não possuem condições de adquiri-los é providência da 

maior relevância. 

No entanto, conforme posição firmada pelo Pleno do C. Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental na Antecipação de 

Tutela nº 175, de relatoria do Min. Gilmar Mendes1, “obrigar a rede pública a 

financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave 

lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo 

a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais 

necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser 

privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa 

escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a 

impropriedade da política de saúde existente.

1 STA nº 175-CE, STF, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.3.10, in DJE de 30.4.10, v.u.
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“Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder 

Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da 

custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões 

específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é 

eficaz no seu caso (...). Assim, não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos 

e Diretrizes Terapêuticas do SUS são inquestionáveis, o que permite sua 

contestação judicial”.

E, adotando tais premissas, a E. Suprema Corte buscou, a partir 

de dados obtidos mediante realização de audiência pública, traçar critérios 

objetivos a fim de se identificar a existência, no caso concreto, de direito 

público subjetivo à saúde. 

Nessa linha, o primeiro dado a ser perquirido pelo julgador 

consubstancia-se na existência ou não de política pública que abranja a 

necessidade individual trazida à apreciação do Judiciário. Se afirmativa a 

resposta, é de rigor o reconhecimento judicial da existência do direito à saúde. 

Contudo, se inexistir programa público que atenda à pretensão individual, é  

possível se configurem três situações: (i) omissão legislativa ou administrativa; 

(ii) decisão administrativa de não fornecimento; e (iii) proibição legal ao 

fornecimento.

A vedação legal ao fornecimento ocorre nos casos de 

medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

ANVISA. Trata-se de limitação instituída pela Lei nº 6.380/76, que visa à 

proteção da saúde pública (bem jurídico de caráter constitucional), visto se 

tratar de fármacos cuja segurança e eficácia não estão cientificamente 

comprovadas. Note-se, contudo, não ser absoluta a regra, estando prevista 

exceção em relação aos casos regidos pela Lei nº 9.782/99, que envolvem 

aquisição, pelo Ministério da Saúde, de medicamentos por intermédio de 
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organismos multilaterais internacionais para uso em programas de saúde 

pública.

Inexistindo a referida proibição legal, é necessário se verifique um 

segundo dado, consistente na existência de fundamentação para o não 

fornecimento do tratamento pelo SUS. Nessa hipótese é possível se 

configurem dois cenários: (i) existe tratamento similar fornecido pela rede 

pública, mas que é inadequado ao caso concreto; e (ii) não há tratamento 

disponível no SUS.

No primeiro caso, o tratamento pleiteado deve ser analisado com 

cautela, pois o SUS se filia à corrente da medicina por evidências. Via de 

regra, somente poderá ser satisfeita a necessidade individual se restar 

demonstrada a ineficácia da terapia oferecida pelo Estado.

Outra, porém, será a solução quando não houver tratamento 

disponível na rede pública. E aqui o Plenário da Suprema Corte distinguiu duas 

situações: (i) tratamentos experimentais; e (ii) tratamentos não incorporados 

pelo sistema público de saúde brasileiro.

A primeira delas envolve os tratamentos cuja eficácia não é 

cientificamente comprovada, sendo fornecidos por laboratórios ou centros 

médicos de ponta. A dispensa de tais terapias é regida por normas que 

regulam as pesquisas médicas, não podendo ser adquiridas em país nenhum, 

existindo apenas a obrigação de o laboratório que realiza a pesquisa continuar 

a fornecer a droga aos pacientes que dela participaram, mesmo após seu 

término. Neste caso, por serem tratamentos experimentais, deverão ficar 

restritos apenas aos pacientes que participaram do referido estudo clínico, não 

sendo possível obrigar o SUS a custeá-los. 
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Diferentemente ocorre quanto aos novos tratamentos, ainda não 

incorporados pelas políticas públicas de saúde, mas com eficácia 

cientificamente comprovada. Não obstante os Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas tenham aptidão para distribuir com maior eficácia os escassos 

recursos estatais, o fato é que os entraves burocráticos inerentes à atualização 

de tais instrumentos não podem impedir o acesso de pacientes do SUS a 

tratamento há muito prestado pela iniciativa privada. E para esta situação, 

firmou a Corte Excelsa posicionamento no sentido de que “a inexistência de 

Protocolo Clínico no SUS não pode significar violação ao princípio da 

integralidade do sistema, nem justificar a diferença entre as opções acessíveis 

aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários da rede privada. 

Nesses casos, a omissão administrativa no tratamento de determinada 

patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por ações individuais 

como coletivas. (...)

“Portanto, independentemente da hipótese levada à consideração 

do Poder Judiciário, as premissas analisadas deixam clara a necessidade de 

instrução das demandas de saúde para que não ocorra a produção 

padronizada de iniciais, contestações e sentenças, peças processuais que, 

muitas vezes não contemplam as especificidades do caso concreto 

examinado, impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva (individual 

e coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde”.

A propósito do tema Luís Roberto Barroso, em artigo  

publicado em sítio eletrônico da rede mundial de computadores 

(http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=52582, 

acessado em 17.5.10), intitulado “Da falta de efetividade à judicialização 

excessiva: Direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e 

parâmetros para a atuação judicial”, analisando as disposições do art. 196 da 

Constituição Federal e da Lei nº 8.080/80 (Lei Orgânica da Saúde) e os limites 
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de interferência do Poder Judiciário em relação ao fornecimento de 

medicamentos, chegou a conclusões semelhantes às enunciadas pelo 

Supremo Tribunal Federal. O i. Professor Titular da UFRJ propõe que a 

inclusão de novos medicamentos nas listas elaboradas pelo poder público 

deve ser excepcional, porque são complexas as avaliações, devendo o 

Judiciário determinar que a Administração forneça apenas medicamentos de 

eficácia comprovada, excluindo-se os experimentais e os alternativos. Além 

disso, deve o Judiciário, como regra, optar por substâncias disponíveis no 

Brasil e por fornecedores situados no território nacional e, ainda, dentre os 

medicamentos de eficácia comprovada, privilegiar aqueles de menor custo, 

como os genéricos.

No caso dos autos, verifica-se ter a requerente demonstrado de 

forma satisfatória o quadro clínico afirmado na inicial, trazendo aos autos 

relatório médico evidenciando estar acometida pela enfermidade “osteoporose” 

(fl. 26). Além disso, há elementos de convicção que demonstram a inexistência 

de proibição legal à venda do medicamento (fl. 24), conclusão que é reforçada 

pela inexistência de controvérsia acerca do registro do fármaco pleiteado junto 

à ANVISA.

Dessa forma, não estando vedada a comercialização do fármaco, 

resta verificar as razões pelas quais o Estado e o Município se negam a 

fornecê-lo à paciente. Pelo que se depreende dos autos, o remédio pedido não 

está disponível na rede pública de saúde, existindo similares terapêuticos 

indicados à doença de que é portadora a autora (fls. 22/23 e 35/37). Diante 

disso, sustenta a apelante não ter a recorrida demonstrado a necessidade e a 

eficiência do remédio pleiteado, o qual sequer é padronizado, nem a ineficácia 

da terapia oferecida pelo SUS, de modo que sua dispensa não pode ser 

concedida.
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Havendo terapia alternativa no SUS, cabia à requerente 

demonstrar a prévia utilização desta, bem como sua ineficácia. Contudo, a 

impetrante não se desvencilhou de forma satisfatória de seu ônus, pois deixou 

de trazer prova apta a demonstrar tal circunstância. Nessa linha, ainda seja 

prescrito o medicamento pleiteado por profissional médico, o fato é que não há 

qualquer referência específica nos autos à inutilidade do tratamento ofertado 

pela rede pública ao caso da autora.

Dessa forma, não obstante haja elementos de convicção 

suficientes acerca da gravidade da enfermidade e da utilidade do medicamento 

pleiteado, inexiste adequada demonstração da ineficácia do tratamento 

fornecido pela rede pública. Estabelecidas essas premissas, conclui-se que a 

autora tem direito apenas à terapia fornecida pelo Sistema Único de Saúde, 

nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

Por tais razões, dão parcial provimento à remessa oficial e às 

apelações para conceder parcialmente a ordem, garantindo-se à impetrante o 

acesso aos medicamentos padronizados na rede pública de saúde. Custas na 

forma da Lei. Livre de honorários advocatícios por força do art. 25, da Lei n. 

12.016/09.

CORRÊA VIANNA
Relator
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