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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 

Necessário nº 0002257-61.2009.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em 

que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA e 

JUIZO EX OFFICIO sendo apelado JOSE RODRIGUES NETO.

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

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. 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, 7 de dezembro de 2011. 

OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO N° 10194
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA 
APELAÇÃO CÍVEL N° 0002257-61.2009.8.26.0655
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 
PAULISTA e JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: JOSÉ RODRIGUES NETO
Juíza de primeira instância: Jovanessa Ribeiro Silva Azevedo Pinto

APELAÇÃO CÍVEL  MANDADO DE SEGURANÇA 
 Impetrante acometido por AVC hemorrágico, com 

sequela neurológica grave - Necessidade de suplemento 
alimentar Soya Diet 200ml - Ausência de condições 
financeiras para custear o tratamento - Direito à saúde 
assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição 
Federal, que constitui norma de eficácia imediata - Dever 
do Estado  Direito que não se limita apenas ao aspecto 
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder 
Público, da terapia e respectivo remédio ao necessitado  
Obrigação da União, Estados e Municípios, isolada ou 
conjuntamente, de garantir assistência à saúde da 
população - Poder Judiciário que apenas atribui 
efetividade ao mandamento constitucional - 
Inadmissibilidade de se afastar a obrigação do Município 
sob o argumento de que o impetrante deveria se submeter 
aos procedimentos do SUS, tratando-se com médico da 
rede pública  Médico responsável pelo 
acompanhamento clínico do paciente está apto a definir o 
melhor tratamento  Reexame necessário e recurso 
voluntário não providos.

Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença 

de fls. 99/103, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido, 

concedendo a ordem, a fim de que seja fornecido gratuitamente ao 

impetrante a alimentação necessária, enquanto perdurar a 

enfermidade, na forma e na quantidade mencionada às fls. 16. Isento 

de honorários. Custas na forma da lei. Determinou a remessa dos 

autos para reexame necessário. 
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A Municipalidade apelou (fls. 111/119), alegando, em 

síntese, que o SUS dispensa produtos genéricos e, em momento 

algum, o impetrante demonstrou a negativa de fornecimento desses 

medicamentos. Aqueles considerados de alto custo e que estão fora de 

listagens oficiais devem ser custeados pelo Estado, porquanto dotado 

de maior disponibilidade orçamentária. O medicamento não tem sua 

eficácia comprovada. O impetrante vem se tratando com profissional 

da rede particular de saúde, o que desatende os protocolos instituídos 

pelo SUS para o fornecimento de medicamentos. Outrossim, o Poder 

Judiciário não pode interferir na Administração e gestão do orçamento 

municipal.

O recurso foi regularmente recebido (fls. 138) e não foi 

respondido (fls. 139). 

A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

não provimento do recurso (fls. 142/144).

É o relatório.

Sagra o artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado. Deve, nestas condições, ser 

assegurada pelo Poder Público, razão pela qual incabível a negativa de 

fornecimento dos remédios essenciais ao tratamento do recorrido.

Este dispositivo constitucional configura norma de 

eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como 

dever do Estado, independentemente da edição de qualquer ato 

normativo inferior para legitimar a observância ao direito subjetivo 
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material custodiado.

Além do comando constitucional, a Lei nº 8.080/90, que 

regulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração 

Pública a “execução de ações, de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica” (art. 6º, inciso I, letra d).

Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao 

aspecto hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, 

da terapia e respectivo remédio ao necessitado. Trata-se de uma 

garantia constitucional, cabendo ao Estado observar as normas 

instituídas pela Carta Magna e garantir ao cidadão o amplo acesso à 

saúde, inclusive com o fornecimento dos medicamentos de que 

necessita.

As normas constitucionais disciplinadoras da assistência 

à saúde da população imputam aos três entes federativos, União, 

Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de 

garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 

e 198, § 1º da Constituição Federal e artigo 219 da Constituição 

Estadual).

Portanto, a saúde é um dever do Estado e um direito do 

cidadão. O vocábulo “Estado” deve ser interpretado em seu sentido 

amplo, qual seja, todos os entes políticos da federação, de modo que 

evidente a solidariedade no cumprimento dessa obrigação 

constitucional.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou 
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a respeito do tema:

“Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-

se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da 

demanda." (REsp nº 507.205-0/PR, Rel. Min. José Delgado, j. 

07.10.03).

A este respeito, arremata o Ilustre Desembargador Laerte 

Sampaio:

“O direito à saúde pode ser exigido em relação a todos os órgãos 

com dever genérico de executar as ações e medidas para garanti-

lo. A divisão que se faz entre as diversas esferas da administração 

é meramente burocrática e não impede que seja exigida de uma ou 

outra a prestação devida. Essa divisão de atribuições somente 

indica que as diferentes pessoas deverão agir de forma coordenada 

para que não seja omitido o fornecimento dos medicamentos: se 

um órgão administrativo tem disponibilidade do medicamento 

nada impede e tudo justifica que a autora solicite sua intervenção 

para fornecê-lo, até mesmo sob a forma de ressarcimento de 

eventual despesa realizada. O inadmissível é exigir que o doente 

mendigue, de porta em porta, a satisfação de seu direito, que 

integra a sua cidadania” (Apelação Cível n.º 467.866.5-6/00  

Bauru  3.ª Câmara de Direito Público - j. 11.04.2006, V.U.).

Por conseguinte, é inaceitável que a apelante lance mão 

de argumentos relativos às atribuições estabelecidas na esfera 

administrativa para repelir o cumprimento do pedido inicial a outros 

órgãos.

De outro lado, não se faz necessária a demonstração de 

que houve, efetivamente, recusa do Poder Público em fornecer os 
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aludidos medicamentos ou mesmo de que estes não estavam 

disponíveis ao impetrante. Ademais, como é cediço, o Município não 

tem por hábito apresentar a quem o procura para a obtenção de 

remédios documento por intermédio do qual admita a recusa.

Anote-se ainda que não há exigência alguma de que, para 

se postular em juízo, seja necessário, antes, ter-se percorrido todas as 

instâncias administrativas e, nestas, não se ter logrado êxito. 

Por outro lado, não há que se cogitar em invasão de 

matéria de competência do Poder Executivo, porquanto o apelado 

pretende tão-somente o cumprimento do dever constitucional do 

Estado de preservar e recuperar a saúde dos indivíduos (artigo 196 da 

Constituição Federal). Nesta esteira, deve fornecer os medicamentos 

adequados àquele que não possui condições financeiras para adquiri-

los.

O acolhimento da pretensão ora deduzida em juízo 

apenas torna efetivo o direito de integral assistência à saúde. Essa 

atribuição não se confunde, em absoluto, com o poder-dever da 

Administração Pública de gerir as verbas ou recursos de determinada 

área ou, ainda, de estabelecer suas prioridades de atuação, tampouco 

transgride o primado constitucional da separação dos poderes.

Sobre a matéria, aliás, já se posicionou a jurisprudência: 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Concessão de medicamentos - 
Recurso oficial não conhecido, nos termos do disposto no art. 
475, § 2.º, do Código de Processo Civil - Preliminar de 
ilegitimidade passiva ad causam - Inocorrência - Prestação 
que cabe a todos os entes estatais  Exclusão da Fazenda do 
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Estado descabida  Autor que sofre de grave doença - Direito 
à saúde constitucionalmente previsto no art. 196 do Texto 
Maior - Direito à saúde que representa um verdadeiro direito 
fundamental - Necessidade do Estado cumprir o postulado 
constitucional  Caso de se implementar a força normativa da 
Constituição (Wille zur Verfassung) - Tratamento, ademais, 
diferenciado aos idosos com espeque no Estatuto do Idoso - 
Inexistência de violação ao princípio da igualdade, muito pelo 
contrário, porquanto trata-se de tratamento desigual aos 
desiguais e meramente o cumprimento do dever constitucional 
do Estado de garantir o direito à saúde - Multa diária em face 
do Poder Público - Possibilidade  Recurso oficial não 
conhecido, nos termos do disposto no art. 475, § 2.º, do 
Código de Processo Civil - Recurso desprovido, afastada 
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. (Apelação 
Cível n.º 567.303.5-7/00  São Paulo  6.ª Câmara de Direito 
Público - Rel. Sidney Romano dos Reis - j. 19.05.2008, V.U.)

Além disso, a tese defendida pela apelante de que há 

protocolos exigindo que a consulta do paciente seja realizada por 

profissional do Sistema Único de Saúde, para este fazer jus ao 

recebimento de medicamentos gratuitos, não pode prevalecer em face 

do comando constitucional, haja vista a ausência de limitação 

semelhante.

Nesse sentido, o eminente Desembargador Nogueira 

Diefenthaler:

“Desmerece ser acolhido, também, o argumento de que não 

subsiste a obrigação de fornecer medicamento ou insumo constante 

da lista padronizada de medicamentos fornecidos pelo SUS a 

pessoa que não se submeteu ao atendimento médico da rede 

pública, ou seja, àquela que obteve prescrição medicamentosa de 

médico particular, pois tal exigência imposta pela Administração 

não encontra respaldo legal, muito menos constitucional, por se 

tratar de direito fundamental da pessoa humana o direito à saúde, 
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a ser garantido pelo Poder Público.” (Apelação cível nº 941.517-

5/0-00  São Paulo  7ª Câmara de Direito Público  j. 

16.11.2009).

Ainda, inexiste qualquer obrigatoriedade de o impetrante 

consultar-se com médicos da rede pública. Os documentos 

apresentados pelo apelado são dignos de crédito, porquanto a 

prescrição dos medicamentos foi efetivada por médico especialista, 

que forneceu receituário com seu nome e número de registro médico.

Ainda, não cabe ao Judiciário analisar se o medicamento 

prescrito é ou não eficaz, ou se existe outro que o substitua, pois tal 

responsabilidade é atribuição exclusiva dos médicos. 

A necessidade e a eficiência dos medicamentos 

solicitados estão comprovadas pelo receituário e pela declaração 

médica que instruem a ação mandamental (fls. 16). Como profissional 

responsável pelo acompanhamento clínico do impetrante, o médico 

em questão está apto a definir o melhor tratamento terapêutico, 

inclusive avaliando a eficiência do medicamento que prescreveu. 

Portanto, se prescreveu tais substâncias, é porque considerou que estas 

 e, ressalte-se, não outras  são as mais apropriadas às peculiaridades 

clínicas do paciente.

Ressalte-se, por oportuno, que os profissionais da área de 

saúde subscrevem atestados sob as penas da lei, ou seja, estão sujeitos 

às sanções previstas no artigo 302 do Código Penal, em caso de 

falsidade. Suficiente, portanto, a palavra do profissional.

Destarte, a segurança se justifica, pois existe direito 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9

Apelação / Reexame Necessário nº 0002257-61.2009.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto nº 10194

líquido e certo a ser protegido pela via mandamental. A falta do 

medicamento pode trazer graves prejuízos à parte, alguns deles 

irreversíveis. 

A propósito do tema objeto da presente demanda, há 

decisão do Supremo Tribunal Federal:

“O direito à saúde  além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas  representa 

conseqüência 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.” 

(RE 273.834, Rel. Ministro Celso de Mello, j. 23.08.2000, DJ 

18.09.2000).

Nesta Corte de Justiça, o entendimento não discrepa:

Mandado de Segurança - Portador de Diabetes Melitus tipo 2 e 

Hipercolesterolemia - Fornecimento de medicamentos para 

tratamento das enfermidades - Obrigação do Poder Público que se 

fundamenta nos arts. 196 e 198 da CF e na legislação que rege o 

SUS - Manutenção da sentença que concedeu a segurança - 

Recursos desprovidos. (Apelação Cível nº 0197362-35.2008, 4ª 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10

Apelação / Reexame Necessário nº 0002257-61.2009.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto nº 10194

Câmara de Direito Público, Rel. Ferreira Rodrigues, j. em 

17/10/11, v.u.).

Apelação Obrigação de fazer - Fornecimento de medicamentos 

gratuitos pelo Estado - Autora portadora de Diabetes Melitus - 

Concessão - Inconformismo - Princípios constitucionais que 

garantem o direito de recebimento de medicamentos gratuitamente - 

Direito assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal e 

previsão contida no art. 1º da Lei nº 10.782/01 - Recurso 

improvido. (Apelação Cível nº 9169257-26.2007, 1ª Câmara de 

Direito Público, Rel. Castilho Barbosa, j. em 13/09/11, v.u.).

“MANDADO DE SEGURANÇA  Fornecimento de medicamento  

Impetrante portador de Mal de Alzheimer  Necessidade dos 

medicamentos Rivastigmina (Exellon) na forma patch (adesivo)  

Dever dos entes estatais de prestar a assistência pretendida  

Jurisprudência pacífica sobre a matéria  Recursos desprovidos.”

(AC nº 994.09.234754-4, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 

31.03.2010, v.u.).

“Medicamentos  fornecimento de medicamentos para tratamento 

de diabetes e área cardiovascular  é dever do Estado garantir a 

saúde da população  ação julgada procedente  manutenção da 

multa diária em caso de descumprimento. Recurso não provido.” 

(AC nº 990.09.304159-9, Rel. Des. Venício Salles, j. 31.03.2010, 

v.u.).

À vista do exposto, nega-se provimento ao reexame 

necessário e ao recurso voluntário interposto.

                  OSVALDO DE OLIVEIRA
                                    Relator
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