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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0005174-
18.2012.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante VALDIR 
DONIZETE GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado DIRETOR TECNICO 
DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DA COORDENADORIA DE SAUDE DO 
INTERIOR DE SAO JOAO DA BOA VISTA DIR XIV.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E PEIRETTI DE 
GODOY.

São Paulo, 13 de março de 2013. 

Ferraz de Arruda
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação sem Revisão: 0005174-18.2012.8.26.0568

Comarca: São João da Boa Vista

Juiz sentenciante: Heitor Siqueira Pinheiro

Apelante: Valdir Donizete Gomes (Assistência Judiciária)

Apelado: Diretor Técnico do Departamento de Saúde da 

Coordenadoria de Saúde do Interior de São João da Boa 

Vista Dir XIV

VOTO Nº 28.210

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO 
GRATUITO DE REMÉDIOS PARA TRATAMENTO DA 
DIABETES E HIPERTENSÃO -  OBRIGATORIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE 
FORNECER MEDICAMENTOS AO NECESSITADO -  
REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO 
 NÃO COMPROVAÇÃO  SENTENÇA JULGOU EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO  - 
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de 

compelir a autoridade coatora a fornecer gratuitamente ao impetrante os 

medicamentos descritos na inicial, necessários ao tratamento do mal que o acomete, 

diabetes mellitus e hipertensão.
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A r. sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito (fls. 

63/64), por entender o MM. Juiz a quo que não estão presentes os requisitos 

mínimos para a concessão da segurança.  

Inconformado, apela o autor alegando, em síntese,  violação de 

direito líquido e certo do apelante, devido a recusa em fornecer a medicação 

solicitada. 

Aduz ainda que o apelante está assistido por seu médico de 

confiança, tendo sido por ele prescritos os medicamentos, objeto da recusa pelo 

apelado.

 Houve contrarrazões a fls. 75/91.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. 

É o relatório.

Embora entenda que não se pode pleitear em sede de mandado 

de segurança sentença judicial que diga respeito ao cumprimento de obrigação de 

fazer ou de dar, este não é o entendimento da maioria desta Câmara, de tal sorte 

que, único vencido, hei por bem adotar o entendimento da douta maioria e 

examinar o mérito recursal.

Como tenho reiteradamente exposto em meus votos, a questão do 

fornecimento de medicamentos à população individualmente considerada mostra-

se tormentosa na medida em que faltam requisitos legais objetivos para que se dê 
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tal fornecimento, considerando que sob o aspecto da obrigatoriedade parece não 

remanescer dúvida já que a Lei Federal nº 8.080/90 e a Lei Estadual nº 791/95, 

deixam suficientemente claro que o SUS, não só se destina ao planejamento e 

organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, mas também ao 

atendimento individual (artigo 18, inciso III, letra “a”, da Lei Federal 8080/90).

Com efeito, sob o comando da Constituição Federal, a legislação 

acima citada impõe aos entes políticos da Federação o destaque em seus 

respectivos orçamentos de dotação de créditos para o financiamento das ações e 

serviços do SUS (artigo 42 e seguintes), levando-se à conclusão de que os 

orçamentos fiscais e de investimento do Município devem obrigatoriamente 

dispor sobre verbas destinadas ao gasto com medicamentos cujos preços 

extrapolam as possibilidades econômicas dos desprovidos de rendimentos 

suficientes.

Portanto, uma coisa é certa e inegável: a obrigatoriedade da 

Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao necessitado a medicação 

da qual não pode prescindir, sob pena de sofrer grave risco a sua saúde.

Por outro lado, contudo, remanesce outra questão tão importante 

quanto à primeira examinada: quais seriam os critérios legais e objetivos para o 

fornecimento de medicamento aos necessitados. A legislação não se preocupou 

em estabelecer esses parâmetros objetivos, de tal sorte que o Poder Judiciário 
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acaba decidindo as questões, quase sempre, com fundamentação na questão da 

dramática urgência do medicamento, sem, contudo, se atentar para outras 

variáveis que não poderiam deixar de ser observadas, sendo a primeira delas a 

hipótese de o solicitante do medicamento ter condições econômicas de adquiri-lo. 

Outras tantas variáveis poderiam ser demonstradas. Assim sendo, em 

considerando a possibilidade de, casuisticamente, se verificarem as variáveis, 

deve o Judiciário acautelar-se na concessão de liminares para o fim pleiteado, sob 

pena de se conceder remédio a quem pode adquiri-lo ou simplesmente por ser 

apenas um medicamento suplementar e, portanto, dispensável, quebrando assim o 

princípio legislativo do SUS de atendimento, em primeiro lugar, da população 

efetivamente carente.

Com efeito, muito embora a legislação supracitada não o diga 

expressamente, é evidente e manifesto que ela é dirigida, em essência, aos 

necessitados mesmo porque o tratamento médico-hospitalar no País é privilégio 

de 2% da população brasileira. Basta verificar os preços de internação hospitalar 

e dos medicamentos.

Em sendo assim, coerente com o princípio de privilegiar o 

atendimento àqueles que efetivamente não podem adquirir medicamento ou 

instrumento para a sua saúde, sem que isso implique em comprometimento de seu 

sustento ou de sua família, ao Poder Judiciário, cujo fim precípuo é, antes de 
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tudo, o de fazer justiça e como não há possibilidade de se fazer justiça sem a 

existência de parâmetros objetivos e gerais que conduzam, ainda que de forma 

sofrível, ao valor constitucional da socialização da saúde, impõe-se que sejam 

criados esses parâmetros à vista das finalidades da lei e da justiça.

Por conseguinte, o primeiro critério a ser observado há de ser o 

da indispensabilidade da medicação prescrita ao paciente, ou seja, não há nenhum 

outro substituto ou equivalente, de tal sorte que a sua falta possa acarretar danos 

irreversíveis à saúde do necessitado; em segundo lugar, que o medicamento seja 

de fácil acesso no mercado farmacêutico interno e não se trate, evidentemente, de 

medicamento em fase experimental; em terceiro lugar, a idoneidade da receita, 

indicação, ou atestado de um médico, sob a sua responsabilidade, é evidente, 

confirmando a absoluta necessidade do remédio para o paciente; e por último, a 

prova inequívoca da impossibilidade econômica do paciente em adquirir o 

medicamento ou realizar o tratamento.

Sem estes requisitos mínimos de verificação do direito do 

interessado, se acaba caindo em presunções e subjetivismos que, de regra, levam 

a juízos arbitrários, no sentido de destituídos de uma justiça eqüitativa e social. O 

principal risco é o de se conceder medicamento a quem não deve ser concedido, 

em prejuízo daquele que efetivamente precisa.

Por outro lado, não vale o argumento de que a presunção é a de 
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que o SUS, sempre nega o fornecimento do remédio porque, da mesma forma que 

o impetrante ingressa em Juízo para obter o medicamento, ele deve antes 

peticionar diretamente ao SUS para que este dê as razões pelas quais não concede 

o remédio. É esta a questão fundamental. Por que o SUS não fornece o remédio 

quando há lei federal e estadual impondo-lhe esta obrigação? 

Estabelecidos estes princípios, é inegável que, no caso em 

exame, muito embora a inicial afirme o contrário, observa-se que o impetrante 

não comprovou sua hipossuficiência, que justifique que a aquisição dos remédios 

requeridos na inicial, implicará em comprometimento do seu sustento.

Além disso, não há informação sobre a razão do impetrante de 

não ter se submetido à atenção que o Estado tem deferido aos diabéticos e aos 

hipertensos, com a entrega gratuita de medicamentos. 

Ademais, é de se observar que as enfermidades de que padecem 

o impetrante tem pleno atendimento pelo SUS, com o fornecimento de remédios 

por meio das unidades básicas de saúde.

Cumpre destacar ainda, que a rede pública de saúde tem em 

pleno funcionamento, atendimento, acompanhamento e fornecimento de 

medicamentos referentes às doenças do impetrante, bastando sua inscrição no 

programa próprio.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos para a 
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concessão do pleiteado na inicial e inexistente, no caso, o direito líquido e certo 

do apelante, a ação é improcedente.

Diante do exposto, mantenho a r. sentença por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

Isto posto, nego provimento ao recurso.

FERRAZ DE ARRUDA

Desembargador Relator
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