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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0001973-35.2011.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante OSVALDO 
REGODANSO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO 
FEITOSA (Presidente) e FERREIRA RODRIGUES.

São Paulo, 10 de junho de 2013

PAULO BARCELLOS GATTI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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4ª CÂMARA

APELAÇÃO COM REVISÃO N° 0001973-35.2011.8.26.0218

APELANTE: OSVALDO REGODANSO

APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES

ORIGEM: 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GUARARAPES/SP

VOTO N° 129

APELAÇÃO  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  Ação de 
obrigação de fazer com pedido liminar  Sentença 
que julgou a demanda parcialmente procedente, 
negando ao autor o fornecimento dos remédios 
“LOSARTANA POTÁSSICA 50mg e MINUSORB 70mg”, ao 
argumento de que a Municipalidade não poderia ser 
compelida a fornecer medicação que já se encontra 
disponível a toda a população, bastando ao 
interessado requerer os medicamentos mediante a 
apresentação da prescrição médica, do CPF e do 
cartão SUS (fls.77)  Direito constitucional à 
saúde  Dever do Poder Público em fornecer 
medicamento àqueles que necessitam  
Responsabilidade solidária dos entes públicos, nos 
termos do art. 23, II, da CF  Necessidade e 
eficácia demonstradas  Ausência de comprovação de 
pedido administrativo  Desnecessidade  
Incidência do princípio da inafastabilidade da 
jurisdição, previsto no artigo 5º XXXV da 
Constituição Federal - Sentença de parcial 
procedência reformada - Recurso provido.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta por OSVALDO 

REGODANSO, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer 

promovida em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES, 
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julgada procedente em parte, consoante r. sentença de fls. 

72/78, cujo relatório fica adotado.

Em suas razões, alega o apelante que promoveu 

a ação com o objetivo de obter gratuitamente os medicamentos 

LOSARTANA POTÁSSICA 50mg, INDAPEN SR 1,5g, BETASERC 24g, 

CLUSIVOL COMPOSTO, OS-CAL D 500 e MINUSORB 70mg, tendo em 

vista que é portador de várias enfermidades, como osteoporose 

e hipertensão, e não dispõe de recursos suficientes para 

adquiri-los.

Ocorre que na sentença o MM. Juiz condenou a 

apelada a fornecer tão somente os medicamentos INDAPEN SR 

1,5g, BETASERC 24g, CLUSIVOL COMPOSTO, e OS-CAL D 500, 

deixando de condená-la no que se refere aos remédios 

LOSARTANA POTÁSSICA 50mg e MINUSORB 70mg, sob o argumento de 

que estes poderiam ser adquiridos em qualquer farmácia 

municipal gratuitamente, tendo em vista estarem disponíveis 

para a população, conforme alegado pela Prefeitura na 

contestação.

Sustenta o apelante que a r. sentença deve ser 

reformada, pois todos os medicamentos receitados pelo seu 

médico foram negados pela apelada. Em que pese os remédios 

LOSARTANA POTÁSSICA E MINUSORB estarem disponíveis 

gratuitamente na rede pública, não foram eles concedidos por 

terem sido prescritos por médico particular.

Afirma o apelante que o requerimento dos 

medicamentos efetuado junto à Secretaria de Saúde Municipal 

foi verbal, não possuindo, por essa razão, documento 

comprobatório da solicitação. Além disso, é sabido que o 

Poder Público não responde por escrito às solicitações de 

medicamentos, e, caso o fizesse, teria em mãos o apelante 
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prova de que a apelada se recusou a entregar todos os 

medicamentos solicitados.

Não pode a apelada valer-se da própria 

torpeza, eis que deixa propositalmente de responder por 

escrito às solicitações de medicamentos justamente para que o 

interessado não tenha como comprovar o indeferimento 

administrativo.

Por outro lado, é óbvio que se os medicamentos 

estivessem sendo fornecidos pelo Poder Público, o apelante 

jamais buscaria no Poder Judiciário seu direito. Aliás, a 

própria resistência injustificada da apelada na presente ação 

comprova o indeferimento administrativo.

Por fim, atento ao princípio da eventualidade, 

caso não seja reformada a decisão, pede seja a apelada 

condenada a pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, tendo em vista que o autor decaiu de parte 

mínima do pedido.

Recurso regularmente processado e sem preparo, 

vez que os apelantes são beneficiários da gratuidade 

processual (fls.20), recebido em ambos os efeitos (fls.91), e 

não respondido, consoante certidão de fls.91v.

Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça 

pelo provimento do recurso (fls.95/97).

Este é, em síntese, o relatório.

VOTO
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O apelante busca, com o presente reclamo, a 

reforma da r. sentença que determinou à Prefeitura Municipal 

de Guararapes o fornecimento dos medicamentos “INDAPEN SR 

1,5g, BETASERC 24g, CLUSIVOL COMPOSTO, e OS-CAL D 500”, 

deixando de condená-la no que se refere aos remédios 

“LOSARTANA POTÁSSICA 50mg e MINUSORB 70mg”, sob o argumento 

de que estes dois poderiam ser adquiridos em qualquer 

farmácia municipal gratuitamente, tendo em vista estarem 

disponíveis para a população, conforme alegado pela 

Municipalidade na contestação.

Pelo que depreende dos autos, tenho que o 

recurso merece ser provido.

O direito do autor decorre do disposto no 

artigo 196 da Carta Magna, que reconhece a saúde como 

“direito de todos e dever do Estado”, devendo o mesmo garanti-

la de forma efetiva, não só “mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos”, como também que proporcionem o “acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”.

Nesse contexto, o direito à saúde encontra 

base no princípio da dignidade da pessoa humana, figura entre 

os direitos fundamentais e está positivado como direito 

público subjetivo, subsumindo-se ao preceito do artigo 5º, 

§1º, da Constituição Federal, o qual estatui que “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicabilidade imediata”.

A doutrina de José Cretella Júnior1 segue a 

1 CRETELLA JÚNIOR, JOSÉ. Comentários à Constituição Federal de 1988. V. 
VIII. São Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.
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mesma razão:

Nenhum bem da vida apresenta tão claramente unidos 
o interesse individual e o interesse social, como 
o da saúde, ou seja, do bem-estar físico que 
provém da perfeita harmonia de todos os elementos 
que constituem o seu organismo e de seu perfeito 
funcionamento. Para o indivíduo saúde é 
pressuposto e condição indispensável de toda 
atividade econômica e especulativa, de todo prazer 
material ou intelectual. O estado de doença não só 
constitui a negação de todos estes bens, como 
também representa perigo, mais ou menos próximo, 
para a própria existência do indivíduo e, nos 
casos mais graves, a causa determinante da morte. 
Para o corpo social a saúde de seus componentes é 
condição indispensável de sua conservação, da 
defesa interna e externa, do bem-estar geral, de 
todo progresso material, moral e político.

É indiferente ao cidadão necessitado, 

justamente em face dessa premência, distinguir a qual dos 

entes públicos deve se dirigir preferencialmente, isto porque 

a Constituição Federal dispõe no artigo 23, II, sobre a 

competência comum dos entes federados em prestar atendimento 

à saúde da população.

Neste sentido, e com o intuito de unificar a 

sua jurisprudência, o Enunciado nº 16 da Seção de Direito 

Público e a Súmula nº 37, que assim dispõe:

A ação para o fornecimento de medicamento e afins 
pode ser proposta em face de qualquer pessoa 
jurídica de Direito Público Interno.

No mesmo entendimento, os seguintes julgados 

do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança 
- Pessoa hipossuficiente e portadora de "Diabetes 
Mellitus tipo 2, Obesidade grau 3, Hipertensão 
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arterial, Hipotiroidismo" (CIDs E 11, E 66, I 10, 
E 063) - Medicamento prescrito por médico 
(Liraglutida -Victoza R- e 
Valsartan/Hidroclorotiazida 320/12,5 mg) Obrigação 
do Estado - Direito fundamental ao fornecimento 
gratuito de medicamentos - Aplicação dos arts. 1º, 
III, e 6º da CF - Princípios da isonomia, da 
tripartição de funções estatais e da 
discricionariedade da Administração não violados - 
Falta de padronização dos bens pretendidos, 
limitação orçamentária e teoria da reserva do 
possível - Teses afastadas - RECURSO VOLUNTÁRIO e 
REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS, com observação. 
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde 
dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao 
Estado a obrigação de fornecer, prontamente, 
medicamentos necessitados, em favor de pessoa 
hipossuficiente, sob responsabilidade solidária 
dos entes públicos (art. 196 da CF). 2. Havendo 
direito subjetivo fundamental violado, não há 
ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição 
de funções estatais e da discricionariedade da 
Administração, e, no quadro da tutela do mínimo 
existencial, não se justifica inibição à 
efetividade do direito ofendido sob os escudos de 
falta de padronização ou de inclusão dos bens em 
lista oficial, de limitações orçamentárias e de 
aplicação da teoria da reserva do possível.  (AP 
nº 0013961-72.2012.8.26.0071, 1ª Câmara de Direito 
Público, Rel. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 
12/03/2013) (destacado);

Agravo de Instrumento Medicamento Insurgência 
contra decisão que concedeu pedido liminar para 
determinar que o Município ofereça medicamento 
para aplicação intra-ocular, durante procedimento 
cirúrgico Tratamento de alto custo buscado fora do 
Município, na cidade sede de Secretaria Regional 
de Saúde Pleito de entrega para posterior 
aplicação Competência concorrente dos entes da 
Federação no dever de assistência à saúde que não 
pode ser interpretada com tamanha extensão Se 
obstáculo houve para o adequado tratamento da 
patologia apresentada pelo autor foi do Estado, 
através da Secretaria Regional de Saúde, com sede 
na cidade em que vem buscando assistência Indevido 
indeferimento de pedido formulado pelo autor para 
citação do Estado de São Paulo, que também veio em 
prejuízo do ora agravante - recurso parcialmente 
provido, com observação. (AI nº 
0014774-84.2013.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito 
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Público, Rel. LUCIANA BRESCIANI, j. 10.04.13) 
(destacado);

Destarte, os princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos 

cidadãos em geral (art. 6º da CF) sob a redoma da 

responsabilidade solidária prevista no artigo 196 da mesma 

Carta de princípios, impõem aos entes públicos a 

implementação efetiva dos direitos sociais, dentre estes se 

incluindo a obrigação de fornecer insumos indispensáveis ao 

tratamento dos hipossuficientes.

A questão da impossibilidade de meios, ou 

seja, de recursos para custeio desse encargo só poderia ser 

conhecida diante da inexistência absoluta deles, que não é o 

caso dos autos, nenhuma alegação e muito menos demonstração 

existindo para justificar essa hipótese.

Padronização de fornecimento generalizado 

desses insumos pelo SUS e outras maneiras de acesso são 

procedimentos de ordem administrativa que embora tenham 

pertinência com o resultado efetivo no atendimento da 

população em geral, não elidem o caso concreto, sendo 

especialmente particulares as suas circunstâncias.  

Não há invasão judicial ferindo a 

discricionariedade da Fazenda Pública isto porque a atuação 

do Judiciário pressupõe provocação da parte que, in casu, 

deduziu necessidade de proteção à vida sob o corolário da 

garantia de sua saúde, bem jurídico indisponível, ficando 

vencidos os argumentos de menor hierarquia.

Se para obter o insumo que alega ser 
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indispensável, uma vez que suas posses não permitem arcar com 

os respectivos custos, a parte serviu-se do Judiciário, tem-

se que a possibilidade é ínsita do contexto previsto no 

artigo 5º da CF, explícito no inciso XXXV que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”.

Consequentemente, não pode haver invasão na 

discricionariedade de outro Poder quando o Judiciário está 

justamente agindo conforme as exigências de garantia da paz 

social, não sendo elegível ao Juiz optar, se cumpre ou não o 

disposto no artigo 126 do Código de Processo Civil: “O juiz 

não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou 

obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar 

as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos 

costumes e aos princípios gerais de direito”, a dignidade da 

pessoa humana prevista no inciso III do artigo 1º da Carta 

Regia sobrepairando sobre outras considerações que ao ensejo 

não implicam em necessidade ou utilidade de maior digressão.

É precisamente por causa da independência e 

harmonia entre os Poderes previsto no artigo 2º da 

Constituição Federal que estando o Judiciário fazendo cumprir 

os comandos superiores de natureza pétrea, indeclináveis da 

plena cidadania, que não tem sentido alegar intromissão ao 

perímetro de discricionariedade interna, nenhuma reserva 

existindo para proteger o Executivo Municipal que também está 

submetido à mesma Lei.

Tratando-se de saúde pública, se cada pessoa é 

um indivíduo único e a hipótese examinada não implica em 

extensão do deferimento para terceiros, nada obsta à 

Prefeitura Municipal, pelos meios adequados, possa demonstrar 



PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Apelação nº 0001973-35.2011.8.26.0218  
12

eventual descompasso entre o diagnóstico ou artifícios 

outros, enfim, o mau uso do processo e consequente ofensa à 

boa fé, tomando então as medidas processuais cabíveis, sendo 

taxativo o teor do artigo 40 do Código de Processo Penal.

No sentido da concessão o entendimento da 

Câmara em casos análogos:

AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE ARARAQUARA 
VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O 
CONTROLE DO DIABETES OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO 
DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO DO AUTOR 
PROVIDO. (AP nº 0001167-24.2012.8.26.0037, Rel. 
RICARDO FEITOSA, j. 22.04.2013);

Agravo de Instrumento Fornecimento de medicamento 
prescrito para tratamento de saúde do agravado 
Admissibilidade Dever do Estado Artigo 196 da 
Constituição Federal "Periculum in mora" evidente 
Multa diária Admissibilidade contra a Fazenda 
Pública Precedentes deste Tribunal, do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte 
Desprovimento do recurso. (AI nº 
0256110-55.2011.8.26.0000, Rel. OSVALDO MAGALHÃES, 
j. 22.04.2013);

OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 
CABIMENTO - ARTS. 23, II, E 196, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL - RECURSOS IMPROVIDOS. "Cabe ao Estado 
fornecer medicamento a hipossuficiente que se 
encontra em tratamento de doença grave (Lúpus 
Eritematoso Sistêmico Grave), pois cuidar da saúde 
é dever dos três entes estatais, nos termos dos 
arts. 23, II, e 196, da Constituição Federal". (AP 
nº 0052942-17.2007.8.26.0114, Rel. FERREIRA 
RODRIGUES, j. 18.04.2011);

OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de medicamentos - 
Obrigação do Poder Público Direito que decorre da 
aplicação do art.196 da CF Ofensa ao princípio da 
separação dos poderes não caracterizada Recurso 
oficial que se considera interposto - Recursos 
desprovidos. (AP nº 0000380-15.2010.8.26.0053, 
Rel. ANA LUIZA LIARTE, j. 15.04.2013).

Demonstrado o direito do apelante aos 
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medicamentos requeridos na inicial, equivocou-se o MM. Juiz 

ao negar-lhe o fornecimento dos remédios “LOSARTANA POTÁSSICA 

50mg e MINUSORB 70mg”, ao argumento de que a Municipalidade 

não poderia ser compelida a fornecer medicação que já se 

encontra disponível a toda a população, bastando ao 

interessado requerer os medicamentos mediante a apresentação 

da prescrição médica, do CPF e do cartão SUS (fls.77).

Consoante parecer da D. Procuradoria Geral 

juntado a fls.95/97, a sentença se baseou em alegações 

parciais do Poder Público, esquecendo-se do que 

ordinariamente acontece com relação às seguidas violações do 

direito à saúde sofrida pelo cidadão comum, em afronta ao 

estabelecido na Constituição Federal.

O apelante não ingressaria no Poder Judiciário 

caso os medicamentos por ele requeridos fossem fornecidos 

pela Municipalidade sem qualquer restrição.

Se o fez, foi porque o acesso ao bem da vida 

pretendido não foi alcançado em razão de embaraços 

burocráticos e administrativos perpetrados pelo Poder 

Público, isso em tese. Porém, no caso concreto, se “os 

medicamentos LOSARTANA POTÁSSICA E MINUSORB já são 

distribuídos gratuitamente a toda população” (fls.29) 

prejuízo nenhum pode existir em incluí-los em adição ao 

provimento judicial já alcançado.

Outrossim, à luz do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º XXXV da 

Constituição Federal, é despiciendo o prévio requerimento 

administrativo antes do pedido em juízo de fornecimento de 

medicamento.
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Por tais motivos, o provimento do recurso é a 

medida que se impõe.

Nesse sentido, o parecer da D. Procuradoria 

Geral de Justiça a fls.95/97.

Sucumbente a ré, deve ser condenada nas verbas 

sucumbenciais nos termos do artigo 20 §4º do Código de 

Processo Civil. Observando-se, no caso, o grau de zelo do 

profissional, a natureza e importância da causa, bem como o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço, fixa-se a verba honorária em R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais).

Ante o exposto, com esses fundamentos, e pelo 

meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando-

se a r. sentença de Primeiro Grau para que sejam fornecidos 

ao autor também os medicamentos “LOSARTANA POTÁSSICA 50mg e 

MINUSORB 70mg”, observada a necessidade de apresentação da 

receita médica  com validade na data de retirada, tal como 

estabelecido na sentença (fls.78). Sucumbente a ré, deverá 

arcar com as custas do processo, despesas processuais e 

honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do artigo 20 §4º do Código de 

Processo Civil.

PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
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