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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 3009652-
93.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado LUCIANE 
MORELIS DE ABREU AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª 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 Desembargadores VERA ANGRISANI 
(Presidente) e CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.

São Paulo, 13 de outubro de 2015.

Carlos Violante
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 3009652-93.2013.8.26.0564

Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Apelada: LUCIANE MORELIS DE ABREU AMORIN

Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO  2ª Vara da Fazenda 

Pública

                     VOTO Nº 2.384

Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento. Gestante 
com Trombofilia. Clexani 40mg (anticoagulante). Dever do Estado 
(arts. 5º, caput, 196 e 198 da CF e legislação reguladora do 
Sistema Único de Saúde  SUS). Solidariedade entre os entes 
federativos podendo a demanda ser proposta contra qualquer 
deles: União, Estado, ou Município. Ausência de ofensa aos 
princípios constitucionais da separação e independência dos 
poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da 
anualidade orçamentária. Medicamento não constante da lista de 
procedimentos padronizados pelo SUS. Irrelevância. Comprovadas 
a carência de recursos econômicos da impetrante, a existência da 
doença e a necessidade do remédio. Sentença concessiva da 
segurança. Recursos oficial e voluntário não providos.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de lavra da 

eminente Magistrada Dra. Ida Inês Del Cid, que concedeu a segurança para que 

os medicamentos indicados na petição inicial sejam fornecidos à impetrante, sob 

prescrição médica, nas quantidades indicadas e durante a gestação, sem 

interrupção, confirmando a liminar antes deferida.

O Município de São Bernardo do Campo apelou alegando a existência 

de política pública de saúde, limitação orçamentária e tratamento igualitário a 

todos os cidadãos. Pleiteou a inversão do julgado.

A impetrante deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (fls. 233).

O r. parecer do Ministério Público é no sentido do não provimento ao 
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recurso (fls. 237/239).

É o Relatório.

Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, considero 

interposto o recurso oficial.

O Poder Público tem o dever de fornecer ao cidadão carente de 

recursos financeiros o tratamento adequado à moléstia de que é portador, 

solidária esta obrigação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

imposição decorrente da Constituição Federal (arts. 5º, caput, 196 e 198) e da 

legislação reguladora do Sistema Único de Saúde  SUS.

Não se trata de interferência do Judiciário em política governamental 

na área da saúde, mas de determinação para cumprimento pelo ente público de 

obrigação prevista em lei, que não vinha sendo atendida, afastada a tese de 

ofensa ao princípio da separação dos poderes.

O fato do medicamento não constar da lista de procedimentos 

padronizados pelo SUS não afasta o dever do Estado, ou o direito do cidadão 

hipossuficiente em obter o medicamento necessário para o tratamento de sua 

moléstia. 

O argumento do apelante de que atender à impetrante seria privilégio a 

um em detrimento dos demais necessitados é simplista, descabido, nivela por 

baixo. Atender a todos, igualitariamente, é atender a cada qual dos pacientes, em 

suas peculiares necessidades de saúde, em atenção ao dever do ente público de 

prestar atendimento adequado e pleno à saúde dos cidadãos, e o melhor 

atendimento possível. 

Essas questões estão pacificadas em nossa Corte, conforme Súmula 

65: 
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“Súmula 65: Não violam os princípios constitucionais da separação e 

independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e 

da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas 

jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades 

educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e 

transporte a crianças ou adolescentes”.

 

Em reforço, a jurisprudência:

Saúde. Promoção. Medicamentos. O preceito do art. 196 da Constituição 

Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos 

medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde (STF  1ª T.  

Ag. Reg. 650.359  Rel. Marco Aurélio  j. 07.02.2012).

Paciente portadora de doença oncológica. Neoplasia maligna de baço. 

Pessoa destituída de recursos financeiros. Direito à vida e à saúde. 

Necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-jurídico, 

a integridade desse direito essencial. Fornecimento gratuito de meios 

indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas carentes. 

Dever constitucional do Estado (CF, arts. 5º, “caput”, e 196). Precedentes 

(STF). Responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o 

Estado Federal Brasileiro. Consequente possibilidade de ajuizamento da ação 

contra um, alguns ou todos os entes estatais. Recurso de agravo improvido 

(STF  2ª T.  RE 716.777  Rel. Celso de Mello  j. 09.04.2013).

Apelação civil. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento. 

Tutela à saúde ampla e incondicionada. Previsão constitucional. Inteligência 

do art. 196 da CF/88. Prova inequívoca sobre a necessidade do tratamento e 

da doença. Recurso improvido (TJSP  Ap 0021522-74.2012.8.26.0451  

Rel. José Luiz Gavião de Almeida  j. 01.10.2013).

Mandado de segurança. Prestação de serviço público de saúde. 

Medicamento. Esclerose múltipla. Necessidade e eficácia demonstradas. 
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Hipossuficiência financeira da paciente. Obrigação de fornecimento pelo SUS. 

Art. 196 da CF. Sentença de denegação da segurança. Recurso provido 

(TJSP  Ap 0021224-26.2012.8.26.0114  Rel. Reinaldo Miluzzi  j. 

11.11.2013).

Direito à saúde. Fornecimento de medicamentos e nebulizador. Portadora de 

hipertensão arterial pulmonar idiopática. Imprescindibilidade do fornecimento. 

Obrigação dos entes públicos. Art. 196 da Constituição Federal. Norma 

constitucional diretamente aplicável. Necessidade econômica. Reexame 

necessário e recursos de apelação não providos (TJSP  Ap 

4000564-10.2013.8.26.0048  Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez  j. 

12.11.2013).

Apelação. Epilepsia e Hidrocefalia. Luvox 50mg. Tutela constitucional do 

direito à vida (artigos 5º, caput e 196 da Constituição Federal). Dever de 

prestar atendimento integral à saúde. Irrelevância do tratamento não ser 

padronizado para as patologias que acometem a autora. Violação ao princípio 

constitucional da separação dos poderes não configurada. Mecanismo de 

garantia do efetivo exercício do direito.  Condenação ao fornecimento de 

medicamento pelo nome comercial - Possibilidade de dispensação de 

genéricos. Necessidade de reforma. Recurso parcialmente provido. Custas 

processuais. Condenação. Inadmissibilidade. Isenção Inteligência do artigo 

6º, da Lei nº 11.608/03 - Reexame necessário parcialmente provido. (TJSP  

8ª C. Dir. Público  Ap/Reexame Nec. 0004743-88.2013.8.26.0619  Rel. 

Cristina Cotrofe  j. 19.03.2014).

Mandado de Segurança. Interposição contra sentença que julgou procedente 

ação mandamental condenando a apelante a fornecer medicamentos à 

autora, portadora da enfermidade descrita na inicial. Alegação, de ausência 

de direito liquido e certo; ilegitimidade de parte; de que alguns dos 

medicamentos não constam da lista do SUS e restrições orçamentárias. 

Descabimento. Inteligência dos artigos 6º e de 196 a 200 da Constituição 

Federal, o que justifica o Estado fornecer os insumos pleiteados destinado a 

preservar a saúde e dignidade da autora. Recurso Desprovido. (TJSP  7ª C. 

Dir. Público - Ap 0014961-09.2011.8.26.0309  Rel. Eduardo Gouvêa  j. 
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17.03.2014).

Agravo de Instrumento. Medicamentos. Cirrose hepática - Fornecimento 

gratuito de medicamentos não relacionados na lista do SUS. Admissibilidade. 

Configurada responsabilidade do Estado e Município  Providências 

burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6º, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 

219 da Carta Paulista)  Direito fundamental à vida que deve ser 

resguardado. Agravo não provido. (TJSP  3ª C. Dir. Público  AI 

2034938-36.2013.8.26.0000  Rel. Marrey Uint  j. 14.01.2014).

É incontroverso que a impetrante é pessoa carente de recursos 

econômicos para fazer frente às despesas com seu tratamento de saúde.

O relatório médico e receita apresentados comprovam a existência da 

doença e a necessidade do medicamento Clexani 40mg prescrito para o seu 

tratamento (fls. 14/15).

De rigor, a concessão da ordem com confirmação da liminar antes 

deferida.

Para fins de acesso às Instâncias Superiores, considero 

prequestionada toda a matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei Federal, 

desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais invocados e pertinentes aos temas em discussão.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos 

oficial e voluntário do Município de São Bernardo do Campo mantida, na íntegra, 

a r. sentença.

CARLOS VIOLANTE

Relator

mlc 17.1
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