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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4005166-72.2013.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO DE OLIVEIRA.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo do Estado e ao 
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO 
ANAFE (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.

São Paulo, 9 de março de 2016

FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. DIREITO À 
SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. 
TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS.

PRELIMINAR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
PRÉVIO. DESNECESSIDADE. CONSABIDA DIFICULDADE 
NA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS, 
INSUMOS OU TRATAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS 
PELO SUS. RESISTÊNCIA EVIDENCIADA. ADEMAIS, 
HOUVE NEGATIVA ADMINSITRATIVA, NO CASO 
CONCRETO, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO NO APELO.

MÉRITO. DIREITO À SAÚDE, QUE É DEVER DO ESTADO 
(ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DIREITO À 
VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE NÃO 
PODEM SER SUPLANTADOS PELA OMISSÃO OU PELA 
CONDUTA ABUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
QUADRO DE SAÚDE, NECESSIDADES E CONDIÇÕES 
PARTICULARES DE CADA INDIVÍDUO QUE DEVEM SER 
OBSERVADOS, EM CADA CASO CONCRETO. 
PLEITO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO 
ACOLHIDO. 

MULTA DIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. 
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE CARÁTER PESSOAL. 
SANÇÕES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA 
ORDEM PREVISTAS NO ART. 26 DA LEI Nº 12.016/09. R. 
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO 
MÉDICO ATUALIZADO PARA A RETIRADA DOS 
PRODUTOS REQUERIDOS. TRATAMENTO PRESCRITO 
POR TEMPO INDETERMINADO. ESTIPULAÇÃO PARA QUE 
SE OBSERVE QUE, SE O MEDICAMENTO DE QUE A PARTE 
IMPETRANTE NECESSITA FOR CONTROLADO, A 
APRESENTAÇÃO DO RECEITUÁRIO MÉDICO DEVE SE 
DAR A CADA VEZ QUE O REMÉDIO FOR SOLICITADO; 
CASO CONTRÁRIO, A APRESENTAÇÃO DEVERÁ SER 
REALIZADA A CADA TRÊS MESES. APELO DO 
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IMPETRADO TAMBÉM PROVIDO NESTE PONTO.  

APELO DO ESTADO DE SÃO PAULO E REEXAME 
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos.       

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face do 

Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, em que se pleiteia o 

fornecimento de medicamento de uso contínuo para tratamento de “Diabetes 

Mellitus Tipo 1” (CID E 10), qual seja: Insulina Glargina (Lantus). Houve 

pedido liminar.

O requerimento de liminar foi deferido, determinando 

que o impetrado entregasse, em cinco dias, o medicamento descrito na 

peça inicial, “pelo prazo que necessitar, ou até o julgamento de ação, sob 

pena de incidir no pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).” 

(fls. 40).

A r. sentença de fls. 78/82, cujo relatório adoto, confirmou a 

liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança, determinando que o 

impetrado fornecesse o medicamento indicado na inicial, qual seja: Insulina 

Glargina (Lantus), na quantidade e enquanto dela necessitar o impetrante 

para o tratamento da patologia.

Apela o Estado de São Paulo (fls. 84/103), alegando a 

falta de interesse de agir em razão da não comprovação de pedido 

administrativo.  Sustenta, ainda, a existência da Portaria n.º 2.583/2007 do 

Ministério da Saúde e, também, do Formulário Terapêutico Nacional (FNT) 

da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde, que definiu o rol de medicamentos e insumos disponibilizados pelo 
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SUS aos portadores de diabetes mellitus, restando definido que seriam 

fornecidas apenas as insulinas Regular e NPH. A não inclusão de qualquer 

insulina análoga à humana aos programas de assistência farmacêutica do SUS 

se deu por não existirem evidências de redução total da mortalidade e 

morbidade com o uso desses medicamentos. E o impetrante não constituiu 

prova no sentido de que as insulinas fornecidas pelo SUS não atenderiam às 

suas necessidades. Além do mais geraria um custo muito elevado aos cofres 

públicos em benefício de apenas alguns poucos, o que refletiria em escolhas 

trágicas. Por fim, que a imposição de multa diária não pode subsistir, por 

conta do art. 644 do CPC. Arremata pela reforma da sentença a fim de se ver 

denegada a segurança ou, subsidiariamente, no caso de procedência da ação, 

requer seja determinada a obrigatoriedade de apresentação prescrição médica 

atualizada e renovada mensalmente para retirada do medicamento, bem como 

seja afastada ou alternativamente reduzido o valor da multa diária pelo 

descumprimento. 

A apelação foi recebida em seus regulares efeitos, e, quanto 

à tutela antecipada, apenas no efeito devolutivo (fls. 104).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 106/110).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso de apelação (fls. 114/117).

É o relatório.

Inicialmente, anote-se que, por força do disposto no art. 14, 
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§1º, da Lei nº 12.016/2009, será apreciado aqui o reexame necessário, além 

do recurso de apelação interposto.

Preliminarmente, não há que se falar em falta de interesse 

de agir, sob o argumento de há na rede pública de saúde tratamento de 

comprovada eficiência, acessível a todos sem distinção, não havendo recusa 

pelo Estado nesse sentido.

Ocorre que a via judicial foi a maneira encontrada pelo 

autor para poder requerer a medicação exclusiva da qual necessita para a 

manutenção de sua saúde e de sua vida, conforme será mais detalhado a 

seguir.

É ilógico que alguém que precise tratar uma doença opte 

por se socorrer das vias judiciais por mero capricho se já tivesse obtido a 

medicação prescrita por meio da rede pública de saúde. Certamente, a via 

judicial não é a mais fácil nem a menos onerosa. No entanto, foi a maneira 

encontrada pela parte autora para solucionar seu problema.

Além do mais, restou comprovada a negativa administrativa 

do fornecimento da medicação pleiteada, como se vê às fls. 06, sucumbindo, 

assim, qualquer questionamento quanto ao interesse de agir.

Superada, portanto, essa questão, passa-se à análise que 

segue.

Segundo os documentos dos autos, o impetrante é portador 

de “Diabetes Mellitus Tipo I” (CID E 10.4), desde 2011, diagnosticada com 

precário controle de suas taxas glicêmicas, pois as insulinas utilizadas são 

ineficazes. Além de não tolerar elevação da dose de Insulina NPH, 
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apresentando hipoglicemia.  A prescrição médica indicou, portanto, a insulina 

Glargina (Lantus), que é de alto custo para o apelado (fls. 07).

O médico endocrinologista, que acompanha o paciente, em 

seu receituário médico indicou o uso do supracitado medicamento em razão 

da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS. Indica o profissional 

de saúde o impetrante apresenta diabetes tipo I tardio desde 2011 (LADA), 

vitiligo, neuropatia e que os exames mostram diabetes sempre muito 

descontrolado com insulinas da rede pública. como diabetes tipo i necessita 

de insulina para seu tratamento. 

Prescreveu o médico responsável:

“.....Não tolera elevação da dose de insulina NPH apresentando 

hipoglicemia. Apesar da resposta da DIR alegando que os 

benefícios da glargina seriam discutíveis, o que não corresponde à 

realidade, pois já foi extensamente demonstrada na literatura a 

menor incidência de hipoglicemias pela Lantus. Por isso, solicito 

que seja fornecida Insulina Lantus (Glargina) como Insulina basal 

em substituição à Insulina NPH da rede pública de saúde.” (fls. 

07).

O relatório e receituário médicos (fls. 05 e 07), elaborados 

por profissional habilitado e especialista, são suficientes para justificar a 

ineficácia das demais insulinas e autorizar a dispensação do demandado 

medicamento. De tal modo que não há que se falar em ausência de prova pré-

constituida.

O fato de existir o “Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Melitus”; a Lei nº. 
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11.347/2006, com a disponibilização de medicamentos e insumos para o 

controle e monitoração da diabetes não impede a dispensação de outros 

medicamentos mais aconselháveis ao caso concreto. 

Note-se que não se busca com isso afirmar que não existam 

situações clínicas em que as insulinas análogas não tenham indicação.

Bem ao contrário, disso a própria Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo reconhece que essas insulinas análogas têm indicação 

terapêutica, porém restrita, com vistas a atender situações em que o paciente, 

comprovadamente, por meio de monitoramento constante da glicemia e 

restrição dietética, não consegue controlar os níveis glicêmicos mediante o 

emprego das insulinas humanas convencionais (NPH e Regular).

Isto é, os análogos de insulina devem ser considerados 

como drogas de segunda linha, ou seja, para serem utilizados em caráter de 

exceção, pois o esquema de tratamento adotado pelo Ministério da Saúde, 

com base nas insulinas Regular e NPH, é efetivo na maioria dos casos. 

Entretanto, no caso concreto não tem se mostrado apto a estabilizar a 

doença do impetrante (fls. 07).

O apelante possui diabetes tardio desde 2011. Nesse 

período, como narrado no receituário médico, submeteu-se ao tratamento 

disponibilizado pela rede pública de saúde sem sucesso, uma vez que os 

exames mostravam descontrole de sua diabete. Nesse contexto, a mudança de 

medicação é imperativa para o controle de sua doença e consequente 

cristalização do direito ao núcleo existencial, corolário da dignidade humana 
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e princípio fundamental da República Federativa do Brasil que se busca no 

ideal do Estado Democrático e Social de Direito.

Por sua vez, de acordo com os elementos trazidos, o 

impetrante não possui condições financeiras de arcar com as despesas da 

medicação necessária, sem prejuízo de sua própria subsistência, tendo-se em 

vista ser assistido por advogado conveniado à Defensoria Pública do Estado, 

que condiciona sua atuação à rigorosa verificação de hipossuficiência 

econômica (fls. 02 e 04).

A saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é 

garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos 

e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos. 

A questão sobre a dispensação de medicamentos, 

equipamentos, insumos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa, 

porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos 

constitucionais. De um lado, os que protegem o indivíduo em si, como o 

direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5º, caput) e com a 

dignidade da pessoa humana (CR, art. 1º, III). De outro, os que protegem a 

coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e 

econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de 

saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as 

necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente 

sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público  questão 

abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”. 
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Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se 

quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia 

de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento 

que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso 

de Mello, na ADPF-45. 

Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas 

hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação 

dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada, 

mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.

O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do 

poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é 

imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que 

dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).

Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos 

princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do 

Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar 

serviços de saúde a quem deles precisa.

Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as 

padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela 

administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de 

saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em 

violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde 
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como dever do Estado. 

Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos 

em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso 

concreto.

Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não 

possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele 

ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja 

considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental, 

ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5º, §1º, da Constituição Federal. 

                       

Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde 

(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são 

solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 

198 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/90), podendo ser cada uma delas, 

individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação. 

Inclusive, sobre o tema, pode-se citar o seguinte julgado: 

“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, art. 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 (RE 716777 AgR/RS  Rio Grande do Sul  AG REg. 
No Recurso Extraordinário  Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento: 
09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma).

                            Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São 

Paulo firmou entendimento no sentido de que: 
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“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta 
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno”

                           

                           Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser 

invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao 

paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a 

dignidade da pessoa humana. 

                           Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para 

se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que 

é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei nº 

8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o 

excerto abaixo, extraído de v. aresto deste E. Tribunal: 

“Nem se cogite da exigência de licitação, que é temática alheia ao 
cidadão titular de direito constitucional inarredável a ser cumprido pelo 
Estado, anotada a possibilidade de a Administração aparelhar-se 
previamente para fazer frente a seus compromissos indeclináveis.

Invoquem-se, inclusive, os arts. 24, inciso IV, e 25, inciso II, c/c o art. 
13, inciso II, todos da Lei 8.666/93, a possibilitarem, independentemente de 
certame, o pronto atendimento do enfermo em hipóteses como a presente e 
segundo ressalva constitucional (cf. art. 37, XXI)”.
(TJSP; Apelação nº 0031836-73.2009.8.26.0196; Relator(a): Ivan Sartori; 
Comarca: Franca; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Data 
do julgamento: 09/05/2012; Data de registro: 28/08/2012)

No caso ora em apreço, como já visto acima, foram 

juntadas provas, tanto do estado de saúde da parte impetrante, como da 

necessidade do uso exclusivo da medicação acima indicada para o devido 

tratamento.

Por outro lado, a necessidade da medicação não foi 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 4005166-72.2013.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO Nº 12/15

impugnada de forma fundada pelo impetrado, o qual, em nenhum momento, 

demonstrou a desnecessidade ou ineficácia do tratamento receitado, a 

inexistência do medicamento no mercado farmacológico ou, ainda, o fato de 

este não ser aprovado pela ANVISA. 

Ressalte-se que não houve, tampouco, nenhuma 

contraprova de que a parte impetrante possua meios de arcar com o custo do 

tratamento.

Como compete ao médico  ainda que de clínica particular 

, profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o caso, aferir e 

prescrever qual o melhor tratamento indicado, e verifica-se, na hipótese em 

tela, que a parte impetrante necessita da medicação prescrita, a dispensação se 

justifica, no caso em comento.

Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de 

fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos pelo 

Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência abaixo indicada:

“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à saúde 
garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos componentes do 
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício 
desse direito. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário nº 0035674-60.2012.8.26.0053; 
Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª 
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de 
registro: 27/03/2015)”

Deverá, entretanto, a parte impetrante apresentar receita 

médica atualizada, em conformidade com a praxe médico-farmacêutica, para 

retirar o produto requerido.
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Deve ser observado, também, que, por se estar diante de 

tratamento prescrito por tempo indeterminado, imperioso assegurar à 

administração pública a possibilidade de averiguar a necessidade de sua 

continuação.

Esclareço que se o medicamento de que a parte impetrante 

necessita for controlado, a verificação deve se dar a cada vez que o remédio 

for solicitado. Caso contrário, a verificação deverá ser realizada a cada três 

meses (com apresentação de prescrição médica atualizada com essa 

periodicidade). 

Por sua vez, deve também ser garantida à administração 

pública a possibilidade de providenciar a substituição por medicamento 

genérico, observado o princípio ativo, porventura disponível e padronizado 

pela rede pública de saúde, com menor custo ao Estado, desde que atenda a 

todas as necessidades da parte impetrante e assim conste das futuras 

prescrições do médico. 

A medida justifica-se não só para evitar riscos ao paciente, 

mas também para não se ferir o princípio da isonomia, considerando os 

inúmeros cidadãos sujeitos ao sistema da rede pública, muitos em situação 

análoga ao caso em comento.

Ademais, é de responsabilidade do paciente, familiar e/ou 

responsável comunicar à Unidade Básica de Saúde (UBS) dispensadora do 

medicamento requerido os casos de suspensão do tratamento medicamentoso, 

intolerância ao fármaco, substituição medicamentosa, mudança de endereço e 
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óbito do paciente, bem como devolver o produto excedente, sob pena de ser-

lhes cobrado o valor referente ao produto.

Por fim, no que tange à imposição de multa diária pelo 

descumprimento da ordem concedida, no entanto, esta deve ser afastada. 

Isso porque o mandado de segurança é ação de natureza constitucional, com 

carga decisória mandamental, sendo regido por lei especial (Lei nº 

12.016/09), que não prevê a fixação de 'astreintes'. 

O não atendimento do mandado judicial implica crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330, e art. 26 da Lei nº 12.016/09), 

segundo prelecionam Hely Lopes Meirelles et al., que afirmam, ainda, que 

por esse não atendimento “responde o impetrado renitente, sujeitando-se até 

mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza permanente do delito, sem 

prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei 1.079, de 

10.4.1950, que disciplina os crimes de responsabilidade, quando cabíveis” 

(In: Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2014, p. 123).

Destarte, considerando que o comando mandamental é de 

ordem pessoal, dirigido, diretamente, à autoridade impetrada, que se sujeita 

às sanções do art 26 da Lei nº 12.016/09, inviável a aplicação subsidiária da 

regra do art. 461 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vem decidindo esta C. Câmara: 

“MANDADO DE SEGURANÇA  MEDICAMENTO  autor portador de 
depressão recorrente grave, com sintomas psicóticos   CID F33.3.
(...)
MÉRITO  O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, 
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decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito 
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 6º, 
caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5º, § 
1º, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir 
de um contexto fático e suas peculiaridades  Comprovação da moléstia e 
da consequente necessidade dos fármacos postulados   Precedente desta 
C. Câmara   Apelo e reexame necessário desprovidos.
MULTA DIÁRIA   MANDADO DE SEGURANÇA   Possibilidade de 
fixação em face da Fazenda Pública. Impossibilidade da fixação em ação 
mandamental. Ordem de caráter pessoal. Sanções para o caso de 
descumprimento previstas no art. 26 da Lei nº 12.016/09. Precedentes 
desta C. Câmara. Apelo e reexame necessário parcialmente providos.
(Apelação nº 0014068-79.2014.8.26.0481; Relator(a): Spoladore 
Dominguez; Comarca: Presidente Epitácio; Órgão julgador: 13ª Câmara 
de Direito Público; Data do julgamento: 02/09/2015; Data de registro: 
03/09/2015)

Para efeito de eventual prequestionamento, importa 

registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente 

recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer norma 

infraconstitucional.

Diante do exposto pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao apelo do Estado e ao reexame necessário, para que seja 

excluída a multa diária que havia sido arbitrada em R$1.000,00 (mil reais), 

no caso de descumprimento e que se observe que, se o medicamento de que a 

parte impetrante necessita for controlado, a apresentação do receituário 

médico deve se dar a cada vez que o remédio for solicitado; caso contrário, a 

apresentação deverá ser realizada a cada três meses. 

FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

RELATORA
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