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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário nº 
1016677-78.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado JOÃO 
ZAMPIERI e Recorrente JUIZO EX OFFÍCIO, é apelado/apelante PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUNDIAI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte à remessa necessária e ao recurso voluntário do município e negaram ao do 
autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO 
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.

São Paulo, 14 de junho de 2017.

Vera Angrisani
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 29345
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016677-78.2016.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ 
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTES/APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e JOÃO 
ZAMPIERI 
MM. JUIZ: DR. GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS

MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de 
medicamento a portadora de grave enfermidade. 
Maioria dos fármacos requeridos que está incluída nas 
listagens oficiais padronizadas do SUS. Inexistência de 
recusa administrativa, não havendo sequer menção de 
ter havido pedido mesmo verbal ou notícia de falta de 
algum item nos postos de saúde. Falta de interesse de 
agir. Inteligência do art. 1º da Lei nº 12.016/09. 
Negativa expressa nas informações em relação aos 
remédios não padronizados. Suspensão determinada 
pelo C. STJ do trâmite dos feitos cujo objeto são 
remédios não constantes da listagem da Portaria nº 
2.982/09 (Tema 106). Manutenção por ora do 
fornecimento determinado na origem, admitida a 
substituição por genéricos de mesmo princípio ativo e 
eficácia, em nome da garantia do direito à vida e à 
saúde, retornando o feito oportunamente para a 
conclusão. Sentença parcialmente reformada. Apelo da 
Municipalidade e remessa necessária conhecidos e 
providos em parte. Apelo do autor conhecido e não 
provido. 

I- Trata-se de mandado de segurança com 

pedido de liminar impetrado por JOÃO ZAMPIERI contra ato praticado 

pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

JUNDIAÍ. Alega o impetrante ser portador de Diabetes Mellitus, 

Hipertensão, Obesidade, Distúrbios de Metabolismo e Miocardiopatia 

Isquêmica, necessitando de diversos fármacos para o tratamento (fl. 

03). Afirma não possuir condições financeiras de arcar com os custos de 

aquisição, pois tanto ele como sua esposa são aposentados e recebem 

cerca de 2 salários mínimos mensais. Pedido calcado no art. 196 da 

CF/88. 
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Foi deferida a liminar (fls. 20/24) e a r. sentença 

de fls. 59/88 julgou parcialmente procedente a ação e concedeu em 

parte a segurança, para determinar à autoridade impetrada que 

providencie o imediato fornecimento da medicação ministrada ao 

impetrante, especificada na inicial, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência e de ato de improbidade administrativa, sem prejuízo de, 

se o caso, imposição de multa e bloqueio de verbas públicas.

Inconformadas, apelam ambas as partes. O 

impetrante buscando a reforma do julgado no que tange à possibilidade 

de fornecimento de genéricos de mesmo princípio ativo, pois não há tal 

ressalva no relatório médico (fls. 96/102). 

Recorre também a Municipalidade destacando 

inicialmente o reconhecimento da repercussão geral referente ao 

fornecimento de medicamentos de alto custo. No mais, alega que a via 

eleita é inadequada em razão da necessidade de dilação probatória para 

atestar a efetiva necessidade dos remédios, e que parte dos remédios 

solicitados (AAS, Anlodipino,  Hidroclorotiazida, Sinvastatina e Insulina 

Humana NPH) são padronizados pelo SUS e disponibilizados na Rede 

Pública. Outros (Alopurinol e Atenolol) também são padronizados, mas 

em dosagem diversa e os não padronizados (Galvus e Diovan) contam 

com alternativas terapêuticas na rede municipal. Também defende a 

necessidade de distinção entre direito à saúde e direito a uma política 

de saúde e não ser sua a responsabilidade pelo fornecimento do 

medicamento, mas sim do Estado, até em razão da necessidade de 

previsão orçamentária (fls. 106/115). Há ainda remessa necessária.

Ofertadas as contrarrazões (fls. 117/120 e 

126/157), os autos foram encaminhados a esta E. Corte. Parecer da d. 
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Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento apenas do recurso do 

impetrante (fls. 164/170). Não houve oposição ao julgamento virtual 

(fls. 173/174). 

É o relatório.

II- O apelo da Municipalidade e a remessa 

necessária devem ser conhecidos e comportam provimento parcial. 

Como visto, trata-se de mandado de segurança 

cujo objeto é a obtenção, junto ao Poder Público Municipal, de vários 

medicamentos (relação de fl. 03). Nota-se que praticamente todos eles, 

em especial o “AAS 100mg”, “Hidroclorotiazida 25mg”, “Sinvastatina 

20mg” “Atenolol 25mg” e a Insulina NPH humana, são fármacos comuns 

que notoriamente constam das listas padronizadas do SUS e em geral 

estão disponíveis nos postos de saúde para distribuição mediante 

apresentação de receita médica, inclusive na página da Prefeitura de 

Jundiaí na internet1. Também constam dos anexos da Portaria MS nº 

2.982/09.

O art. 1º da Lei nº 12.016/09 dispõe que o writ 

será concedido para “(...) proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções 

que exerça (...)”.

No caso em tela, porém, não foi comprovado e 

sequer foi alegado na vestibular que haveria ofensa ou justo receio de 
1 Disponível em <http://www.jundiai.sp.gov.br/saude/wp-
content/uploads/sites/17/2016/02/Cartilha-de-Orienta%C3%A7%C3%A3o-e-Acesso-aos-
Medicamentos.pdf>, consulta em 06.06.2017.
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sofrer dano ao direito líquido e certo a receber os medicamentos. Não 

houve pedido administrativo, nem foi feita qualquer menção na peça 

vestibular de que houve negativa, ainda que verbal, dos agentes 

públicos responsáveis diretamente pelas unidades de saúde locais, nem 

se alegou que algum(ns) deles estariam temporariamente em falta. 

Com a inicial foram apresentados apenas a 

procuração, declaração de pobreza, documentos pessoais e receituário 

médico (fls. 13/19), sendo que este último não indica qualquer restrição 

à possibilidade de substituição por genéricos. 

Nas informações prestadas pela autoridade, 

igualmente reforçou-se que os fármacos AAS 100mg, anlodipino 5mg, 

hidroclorotiazida 25mg, sinvastatina 20mg e insulina humana NPH são 

disponibilizados na rede pública municipal de saúde. O Alopurinol e o 

Atenolol também são fornecidos em dosagem distinta, bastando o 

ajuste posológico da medicação.

Desta forma, em relação a estes, patente a falta 

de interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem exame do mérito.

Já em relação aos medicamentos “Galvus” e 

“Diovan”, o enfoque é diverso, na medida em que a resposta da 

autoridade apontada como coatora deixou claro que não haveria o 

fornecimento mesmo que formulado o pedido administrativo, já que não 

são remédios padronizados (fls. 47/49). 

Esta parte do pleito, porém, é objeto do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado perante o 

Eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 
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1657156 (Tema 106, rel. Min. Benedito Gonçalves), sendo decretada a 

suspensão dos processos pendentes no território nacional.

De outro lado, segundo o §2º do mesmo art. 

982, do CPC, “durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser 

dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.”. Tratando-se de 

medicamentos necessários ao tratamento de doenças graves, a 

existência de indicação médica subscrita por profissional de saúde 

habilitado (não havendo nos autos qualquer elemento que possa lançar 

dúvidas sobre a necessidade do tratamento), a hipossuficiência e o 

disposto no art. 15, §2º, da Lei nº 10.741/03, há de ser mantida, por 

ora, a r. sentença neste particular, inclusive quanto à possibilidade de 

substituição do “Galvus” e “Diovan” por genéricos de mesmo princípio 

ativo e eficácia, já que não houve limitação do médico neste sentido.

Assim, o recurso do impetrante deve ser 

conhecido, mas não provido, enquanto a remessa necessária e o apelo 

da Municipalidade devem ser conhecidos e providos em parte para o fim 

de reconhecer a falta de interesse de agir do impetrante no que tange 

aos medicamentos solicitados, com exceção do “Galvus 50mg” e 

“Diovan 80mg”, em relação aos quais deve ser mantida a r. sentença, 

assegurando por ora o fornecimento ao cidadão, devendo permanecer 

suspenso o julgamento até o pronunciamento do C. STJ (Tema 106), 

retornando oportunamente a esta Câmara para a conclusão.

Destarte, considera-se prequestionada toda 

matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é 

pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de 

prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos 

legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os 
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embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são 

admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios 

que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, 

Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

Isto posto, conhece-se e nega-se 

provimento ao apelo do impetrante e conhece-se e dá-se 

provimento parcial à remessa necessária e ao apelo da Prefeitura, 

com a ressalva relativa à suspensão em atenção à determinação da 

Corte Superior.

VERA ANGRISANI
Relatora
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