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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006715-82.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SUMARE, é apelada EDILEINE APARECIDA SENHORA 
PASINATO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª 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 Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS 
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

Reinaldo Miluzzi
Relator

Assinatura Eletrônica
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6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.Nº: 1006715-82.2017.8.26.0604
APTES  : MUNICÍPIO DE SUMARÉ
APDO.  : EDILEINE APARECIDA SENHORA PASINATO - JG 
COMARCA: SUMARÉ  2ª VARA CÍVEL
JUIZ   : André Gonçalves Fernandes 

VOTO Nº 26905

EMENTA  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER  Prestação de 
serviço público de saúde  Autora portadora de osteoporose 
severa  Fornecimento de medicamentos  Necessidade 
demonstrada  Hipossuficiência da paciente  Obrigação do 
fornecimento pelo SUS  Art. 196 da CF - Sentença de 
procedência   Recurso não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer ajuizada por 

Edileine Aparecida Senhora Pasinato contra o Município de Sumaré, objetivando 

o recebimento gratuito dos medicamentos Osteonutri com 60 comprimidos, 

Addera D3 7000UI e Forteo, por ser portador  de osteoporose aguda e ser 

hipossuficiente.

A r. sentença de fls. 76/78 julgou procedente o pedido, para 

condenar o réu ao fornecimento dos medicamentos descritos na inicial, mediante 

a apresentação da devida receita médica atualizada, em quantidade e pelo tempo 

necessários ao tratamento. Fixado para o caso de descumprimento multa diária 

de R$ 200,00, limitada a 30 dias. Sucumbente, arcará o réu com os honorários 

advocatícios fixados em R$ 500,00, por equidade. 

 Apelou o Município sustentando que os medicamentos 

solicitados são de alto custo e por isso a obrigação é do Estado; os 

medicamentos não constam da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais  

REMUNE; o SUS fornece outros medicamentos para a moléstia da autora; o 

relatório médico não esclarece que os medicamentos do SUS não são eficazes 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1006715-82.2017.8.26.0604 -Voto nº 26905 - R 3

para o caso da autora; a obrigação do município se refere às ações básicas, de 

baixa complexidade. No mais, alega que o direito à integralidade da assistência 

terapêutica não pode ser aleatório; que a pretensão encontra fundamento em 

dispositivos constitucionais como o princípio da dignidade humana, o direito à 

vida e o direito à saúde, mas não pode ser exercido de modo ilimitado, pois o 

atendimento de situações individualizadas ocasiona grave lesão à economia 

pública violando, assim, o princípio da legalidade orçamentária; não cabe ao 

Poder Judiciário interferir nessa seara. Pede a improcedência da ação, ou a 

exclusão da multa, ou, ainda, sua redução.

Recurso tempestivo e respondido. A Douta Procuradoria de 

Justiça ofereceu parecer pela manutenção da sentença (fls. 116/123).

FUNDAMENTOS

É da competência do Município prestar serviços de 

atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da 

União e respectivo Estado (art. 30, VII, da Constituição Federal), sendo certo que 

o atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS), 

conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição Federal.

Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do 

planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, 

o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal nº 

8.080/90).

Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública, 

por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de 

causar grave risco à sua saúde.

E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos 

da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o 
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comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei 

Federal nº 8.090/90 e Lei Estadual nº 791/95), dotação de créditos para o 

financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei nº 

8.080/90).

Daí a conclusão de que cabe ao Município dispor em seus 

orçamentos fiscais e de investimentos verbas destinadas ao gasto com 

medicamentos e tratamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades 

econômicas dos desprovidos de rendimentos.

Impende ainda considerar que a questão relativa ao repasse 

de verbas deve ser resolvida no âmbito administrativo entre o Município, o Estado 

e a União que integram o sistema único. A cooperação financeira entre essas 

entidades e a previsão orçamentária não pode servir de escusa para o não 

cumprimento da obrigação de garantir o direito à saúde.

A questão central, contudo, que deve ser respondida diz 

respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado, ao ver recusado 

seu pedido pela Administração, procura guarida junto ao Poder Judiciário.

Esta relatoria tem adotado a posição no sentido de que, não 

obstante os pedidos sejam feitos em face da dramática urgência do 

medicamento, deve o Judiciário acautelar-se no acolhimento do pleito, sob pena 

de conceder remédio ou tratamento a quem pode adquiri-lo, ou simplesmente 

pode ser apenas um medicamento suplementar, dispensável, ou ainda importado 

em substituição a similares existentes no País, quebrando assim o princípio 

legislativo do SUS de atendimento, em primeiro lugar, da população mais carente.

No caso em apreço, a autora é portadora de osteoporose 

severa, necessitando dos medicamentos pleiteados na inicial.

Ela não tem condições de arcar com o custo do tratamento, 

porquanto é hipossuficiente, tanto que lhe foi deferida a gratuidade processual 

(fls. 8 e 21), sendo assistida por procurador nomeado pelo Convênio da 
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Defensoria Pública e a OAB/SP (fls. 10). Além disso, o tratamento foi prescrito por 

profissional idôneo, o que confirma a sua necessidade e adequação (fls. 18/20).

Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação 

de receita emitida por profissional que confirma e justifica sua necessidade.

O fato de o tratamento pleiteado não constar  da lista oficial 

ou padronização estabelecida pela política de saúde ou de assistência 

farmacêutica não obsta o fornecimento público, pois as necessidades da vida têm 

dinâmica própria, revelando-se incompatível com a lenta burocracia estatal de 

listagem ou padronização, não sendo demais lembrar que as necessidades 

urgentes e impostergáveis dos pacientes devem ser avaliadas diante do fato 

concreto, conforme específica avaliação médica, e não por modelo abstrato de 

padronização.

Por outro lado, cabe ressaltar que a questão não está 

atrelada à análise da viabilidade econômica do Poder Público em atender aos 

necessitados, mas sim de resguardar um direito do cidadão.

Não se nega que a Administração detém certa esfera de 

liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de atuação, mas não pode se 

amparar na falta de recursos para justificar a não concessão do tratamento 

pleiteado.

Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do 

enunciado da Súmula 65, que se aplica, mutatis mutandis, ao caso em apreço:

“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 suma, a concessão do tratamento cuida apenas de 
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garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar, 

desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da autora.

Fica prestigiada, pois, a r. sentença recorrida.

E, considerando o desfecho do presente recurso, tendo em 

conta o trabalho adicional realizado em sede recursal pela parte adversa, hei por 

bem majorar em 10% (dez por cento) o valor fixado na r. sentença.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso.

REINALDO MILUZZI
Relator
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