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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2113796-42.2017.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ANA 
CLAUDIA PIRES DO NASCIMENTO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são 
agravados MUNICIPIO DE ARARAQUARA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria, 
vencido o Segundo Juiz, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ 
SERGIO FERNANDES DE SOUZA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.

São Paulo, 11 de setembro de 2017.

FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto n.º 368 (processo digital) 

Agravo n.º: 2113796-42.2017.8.26.0000

Agravante: Ana Claudia Pires do Nascimento Pereira

Agravados: Fazenda do Estado de São Paulo e Município de Araraquara

Comarca: Araraquara

Juiz: João Baptista Galhardo Júnior

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com 
pedido de tutela antecipada. Fornecimento de medicamentos. 
Autora portadora de diabetes mellitus. Liminar. Pretensão de 
receber administrativamente remédios que não constam da lista 
de medicamentos fornecidos pelo SUS. Descabimento do 
pedido. Não comprovação da ineficácia dos tratamentos 
disponibilizados pelo SUS, ou mesmo comprovação da 
necessidade dos fármacos pela nomenclatura da marca. 
Recurso não provido. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face da 

decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ao fundamento de que, havendo 

alternativa de tratamento disponibilizado pelo SUS, não se vislumbra nos autos 

indicativo de que a não concessão da tutela de urgência possa provocar dano à autora. 

O pedido de duplo efeito deduzido pela agravante foi indeferido. 

Em contraminuta, sustentam as agravadas que os medicamentos 

pretendidos pela autora não são indispensáveis para o seu tratamento, que pode 

igualmente prosseguir com os remédios e procedimentos oferecidos pelo SUS, os quais 

seguem um programa nacional criado pelo Ministério da Saúde e orientações da 

Organização Mundial da Saúde. Ademais, alegam que a agravante não comprovou as 

razões pelas quais necessita de fármacos não previstos no Protocolo de doenças e 

disponível a todos os cidadãos. 

É o relatório. 

O recurso não comporta provimento. 

O presente agravo limita-se à análise da presença dos requisitos 

autorizadores da antecipação de tutela, sendo vedado o exame da matéria a fundo, que 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

será objeto da ação principal. Com efeito, para reforma da decisão, necessário que 

estejam presentes cumulativamente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. 

Neste caso, conforme suscitado pelas agravadas, não restou 

demonstrada a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS ou, ainda, a necessidade dos 

medicamentos requeridos pela agravante, para o seu tratamento. 

Ademais, a Lei Estadual 10.782, de 09 de março de 2001, que define 

diretrizes para uma política de prevenção e atenção integral à saúde da pessoa portadora 

de diabetes, no âmbito do SUS, garante, em seu art. 3º, o fornecimento universal de 

medicamentos, insumos, materiais de autocontrole e auto-aplicação de medicações, 

além de outros procedimentos necessários à atenção integral da pessoa portadora de 

diabetes, os quais, a priori, são eficazes e suficientes para o tratamento da autora.

Assim, em cognição liminar, não está demonstrado que os 

medicamentos requeridos são indispensáveis para à manutenção da saúde da autora, que 

não demonstrou a necessidade dos fármacos pela nomenclatura da marca. 

Por fim, igualmente não há fumaça do bom direito, pois o pedido 

deduzido viola o Enunciado n° 14 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, que assim determina:

“Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos 
medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública 
de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das 
políticas públicas do Sistema Único de Saúde”. 

Destarte, uma vez que não há aprioristicamente comprovação da 

ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, ou mesmo comprovação da 

necessidade dos fármacos pela nomenclatura da marca, ao invés do princípio ativo, não 

se pode falar em fumaça do bom direito da autora no recebimento dos medicamentos e 

tratamentos não fornecidos pela rede pública de saúde. 

Finalmente, ressalta-se que, como bem observado pelo MM. Juízo “a 

quo”, “por força do repetitivo referente ao Tema 106 do STJ, o processo deve ficar 

suspenso, pois o medicamento pleiteado não está elencado na referida Portaria” 

(Portaria n. 2.982/09 do Ministério da Saúde). Assim, retornando os autos à primeira 

instância, deverá ser mantida a suspensão da demanda até pronunciamento final do E. 
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STJ sobre o tema sub judice.  

Pelo exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão de 

primeira instância por seus próprios fundamentos e pelos demais ora declinados. 

Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de embargos 

declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.

FERNÃO BORBA FRANCO

RELATOR
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Voto nº 14113
Agravo de Instrumento nº 2113796-42.2017.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: ANA CLAUDIA PIRES DO NASCIMENTO PEREIRA 
Agravados: Municipio de Araraquara e Fazenda do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo 

a expor.

Não há negar que um dos princípios do texto 

constitucional é a descentralização, que quer significar “execução de 

serviços prioritariamente por municípios”, como bem o diz o médico 

sanitarista Eduardo Jorge (Um pacto pela Saúde, in Roberto Gouveia, 

Saúde Pública, Suprema Lei  a nova legislação para a conquista da 

saúde, SP, Mandacaru, 2.000, p. 31). E não há nessa interpretação 

nenhuma novidade, diante do que está nos artigos 219 a 231 da 

Constituição do Estado de São Paulo.

À União, por sua vez, cabe apenas transferir recursos 

ao Estado e ao Município, por meio de dotações ou créditos consignados 

no orçamento, para o desenvolvimento das ações e dos servidos do SUS 

(Lei Complementar Estadual nº 791, de 9/3/95), razão por que não pode o 

Estado fugir aos seus compromissos. É parte, sim, na relação de direito 

material. Neste sentido colhe a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL  
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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  

SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO COM BASE EM 

MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL  NÃO CABIMENTO  

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO  SÚMULA 211/STJ 

 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. 1. Ab initio, ressalta-se que, ainda que a 

matéria tenha sido reconhecida como repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal, descabe sobrestar o julgamento do 

recurso especial, conforme orientação da Corte Especial e 

como consignado pela Primeira Seção no REsp 1.002.932/SP. 

2. Verifica-se que a Corte a quo não analisou os artigos 

infraconstitucionais tidos como violados. Desse modo, impõe-se 

o não conhecimento do recurso especial por ausência de 

prequestionamento, entendido como o necessário e 

indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a 

viabilizar a pretensão recursal. Incidência da Súmula 211 do 

STJ. 3. Ainda que considerado o prequestionamento implícito, o 

acórdão recorrido está em consonância com o entendimento 

jurisprudencial do STJ no sentido de que o fornecimento de 

medicamentos para as situações de exceção deve ser 

coordenado entre as três esferas políticas: União, Estado e 

Município, não sendo permitido, dado o texto constitucional, 

imputar responsabilidade a apenas um dos operadores. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no REsp 1163188/SC. 2ª Turma, 

Min. Rel. Humberto Martins. D. J.: 16.06.2010).

Estranho se afigura que, na posse do receituário 

emitido por médico, a autora, no lugar de recorrer à rede pública de saúde, 

tivesse se dado a trabalho de constituir advogado, enfrentando toda sorte de 

contratempos, só por capricho (ou que outro nome se possa dar a atitude 
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tão desarrazoada). Evidente que os fatos assim não se passaram.

E não se venha dizer que, em se tratando de médico 

particular, estaria a Administração Municipal desobrigada a fornecer o 

medicamento. Infelizmente, o sistema público de saúde está saturado, de 

sorte que, nos dias que correm, poucas são as pessoas que, tendo algum 

recurso, por mínimo que seja, acham-se dispostas a bater às portas do SUS. 

Mesmo a gente mais simples, quando conta com um emprego, encontra-se 

vinculada a algum plano ou seguro de saúde, pois, numa relação custo-

benefício, mais vale para o empregador gastar com assistência médica do 

que ter de suportar o encargo de longos períodos de ausência do 

empregado, motivados pelas dificuldades por ele encontrada no 

atendimento pelo setor público. São filas intermináveis, senhas, falta de 

profissionais, enfim toda sorte de dificuldades.  Não se pode, assim, 

reservar apenas àqueles que se submeteram a todos estes percalços o 

direito à entrega de medicamentos, pois, afinal, não se está tratando de uma 

gincana.

A tese no sentido de que o SUS não pode ser visto 

como serviço complementar do atendimento privado comporta adequada 

interpretação. A asserção, a priori, é verdadeira, mas significa dizer que 

todos, independentemente de sua condição econômica, devem receber 

atendimento integral pelo SUS, cujos profissionais, além disto, não podem 

ser impedidos de prescrever tal ou qual medicamento sob o cômodo 

argumento de que não está contemplado num protocolo. A Constituição 

Federal tem compromisso com a inclusão, ao passo que as regras 

burocráticas do órgão de gestão da saúde estão comprometidas com a 
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perversa lógica da exclusão, seguindo critérios exclusivamente financeiros.

A omissão do poder público viola regra profundamente 

enraizada na consciência ética e jurídica dos povos civilizados, de sorte 

que ao Estado não é dado, mesmo por inação, tirar da pessoa aquilo que a 

ela não deu, vale dizer, a vida. Está-se aqui diante daquilo que os juristas 

conhecem como omissão juridicamente relevante, pois o Estado tem, por 

força da carta magna, obrigação de cuidado e proteção. Sonegar um 

remédio vital, imprescindível à sobrevivência do enfermo, é conduta da 

maior gravidade, não escusável, sobretudo à vista do mandamento inscrito 

no artigo 198, II, da Constituição Federal. A mesma carta constitucional 

que garante o direito à vida, dá ao homem público os meios para prover a 

fruição do direito, que estão nos artigos 195 e 198, parágrafo único, 

daquele texto. Mais que isto, o Código de Saúde do Estado de São Paulo 

(Lei Complementar nº 791, de 9/3/95) prevê, no seu art. 7º, a 

responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas que causarem danos ao 

indivíduo ou à coletividade.

O direito à saúde é assegurado tanto na Constituição 

Federal (artigos 6º e 196), quanto na Constituição Estadual (artigo 219). O 

Código de Saúde do Estado de São Paulo (Lei Complementar nº 791, de 

9/3/95) dispõe acerca do dever imposto à direção estadual do SUS, 

exercida pelo Secretário de Estado da Saúde (art. 13), de prover os meios 

necessários à preservação da saúde da população (art. 2º, I, 3º, IV, c e 17, I, 

a). Assim, presentes estão a fumaça do bom direito e o perigo na demora 

da prestação da tutela jurisdicional, diante da gravidade e evolução da 
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doença.

Enfim, eventual problema orçamentário do Município 

nem de longe se pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da 

pessoa humana. A autora trouxe aos autos prescrições médicas que 

demonstram claramente suas necessidades específicas, pelo que a 

antecipação dos efeitos da tutela era, de fato, medida que se impunha.

Se o médico prescreveu os medicamentos que ora 

postula a autora, não haveria de ser uma agência burocrática, por mais 

qualificada, a instância adequada para rever a prescrição médica, conduta 

que viola, inclusive, o Código de Ética Médica (Cap. I, itens VIII e XVI, 

da Res. CFM nº 1931/2009).

De mais a mais, não é a autora quem tem de fazer 

prova da eficácia dos medicamentos prescritos pois, afinal de contas, a 

indicação foi feita por um médico. À Fazenda Pública, sim, competiria 

demonstrar o fato extintivo do direito da requerente (art. 333, II, do CPC), 

e isto, não na base de protocolos clínicos, diretrizes que somente obrigam 

se estiverem em conformidade com a lei, mas nos termos da Constituição 

da República.

A todos, independentemente de sua condição social ou 

econômica, é garantido o acesso às ações de saúde (princípio da 

universalidade e princípio da igualdade de atendimento). Para dar 
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cumprimento a estas diretrizes, incumbe ao poder público prestar 

atendimento pleno ao indivíduo, o que envolve todos os níveis de 

assistência (princípio da integralidade).

Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao 

recurso. 

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Segundo Juiz
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