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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003911-49.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes 
ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICIPIO DE TAUBATÉ, é apelado JOSÉ 
GERALDO BERTE VAZ DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário e recursos de 
apelação parcialmente providos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.

São Paulo, 8 de agosto de 2016.

MARCELO SEMER
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1003911-49.2015.8.26.0625
Apelantes: Estado de São Paulo e Municipio de Taubaté 
Apelado: José Geraldo Berte Vaz de Paula
Comarca: Taubaté
Voto nº 5951

APELAÇÃO  MANDADO DE SEGURANÇA 
MOLÉSTIAS CARDIOVASCULARES  IDOSO. 

Aspirina prevent 100mg, glifage XR 500mg, nebilet 5mg, 
press plus 5/20mg, vestarel MR, procoralan 5mf, 
rosuvastatina cálcica e ezetrol 10mg. Comprovação da 
hipossuficiência e necessidade dos medicamentos 
indicados nos autos. Ausência de impugnação fundada 
pela parte impetrada. Inexistência de infração às 
normas e princípios que informam a Administração e, 
em especial, o SUS. Aplicação do artigo 196 da CF. 
Estatuto do idoso. Concessão da segurança mantida. 
Reforma em parte, para observar a possibilidade de 
substituição dos remédios por genéricos ou similares, a 
critério médico, respeitando-se rigorosamente o 
princípio ativo, bem como as dosagens constantes da 
receita médica. Reexame necessário e recursos de 
apelação parcialmente providos.

Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta 

contra a r. sentença de fls. 73/79 que, em mandado de segurança, concedeu 

a ordem impetrada determinando ao Município o fornecimento de “aspirina 

prevent 100mg e glifage XR 500mg” e ao Estado o fornecimento dos 

medicamentos “nebilet 5mg, press plus 5/20mg, vestarel MR, procoralan 

5mf, rosuvastatina cálcica e ezetrol 10mg”, enquanto perdurar a 

necessidade, observando que, em caso de impossibilidade de atendimento 

pela Autoridade Estadual, deverá a obrigação ser suprida pela Autoridade 

Municipal, e em caso de impossibilidade da última a obrigação será 

cumprida pelo Estado, confirmando a medida liminar de fls. 31.
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Recorreu o Estado de São Paulo. Em razões recursais, 

alegou, em resumo, que (i) o Departamento Regional de Saúde de Taubaté 

já fornece terapias eficazes para a doença do recorrido; (ii) seria necessária 

perícia médica para apurar a necessidade, incabível em mandado de 

segurança; (iii) apelado não informou a existência de alternativa fornecida 

pela rede pública; (iv) falta prova da ineficácia do tratamento fornecido 

pelo poder público; (v) receita de médico da rede privada não é suficiente 

como prova (fls. 105/111).

Recorreu o Município de Taubaté. Aduziu que possui 

lista padrão para tratamento das moléstias listadas pelo impetrante. 

Ademais, asseverou a impossibilidade de ser condenada a entregar 

medicamentos de marcas ou laboratórios específicos. Requereu seja 

possibilitado o fornecimento de medicação com mesma eficácia terapêutica, 

sem ser a marca predefinida pelo recorrido (fls. 112/114).

Os recursos tempestivos e isentos de preparo foram 

recebidos no efeito devolutivo e respondido (fls. 117/126).

É o relatório. 

Trata-se de hipótese de reexame necessário, nos termos 

do artigo 14, § 1º, da Lei Federal nº 12.016/09.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo 

apelado, hipossuficiente e idoso, portador de diversas moléstias 

cardiovasculares, visando compelir as impetradas ao fornecimento dos 

medicamentos aspirina prevent 100mg, glifage XR 500mg, nebilet 5mg, 

press plus 5/20mg, vestarel MR, procoralan 5mf, rosuvastatina cálcica e 
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ezetrol 10mg.

Foi concedida a medida liminar (fls. 31), determinando 

o fornecimento dos referidos medicamentos.

O MM. Juízo de primeiro grau houve por bem conceder 

a ordem mandamental determinando ao Município o fornecimento de 

“aspirina prevent 100mg e glifage XR 500mg” e ao Estado o fornecimento 

dos medicamentos “nebilet 5mg, press plus 5/20mg, vestarel MR, 

procoralan 5mf, rosuvastatina cálcica e ezetrol 10mg”, enquanto perdurar a 

necessidade, observando que, em caso de impossibilidade de atendimento 

pela Autoridade Estadual, deverá a obrigação ser suprida pela Autoridade 

Municipal, e em caso de impossibilidade da última a obrigação será 

cumprida pelo Estado. 

A r. sentença merece reforma em parte, apenas para 

fazer constar a possibilidade de substituição dos remédios por genéricos ou 

similares, a critério médico, respeitando-se rigorosamente o princípio ativo 

e as dosagens constantes da receita médica.

Cabe observar que a necessidade dos medicamentos 

mencionados foi comprovada pelo receituário médico e exame laboratorial 

(fls. 18/21), que não foram impugnados fundamentadamente nas razões 

recursais e a negativa no fornecimento esta demonstrada a fls. 24. Nada 

consta nos autos, portanto, a infirmar tal necessidade, sendo desnecessária a 

realização de perícia médica para confirmar fato suficientemente 

demonstrado.

Pelo que se denota dos documentos juntados com a 
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exordial, a doença de que é portador o impetrante é grave, razão pela qual a 

não utilização dos medicamentos poderia acarretar graves danos à sua 

saúde. Ademais, conquanto os medicamentos não façam parte de lista 

padronizada do SUS ou de terapias fornecidas pelo Departamento Regional 

de Saúde de Taubaté, restaram comprovados os requisitos para a concessão 

da ordem mandamental, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

De outro lado, inexiste afronta às normas e princípios 

que informam a Administração, o pacto federativo e o SUS. Trata-se apenas 

de assegurar a observância do disposto no artigo 196 da Constituição 

Federal e evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do 

apelado. 

Tal escopo não pode ser preterido em razão da 

inexistência de atendimento por parte do poder público no sentido de suprir 

as necessidades de medicamentos, insumos, tratamentos e exames médicos 

não padronizados, mas que são necessários à manutenção da vida e da 

saúde do indivíduo.

É bem verdade que não pode o Poder Judiciário 

interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o 

exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, 

posto que não é dado à Administração ignorar as determinações 

constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer discriminações 

entre os contribuintes e destinatários dos serviços públicos.

Também não se trata de o Poder Judiciário invadir a 

seara administrativa, e sim de garantir direito que a Constituição Federal 

assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio 
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Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de poder, 

desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu cumprimento.

O direito não se limita, portanto, ao 

medicamento/tratamento de saúde padronizado ou constante da relação do 

SUS, o que seria forma alternativa para submeter, novamente, à 

administração, a obrigação ou não de auferir o disposto 

constitucionalmente.

Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de 

Liminar nº 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “em 

relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a 

prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade 

específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor de 

um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a 

liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social como 

a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em função das 

necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns 

do que com outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos 

para esses recursos”.

Em hipótese análoga à dos autos, esta C. Câmara de 

Justiça recentemente decidiu, quanto ao medicamento “Vastarel”:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Diabetes Mellitus, 
hipertensão, coronariopatia, arteriopatia periférica, anemia 
crônica e insuficiência renal crônica não dialítica. 
Fornecimento de medicamentos: Concardio 5 mg, 
Clortalidona 25 mg, Vastarel MR 35 mg, Trezor 20 mg, 
Vesicare 5 mg, Combodart, Tresiba e agulhas Unifine 6 
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mm. Cabe ao Estado propiciar o atendimento à saúde, 
fornecendo os fármacos prescritos. Inteligência do art. 196 
da Constituição Federal. Sentença mantida. Recurso 
improvido (Apelação nº 1003204-02.2015.8.26.0037. 
Relator): Paulo Galizia. Comarca: Araraquara. Órgão 
julgador: 10ª Câmara de Direito Público. Data do 
julgamento: 04/04/2016)

Reitera-se. O impetrante fez prova de que é portador de 

grave moléstia e necessita dos medicamentos indicados, cujo custo é alto 

para sua condição econômica. Portanto, a pretensão era mesmo de ser 

acolhida, sem prejuízo da possibilidade de fornecimento de tratamento 

similar, de igual eficácia, a ser determinado pelo médico do paciente.

Ademais, o Estatuto do Idoso - Lei n° 10.741/2003, em 

seus artigos 2, 3, 8, 9 e 15 a 19, traz delineados o direito à vida digna e à 

saúde a serem resguardados pelo Estado, sendo que de forma específica o 

artigo 15, § 2º, consigna que incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, 

gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim 

como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação 

ou reabilitação. 

No entanto, é possível a substituição dos remédios por 

genéricos ou similares, a critério médico, respeitando-se rigorosamente o 

princípio ativo, bem como as dosagens constantes da receita médica, que 

deverá ser atualizada a cada três meses, de forma a comprovar a 

persistência da necessidade do tratamento.

Isso porque não haverá gravame à parte apelada se o 

fármaco fornecido prestar-se para os mesmos fins daquele pleiteado, já que 
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o escopo da ação é a manutenção de sua saúde.

Por fim, quanto à notícia prestada pelo recorrido dando 

conta do descumprimento da liminar pelo Estado (fls. 137), observa-se que 

essa matéria é afeta à execução, e a condenação foi clara em apontar a 

responsabilidade subsidiária do ente municipal, na hipótese de 

inobservância da ordem pelo Estado.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento 

aos recursos e à remessa necessária.

MARCELO SEMER
Relator


