Julgados do TJSP a favor do CONCERTA:
0020293-75.2012.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/03/2015
Data de publicação: 31/03/2015
Data de registro: 31/03/2015
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Déficit de atenção. Hiperatividade. Concerta 54mg.
Cabe ao Estado propiciar o atendimento médico, fornecendo a medicação prescrita. Inteligência
do artigo 196 da Constituição Federal. Sentença de procedência. Manutenção. Recurso não
provido.

0019071-09.2012.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Reexame Necessário / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Peiretti de Godoy
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/04/2014
Data de publicação: 11/04/2014
Data de registro: 11/04/2014
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA Fornecimento gratuito de medicamento para pessoa,
hipossuficiente e portadora de "Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)"
CID 10 F 90 - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DIREITO LÍQUIDO
E CERTO Controvérsia jurídica sobre a matéria tratada nos autos que não afasta a liquidez e
certeza do direito Responsabilidade solidária dos entes federados (artigo 23, II, da CF)
TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO Possibilidade de fornecimento Admissibilidade de receita
prescrita por médico particular - Manutenção da r. sentença de concessão da ordem Recursos
voluntário e oficial desprovidos.
0025275-48.2010.8.26.0309
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): José Luiz Germano
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/10/2015
Data de publicação: 11/12/2015
Data de registro: 11/12/2015
Ementa: APELAÇÃO. MEDICAMENTOS. Tratamento de transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade. Necessidade do uso de Concerta 36mg e 18mg, cujo custo mostra-se alto para o
autor que está desempregado. Dever do Estado. Direito universal à saúde, inteligência do art.
196 da CF. Multa por descumprimento é cabível, porém merece ser reduzida para R$ 100,00
tendo em vista o valor dos medicamentos. Honorários arbitrados em R$ 1.200,00 que se
mantém. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1001410-72.2016.8.26.0404
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: Orlândia
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/05/2017
Data de publicação: 02/05/2017
Data de registro: 02/05/2017
Ementa: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
- MEDICAMENTOS – Pretensão do autor, portador de esquizofrenia forma paranoide
(refratária), à condenação das requeridas ao fornecimento dos medicamentos ESCITALOPRAM
20MG e CONCERTA 36MG – Procedência do pedido pronunciada pelo Juízo da Vara Comum – Alegação de incompetência absoluta, devendo ser anulada a sentença e remetido os autos para
julgamento pelo JEFAZ – Descabimento – Direito à saúde que constitui valor inestimável – Rito
ordinário é o que melhor proporciona amplo direito de defesa e contraditório, não trazendo
qualquer prejuízo às partes – Precedentes desta E. Corte – Preliminar afastada – Mérito –
Resistência do Poder Público – Inadmissibilidade – Obrigação de fornecimento do Poder Público
– Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual –
Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público – Preliminar
afastada – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.

1006719-55.2015.8.26.0066
Classe/Assunto: Reexame Necessário / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Antonio Celso Faria
Comarca: Barretos
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/02/2016
Data de publicação: 04/02/2016
Data de registro: 04/02/2016
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento gratuito
do medicamento Concerta 36mg – Paciente portador de Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade (CID F90.0) – Pedido de liminar deferido – Segurança concedida – Cabimento da
ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida – "O direito público subjetivo à saúde traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público (Federal, Estadual ou Municipal), a quem incumbe formular – e implementar –
políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos
proclamados no art. 196 da Constituição da República. – Reexame Necessário não provido.

0001541-91.2014.8.26.0547
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/12/2015
Data de publicação: 18/12/2015
Data de registro: 18/12/2015
Ementa: APELAÇÃO – Ação de conhecimento condenatória - Pessoa hipossuficiente, portadora
de "Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, e Distúrbio de Aprendizagem"
– Medicamento prescrito por médico (Concerta 36 mg) - Obrigação do Município - Direito
fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1º, III, e 6º da CF -

Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da
Administração não violados - Falta de padronização do bem pretendido - Limitação
orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas - Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO, com observação. 1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF)
e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao Município a
obrigação de fornecer, prontamente, medicamento necessitado, em favor de pessoa
hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 2. Havendo
direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição
de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de
padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação
da teoria da reserva do possível. 3. Honorários advocatícios devem ser fixados de maneira
equitativa, levando em consideração o trabalho realizado e a complexidade da matéria.
0005485-40.2014.8.26.0438
Classe/Assunto: Apelação / Reexame Necessário / Tratamento Médico-Hospitalar
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: Penápolis
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2015
Data de publicação: 16/12/2015
Data de registro: 16/12/2015
Ementa: APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão mandamental voltada à condenação da
Municipalidade a fornecer o medicamento "CONCERTA (Metilfenidato) 36mg", em favor de
paciente portador de "TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE" - Direito
constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) – Dever do Poder Público de
fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de
vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à
vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – Sentença
concessiva da ordem de segurança mantida, afastando-se, porém, a multa cominatória aplicada
pelo Juízo a quo, diante da incompatibilidade da ferramenta coercitiva com o procedimento
específico do mandado de segurança. Recursos, voluntário da Municipalidade e oficial do Juízo
a quo, providos em parte, com observação.

-

3001574-21.2013.8.26.0238
Classe/Assunto: Apelação / Reexame Necessário / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Ibiúna
Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/08/2015
Data de publicação: 19/08/2015
Data de registro: 19/08/2015
Ementa: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Mandado de Segurança com pedido de
Liminar.
Autora
portadora
de
doença
psiquiátrica
e
necessita
do medicamento "Concerta 18 mg". Prova inequívoca da necessidade do medicamento.
Relatório médico que basta ao atendimento do pedido. Conveniência ou não do uso de
determinado medicamento é de competência exclusiva do médico que acompanha o
enfermo (Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina – Código de

Ética Profissional). Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito
material tutelado. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal,
norma de eficácia imediata. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa.
Garantia constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição prevista no art. 5º, XXXV, da CF
(art. 5º, XXXV da CF). Obrigação solidária entre os entes federados. Inadmissibilidade de
denunciação à lide no processo. Matéria pacificada pelas Súmulas nº 37 e nº 29 deste
Tribunal. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração
Pública. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. A saúde constitui direito público subjetivo do
cidadão e dever do Estado. Reexame necessário e recurso improvidos.

0004249-52.2013.8.26.0288
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: Ituverava
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/08/2015
Data de publicação: 05/08/2015
Data de registro: 05/08/2015
Ementa: APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, portadora de
"Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH" (CID 10-F.90.0)"
- Medicamento prescrito por médico (Concerta 54 mg) - Obrigação do Estado - Direito
fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1º, III, e 6º da CF Princípio da isonomia não violado - Falta de padronização do bem pretendido, Limitação
orçamentária - Impossibilidade de fornecimento de medicamento de marca específica – Teses
afastadas - Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, com observação. 1. Os princípios da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em
geral (art. 6º da CF) impõem ao Estado a obrigação de fornecer,
prontamente, medicamento necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, sob
responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 2. Havendo direito subjetivo
fundamental violado, não há ofensa ao princípio da isonomia, e, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de
padronização ou de inclusão do bem em lista oficial e de limitações orçamentárias. 3. Honorários
advocatícios devem ser fixados de maneira equitativa, levando em consideração o trabalho
realizado e a complexidade da matéria.

0001562-60.2014.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Eduardo Gouvêa
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/06/2015
Data de publicação: 11/06/2015
Data de registro: 11/06/2015
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Sentença que condenou a Fazenda do Estado
a fornecer o medicamento "Concerta", destinado ao tratamento de déficit de atenção (CID 10
F90) – Recurso voluntário do Estado – Inteligência dos artigos 6º; 23 e 196 a 200 da Constituição

Federal, o que justifica o fornecimento gratuito do medicamento pleiteado, de acordo com
orientação médica – Sentença mantida – Recurso desprovido.

0001937-19.2011.8.26.0080
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Jarbas Gomes
Comarca: Cabreúva
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/01/2015
Data de publicação: 28/01/2015
Data de registro: 28/01/2015
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER. Hipótese dos autos em que o autor é menor (representado),
portador de sérios problemas neurológicos Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade +
outras comorbidades psiquiátricas (CID 10 F90), daí a necessidade dos medicamentos de uso
contínuo, Concerta 36mg e Depakote ER 500 para o seu tratamento. Direito à saúde. Artigo
196, da Constituição Federal que legitima o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

0007135-93.2011.8.26.0223
Classe/Assunto: Apelação / Reexame Necessário / Tratamento Médico-Hospitalar
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/11/2014
Data de publicação: 20/11/2014
Data de registro: 20/11/2014
Ementa: APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE Pretensão mandamental
voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo das impetrantes a obterem
o fornecimento contínuo do medicamento "CENCERTA" e "EXODUS 10ml", com o fito de
realizarem o tratamento médico adequado e indispensável de, respectivamente, PHDA e
Depressão, de que são portadoras - direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) dever do
Poder Público de fornecer medicamentos e prover tudo o quanto necessário para realização do
tratamento médico daqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade
econômica princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde
necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas sentença concessiva da ordem de
segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário, improvidos.

0007599-48.2012.8.26.0655
Classe/Assunto: Apelação / Reexame Necessário / Tratamento Médico-Hospitalar
Relator(a): Eduardo Gouvêa
Comarca: Várzea Paulista
Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/10/2014

Data de publicação: 30/10/2014
Data de registro: 30/10/2014
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança Sentença que
concedeu a segurança, determinando o fornecimento do medicamento pleiteado na inicial
(Concerta 36mg), conforme prescrição médica Responsabilidade solidária da União, Estado e
Município Sentença mantida nos termos dos artigos 6º; 23 e 196 a 200, que justificam
o fornecimento gratuito do medicamento pleiteado destinado a tratamento de pessoa
necessitada, realizado de acordo com orientação médica. Recursos oficial e voluntário não
providos.

0001082-70.2013.8.26.0597
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Medicamentos
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: Sertãozinho
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/03/2014
Data de publicação: 25/03/2014
Data de registro: 25/03/2014
Ementa: APELAÇÃO
Ação
de
Obrigação
de
Fazer
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PORTADOR DE Transtorno de Déficit de Atenção e
HiperATIVIDADE Preliminares: Inocorrência de cerceamento do direito de defesa da
Municipalidade Provas pré-constituídas que comprovam o fato constitutivo da pretensão inicial
(art. 333, I, do CPC) Legitimidade passiva ad causam do órgão municipal da Administração direta
Responsabilidade solidária dos entes públicos, nos termos do art. 23, II, da CF Descabimento da
intervenção de terceiro na modalidade "denunciação da lide" (art. 70, III, do CPC). Mérito:
Pretensão inicial voltada à obtenção contínua de "CONCERTA" Paciente portador de Transtorno
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F 90.0) - Dever do Poder Público de
fornecer medicamentos/insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de
vulnerabilidade econômica (art. 196, da CF/88) Princípio da reserva do possível inoponível em
relação ao direito à vida e à saúde Necessidade e eficácia do tratamento demonstradas Sentença
mantida. Recursos, voluntário e oficial, improvidos, com observação.

