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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 
Instrumento nº 0270899-93.2010.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio 
Preto, em que são agravantes SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
SAO JOSE DO RIO PRETO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO 
RIO PRETO sendo agravado NAIR DA SILVA.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 
LINEU PEINADO (Presidente) e SAMUEL JÚNIOR.

São Paulo, 31 de maio de 2011.

ALVES BEVILACQUA
RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0270899-93.2010.8.26.0000

0270899-93.2010.8.26.0000
(2994 )

Agtes. :     SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO e outro

Agda.:      Nair da Silva

V O T O   N.  30.392

Agravo de instrumento - Liminar em mandado de 
segurança - Fornecimento de remédios prescritos à 
portadora de quadro grave de epilepsia - Competência 
comum da União, Estados e Municípios - Legislação 
federal, contudo, que determina o pagamento dessa 
despesa com recursos do SUS - Parcial provimento.

Vistos etc. 

1. Cuida-se de tempestivo agravo, tirado de instrumento pelos 
impetrados nos autos de mandado de segurança, contra r. decisão 
concessiva de liminar determinando o fornecimento de remédios à agravada, 
portadora de epilepsia.

 
Bem processado o recurso com o traslado de peças não 

obrigatórias, inclusive, vieram decisão denegatória de suspensividade (fls. 
60/vº) e parecer ministerial pelo parcial provimento do recurso (fls. 70/72).

É o relatório.

2. O direito da paciente, portadora de quadro grave de epilepsia 
à urgente continuação do gratuito tratamento médico, através do 
fornecimento pela rede pública dos medicamentos Depakote 500mg 
(Divalproato de Sódio) e Gardenal 100mg (Fenobarbital), bem o 
assegurou, liminarmente, o julgador a quo, de modo a conceder à paciente 
tempo de sobrevida sem o qual solução eventualmente favorável da contenda 
não lhe seria suficientemente eficaz, porquanto apenas aparente o conflito 
entre a preservação do bem maior do cidadão e o cumprimento de regras 
orçamentárias.

Decidiu, acertadamente, a favor daquela a quem o Estado, em 
virtude de regramento constitucional, se acha obrigado à proteção (v. CF/88, 
art. 196 e CE/89, art. 219, caput, parágrafo único, nº 4), mediante a 
distribuição gratuita de toda medicação necessária a seu tratamento, através 
das verbas repassadas pelo SUS (cf. art. 2º c/c art. 6º, I, alínea d, da Lei nº 
8.080/90).

Saliente-se que: "Vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), 
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não será considerada apenas no seu sentido biológico de incessante auto-
atividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua acepção 
biográfica mais compreensiva. Sua riqueza significativa é de difícil apreensão 
porque é algo dinâmico, que se transforma incessantemente sem perder sua 
própria identidade. É mais um processo (vital), que se instaura com a 
concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride, mantendo sua 
identidade, até que muda de qualidade, deixando, então, de ser vida para ser 
morte. Tudo que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e incessante 
contraria a vida." (José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional 
Positivo, 17ª ed.. São Paulo: Malheiros, 1999, Segunda parte, título II, cap. II, 
p. 200).

O direito à saúde existe. "Este direito é outro dos chamados 
direitos sociais (...). Apresenta ele duas faces distintas: uma, a da 
preservação da saúde; outra, a da proteção da saúde. Ambas estão 
mencionadas no texto em exame. O direito à preservação da saúde tem como 
contrapartida as políticas que visam à redução do risco de doença. E no seu 
prolongamento se situa o próprio direito a um meio ambiente sadio. Está aqui 
uma prevenção genérica, não individualizável, da doença. O direito da 
proteção da saúde, na verdade, é o direito, individual, à prevenção da 
doença, a seu tratamento e à recuperação do doente. Traduz-se no acesso 
aos serviços e ações à recuperação do doente ou infirme. Enquanto o 
primeiro é típico direito de solidariedade (3ª geração), o segundo é típico 
fundamental a prestação positiva (2ª geração)." (Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 
1988, v. 4, nota ao art. 196, p. 54/5).

Não se exibe exagerado afirmar que o bem jurídico vida, 
conjugando-se com o direito à saúde, integra-se no valor fundamental: 
"dignidade da pessoa humana" (art. 1º, III, CF/88)" (v., a propósito, acórdãos 
das Colendas Sétima e Segunda Câmaras de Direito Público deste Tribunal 
na Ap. e no MS  ns. 52.031.5/5 e 127.279.5/7, respectivamente - Rels. Des. 
SÉRGIO PITOMBO e ALVES BEVILACQUA).

Neste sentido a recente decisão do Plenário do STF, nos autos 
do Ag. Reg. na Suspensão de Tutela Antecipada nº  175 - Ceará, da Relatoria 
do Min. Presidente GILMAR MENDES, j. 17.03.2010, contra acórdão 
proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos 
da Apelação Cível nº 408729/CE (2006.81.00.003148-1), onde são 
analisadas “as questões complexas relacionadas à concretização do direito 
fundamental à saúde, levando em conta, para tanto, as experiências e os 
dados colhidos na audiência pública - Saúde”, realizada naquela Egrégia 
Corte, nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009, cuja ementa, 
por esclarecedora, segue in verbis: 

“Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. 
Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. 
Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à 
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saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos 
concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos 
entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: 
(...) Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à 
ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de 
ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.”      

3. De rigor, portanto, a manutenção da obrigação imposta, 
embora restrita, pela forçosa aplicação do diploma federal supra mencionado, 
somente às verbas repassadas pelo SUS, mediante exibição pela interessada 
de requisição dos sobreditos medicamentos, firmada pelo médico assistente, 
que prescreverá a dosagem e quantidade necessárias, desde que aprovados 
pelo Ministério da Saúde e que estejam disponíveis no país.

4. Assim sendo, para os fins supra mencionados dá-se parcial 
provimento ao recurso.

ALVES BEVILACQUA
                                 Relator  
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