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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 0008396-36.2009.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que são 
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO sendo 
apelado EDVALDO JOSE GARCIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos 
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AMORIM 
CANTUÁRIA (Presidente), MARREY UINT E ANGELO MALANGA.

São Paulo, 27 de março de 2012. 

Amorim Cantuária
PRESIDENTE E RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0008396-36.2009.8.26.0297

3ª Câmara 

Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

E JUIZO EX OFFICIO

Apelado: EDVALDO JOSÉ GARCIA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)

Comarca: JALES  4ª VARA CÍVEL

VOTO nº 17.446

APELAÇÃO  MANDADO DE SEGURANÇA  

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  IMPETRANTE 

COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA, 

CARDIOMIOPATIA DILATADA E OUTROS 

TRANSTORNOS DO APARELHO CIRCULATÓRIO - 

CONSTITUCIONAL - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE 

DA PESSOA  OFENSA À JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA E. 

CORTE DE JUSTIÇA.

1. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, 

pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar 

o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido 

o fornecimento de medicamentos ou aparelhos.

2. A pretensão ao fornecimento de remédio, insumo ou de 

aparelhos, bem como à realização de determinado exame 

necessários à saúde pode ser dirigida à União, ao Estado ou 

Município, porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi 

reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 

662.033/RS).

3. Prevalece nesta Câmara o entendimento que a negativa ao 

fornecimento de medicamentos e insumos fere o direito subjetivo 

material à saúde, direito individual do direito fundamental à vida. 

4. Provimento parcial para o fim de excluir o medicamento 

Sinvastocor (Sinvastatina), uma vez que já fornecido pelo SUS.

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 

119/122 que julgou procedente o pedido, mantendo a liminar concedida a 

fls. 38, para o fim de determinar que a apelada forneça ao apelante, até o 
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término do tratamento, os medicamentos Cebralat 100mg, Sinvastacor 

40mg, Divelol 25mg, Benicar 40mg, Ancoron 200mg, Zetia 10mg e Marevan 

5mg, ou os genéricos com o mesmo princípio ativo e eficiência, na dose e 

quantidades descritas nas prescrições médicas, adequadas para seu uso 

pessoal mensal, mediante apresentação de prescrição médica sempre 

atualizada. 

Sendo isenta de custas, a apelante também foi condenada a 

arcar com eventuais despesas processuais, bem como com os honorários 

advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, acrescido de correção 

monetária e juros legais a partir da data da sentença.

O caso comporta reexame necessário.

A Fazenda Pública alega, preliminarmente, interesse de agir 

do apelado em relação ao medicamento Sinvastocor (Sinvastatina), tendo em 

vista que este é fornecido pelo sistema único de sáude- SUS- com a simples 

apresentação de receita médica. No mérito, pugnou pelo provimento do 

recurso.

Contrarrazões (fls. 145/153).

O parecer do representante do Ministério Público em primeiro 

grau também se manifestou no sentido de exclusão do medicamento 

Sinvastocor (Sinvastatina). Houve parecer da Procuradoria Geral de Justiça 

pugnando pelo não provimento do recurso.
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É o relatório do essencial.

O recurso merece ser parcialmente provido.

Inegável o direito do apelado aos medicamentos pleiteados. A 

orientação que se colhe dos pronunciamentos do Pretório Excelso é que o 

artigo 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata, 

independendo, portanto, de qualquer normatização infraconstitucional para 

legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele 

compreendido o fornecimento de medicamentos ou aparelhos (RE nº 

247.352/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 21.09.99, DJU 27.10.99, pág. 27; AG nº 

238.328/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.3.99, DJU 11.5.99). Assentou, 

ademais, a inviabilidade de lhe ser oposta qualquer resistência meramente 

burocrática embasada em entraves na previsão de receitas e despesas ou 

discussão sobre qual o ente de direito público é o responsável exclusivo ou 

solidário. Inclusive, o Egrégio Supremo Tribunal Federal pacificou sua 

orientação nesse sentido: (RTJ 105/704; RTJ 132/455; PET 1.246; RTJ 165/812; 

RE 232.335; AG 232.469; RE 236.200; AG 236.644; AGRAG 238.328; RE 

242.859; RE 247.900; RE 264.269; RE 267.612; RE 273.042; RE 273.834).

No caso, foi comprovado não ter o Sr. EDVALDO JOSÉ 

GARCIA, aposentado, condições financeiras para adquirir os medicamentos 

listados na inicial, prescritos por profissional especializado, conforme 

atestados de fls. 19/20, que perfazem um custo médio de R$417,88 

(quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos) mensamente.

Nesse passo, a atuação do Poder Judiciário em determinar ao 

Poder Executivo o atendimento às necessidades do paciente para tratar de 
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sua saúde não significa violação ao princípio da independência e harmonia 

dos Poderes já que, no campo de obrigação contraposta a interesse 

individual indisponível, inexiste discricionariedade administrativa.

A pretensão ao fornecimento de remédio, insumos ou de 

aparelhos, bem como à realização de determinado exame, necessários ao 

tratamento médico, pode ser dirigida à União, ao Estado ou Município, 

porque a indisponibilidade do direito à saúde foi proclamada pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 662.033/RS) como consequência 

indissociável do direito à vida.

A orientação pacífica deste Tribunal confirma a jurisprudência 

dominante nos Tribunais Superiores que assentaram ser a saúde um direito 

público subjetivo e consequência constitucional indissociável do direito à 

dignidade das pessoas, razão por que entendem ser um dever do Poder 

Público, incluídos os entes das três esferas da Federação, disponibilizar por 

meio de políticas públicas os instrumentos e insumos necessários para o 

tratamento da saúde de todo e qualquer indivíduo. 

Como o escopo central é a preservação da dignidade da pessoa 

humana e do direto à saúde, qualquer conduta, que reflita um 

comportamento indiferente diante do indivíduo que necessitar de 

tratamento médico-hospitalar, será censurável e considerada uma omissão 

no dever de tutelar o bem jurídico maior que é o direito à vida e o respeito à 

dignidade do homem.

Todavia, consta nos autos que o medicamento Sinvastocor 

(Sinvastatina) é fornecido gratuitamente pelo sistema único de saúde, 
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conforme alega, inclusive, o Ministério Público.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO 

RECURSO, para o fim de excluir da condenação o medicamento Sinvastocor 

(Sinvastatina), uma vez que já fornecido pelo SUS e, no mais, mantendo a r. 

sentença em seus exatos termos. Quanto aos honorários advocatícios, 

observe-se o disposto no artigo 25 da Lei 12.016/2009.

              DES. AMORIM CANTUÁRIA

                                                            Relator

                                          Assinatura Eletrônica
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