
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2013.0000013875

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005817-
77.2012.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARISA DE FATIMA CARDOSO MOTA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO 
CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO 
PEREIRA.

São Paulo, 22 de janeiro de 2013. 

Amorim Cantuária
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0005817-77.2012.8.26.0405

3ª Câmara 

Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelada:  MARIZA DE FÁTIMA CARDOSO MOTA

Comarca: OSASCO  1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

VOTO nº 20.479

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. ARTROSE NO JOELHO 

BILATERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SULFATO DE GLICOSAMINA, 1,5MG E SULFATO DE 

CONDROITINA 1,2G. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO PRESCRITO 

PELO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ASSISTE À 

PACIENTE, POUCO IMPORTANDO A EXISTÊNCIA DE 

OUTROS PREVISTOS E ATENDIDOS PELO SUS. 

PRELIMINAR REJEITADA. 

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SAÚDE. 

ARTROSE NO JOELHO BILATERAL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. INADMISSIBILIDADE DA RECUSA. 

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. ARTIGO 196 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA À 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES E DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.

1. O artigo 196 da Constituição Federal 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 ou aparelhos, e à 

realização de exame, necessários à saúde, pode ser dirigida em face 

da União, 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 de que a negativa ao 

fornecimento de medicamentos fere o direito subjetivo material à 

saúde, direito individual do direito fundamental à vida.
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PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSOS DESPROVIDOS.

MARISA FÁTIMA CARDOSO MOTA ajuizou ação contra 

a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a 

condenação da ré a fornecer-lhe os medicamentos “Sulfato de 

glicosamina  1,5g  130 saches de dose única  uso contínuo” e “Sulfato de 

Condroitina 1,2g  130 saches de dose única  uso contínuo” ou a 

adotarem providência que assegure o resultado prático equivalente ao 

adimplemento, através de entrega de numerário para a aquisição do 

fármaco.

A r. sentença, de relatório adotado, julgou procedente o 

pedido inicial, confirmando a liminar, para determinar que a 

requerida forneça os medicamentos pedidos, sem marca determinada, 

sem possibilidade de substituição por outros que venha a ser 

futuramente prescritos. Deixou de determinar a remessa para reexame 

(fls. 46/52).

Apelou a Fazenda do Estado de São Paulo, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse processual em relação aos 

medicamentos pleiteados, pois além de não comprovada sua eficácia, 

há alternativas terapêuticas que são fornecidas pelo SUS. No mérito, 

sustenta, em síntese, que a concessão e qualquer medicamento pelo 

Poder Judiciário, acaba por prejudicar a população em privilégio de 

poucos, eis que desvirtua todo o planejamento governamental. Alega 
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que a pretensão afronta a primazia do interesse público sobre o 

privado e que a CF não instituiu relação jurídica direta entre o Estado 

e os indivíduos no tocante ao direito à saúde, mas sim, uma relação 

indireta que decorre das políticas públicas implementadas pelo 

Estado. Afirma que a Administração, orientado pelo princípio da 

eficiência e da isonomia, faz a escolha dos medicamentos constantes 

dos programas públicos, de acordo com ampla pesquisa e orientação 

da Organização Mundial da Saúde, com vista a contemplar o maior 

número de pessoas. Pleiteia o afastamento do pedido formulado na 

inicial no sentido de que o medicamento seja fornecido no Município 

de Osasco, pois os locais de dispensação são designados conforme a 

doença a ser tratada e os medicamentos a serem administrados. 

Afirma, ao final, que a multa diária, fixada em R$ 100,00 (cem reais), 

mostra-se excessiva (fls. 55/65).

Contrarrazões, fls. 68/75.

O parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pelo 

desprovimento do recurso (fls.80/85).

É o relatório.

Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda 

Pública, considera-se interposto o reexame necessário (artigo 475 do 

Código de Processo Civil), consoante entendimento da jurisprudência 

do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.101.727/PR, rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, j. em 3.12.2009).
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Não prospera a preliminar arguida pela FESP, ao 

argumento de que falta interesse de agir à autora, pois além de não 

comprovada a eficácia dos medicamentos, haveria alternativas 

terapêuticas fornecidas pelo SUS para o tratamento. 

Os medicamentos foram prescritos pelo médico, 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, que assiste à autora. É 

dele a competência para prescrever o tratamento mais adequado aos 

males que acometem a paciente, levando em conta peculiaridades 

clínicas que não podem ser aqui discutidas. Descabida, destarte, 

qualquer discussão acerca dos tratamentos disponíveis no SUS, bem 

como a suposta ineficácia dos medicamentos prescritos pelo 

profissional. 

No mérito, por força do disposto no artigo 196 da 

Constituição Federal, a saúde constitui direito público subjetivo do 

cidadão e dever do Estado, devendo o atendimento ser integral (artigo 

198, inciso II, da Carta Magna). 

Dessa forma, não pode a Administração eximir-se dessa 

obrigação sob quaisquer pretextos, tais como repartição de 

competências, falta de numerário, necessidade de prefixação de 

verbas para o atendimento dos serviços de saúde ou por não se 

enquadrar o medicamento receitado em lista padronizada. Desde que 

comprovada a necessidade do medicamento ou insumo e a 

impossibilidade de sua aquisição pelo paciente, é dever do Estado 

fornecê-lo.
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Aliás, conforme já advertiu o Supremo Tribunal Federal, 

“o caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política  que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro  não pode 

converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder 

Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a 

própria Lei Fundamental do Estado” (Ag no RE nº 271.286-RS, rel. Min. 

Celso de Mello, j. em 12.09.2000).

Ressalta-se, ademais, ser solidária a responsabilidade dos 

entes da federação, porque é do Estado, no sentido genérico (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), a obrigação de garantir a todo 

indivíduo o acesso aos medicamentos e insumos necessários para 

manutenção de sua saúde quando não tiver condições financeiras para 

adquiri-lo.

A unicidade do sistema de saúde (SUS), integrado pelas 

três entidades federativas, não admite a escusa, sob o fundamento da 

repartição de competências.

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 vida, 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 
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insumos necessários para o tratamento da saúde de todo e qualquer 

indivíduo, a afastar as alegações de afronta aos princípios da 

isonomia, eficiência e primazia do interesse público sobre o privado.

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.

A orientação desta Câmara confirma o entendimento de 

que os elementos trazidos à baila são suficientes para reconhecer o 

direito subjetivo individual da autora à saúde.

Não colhe, tampouco, a alegação da Fazenda de que seria 

descabida a pretensão da autora de que o medicamento seja fornecido 

em unidade de saúde situada no Município em que reside.

É fato notório que a rede estadual de saúde possui postos 

no Município de Osasco, nos quais o medicamento poderá ser 

disponibilizado.

Diante dessa possibilidade, refoge ao senso comum exigir-

se que uma pessoa portadora de moléstia no aparelho locomotor - 

artrose no joelho bilateral - e economicamente hipossuficiente 

desloque-se entre dois municípios para obter os remédios de que 

necessita.
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Pondere-se, ademais, a decisão que ordenou a entrega 

gratuita dos medicamentos e, bem assim, sob pena de multa diária, 

aos moldes do 'contempt of court' do direito anglo-saxão, busca tão 

somente dar efetividade à atividade jurisdicional, e nessa esfera 

inicial o comando não pode ser considerado sequer como lesão 

potencial ao direito da recorrente.

Com efeito, apenas no momento da exigibilidade das 

'astreintes' é que se configurará o gravame. Por ora, o que existe é 

uma mera pressão psicológica sobre o obrigado. Para livrar-se de 

qualquer possibilidade de sofrer as consequências pela desobediência 

ao comando judicial, bastará à apelante obedecer ao comando da 

decisão hostilizada. Contudo, se tem certeza de que a sua resistência é 

fundamentada, não há porque temer a possibilidade de sofrer no 

futuro eventual sanção, que jamais será exigida, porquanto legítima 

sua resistência à ordem judicial.

Ante o exposto, rejeitada a preliminar, NEGA-SE 

PROVIMENTO AOS RECURSOS.

DES. AMORIM CANTUÁRIA

Relator

Assinatura Eletrônica
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