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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0018246-

65.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA 

CHEMELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores DANILO 

PANIZZA (Presidente sem voto), CASTILHO BARBOSA E ALIENDE RIBEIRO.

São Paulo, 12 de março de 2013.

XAVIER DE AQUINO

                                                     RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0018246-65.2012.8.26.0053  SÃO PAULO

APELANTE : ELIANE CHEMELLO  (AJ)

APELADA   : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO N. 23.394

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO  AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  GLIOBLASTOMA 
MULTIFORME (CÂNCER CEREBRAL)  MEDICAMENTO 
 FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS TEMODAL E 

ZOFRAN  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  
INDEFERIMENTO  Fornecimento de Temodal e Zofran, 
remédios indispensáveis para tratamento de glioblastoma 
multiforme (câncer cerebral), grave enfermidade de que está 
acometida a autora e que pode acarretar seu óbito, se esse 
medicamento, destinado ao controle da moléstia, não lhe for 
ministrado  O direito à vida e à saúde, assegurado a todo 
brasileiro e a todo estrangeiro, é garantido por força de 
imperativo constitucional, cujo ônus é do Estado. Em se 
cuidando de carcinoma de mama, como no caso dos autos, esse 
mister, de acordo com legislação paulista, é cometido e 
confiado concorrentemente à direção do SUS estadual, 
exercida pela Secretaria do Estado da Saúde  Direito 
reconhecido - Inteligência da CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 196 e 
197, da CE/1989, arts. 219, caput, e seu Parágrafo único, “1” e 
“4”, e 223, I e V, da Lei n. 8.080, de 19. 09.1990, arts. 5º, III, 
6º, I, alínea “d”, 7º, II, e 9º, II e III, e da Lei Complementar 
Paulista n. 791, de 09.03.1995, artigo 13 Pena de 
desobediência, por eventual descumprimento  Recurso da 
autora provido.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA aparelhada por ELIANE 

CHEMELLO  contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

objetivando lhe assegurar o efetivo fornecimento gratuito dos 

medicamentos “TEMODAL E ZOFRAN”, para tratamento de glioblastoma 

multiforme (câncer cerebral) de que  é portadora.
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Julgando a lide, a r. sentença de primeiro grau de 

fls. 138/142, cujo relatório se adota, declarou improcedente o pedido, 

debitando à autora o pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária advocatícia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), subordinada aludida 

execução às condições da Lei n. 1.060/1950.

Inconformada, recorre tempestivamente a 

requerente na busca da inversão total do julgado (fls. 144/149).

Não há preparo  AJ (fls. 39).

Contrarrazões ofertadas (fls. 157/164).

É o relatório.

Insustentável o decisório.

Com efeito, sob nossa ótica jurídica, comporta foro 

de prosperidade o recurso voluntário da autora.

A Constituição Federal vigente assegura, em seu art. 

5º, caput, dentre outros, direito à vida. Prevê, ainda, em seu art. 196, que a 

saúde é direito, também, de todos e dever do Estado, a quem cumpre zelar 

pela saúde dos cidadãos. Ainda que se pondere que programática a norma, 

é certo não pode deixar o ente de direito público de atender os reclamos 

em favor da vida, mormente nas camadas menos favorecidas da 

população.

A apelante está com câncer cerebral, controlável 

com eficiência apenas com medicamentos ora ministrados, grave 

enfermidade que, como é notoriamente sabido, pode levá-la a óbito.

Esse fato sequer foi impugnado pela apelada, em 
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sua contestação (fls. 114/121) e, muito menos, em suas contra-razões de 

apelação (fls. 157/164). Nem negou sua necessidade, limitando-se a dizer 

que citados medicamentos se encontram disponibilizados na rede pública 

de saúde, sem, no entanto, juntar um documento sequer nesse sentido.

Assim sendo, o fornecimento destes medicamentos, 

assaz importante para controle dessa patologia, não ostenta ilegalidade 

alguma.

Esquece-se a recorrida de que a Constituição 

Federal afirma ser a saúde direito fundamental, elencando-a como direito 

social (art. 6º), dever do Estado (art. 196), catalogada, assim, direito 

público subjetivo, indisponível, decorrência indissociável do direito à vida, 

bem inviolável, a reclamar resguardo de forma absoluta e universal.

A jurisprudência, atenta à necessidade de se dar 

cabal efetividade às normas constitucionais definidoras de direitos 

fundamentais, vem admitindo, de forma quase pacífica, que o direito à 

saúde, assegurado constitucionalmente, confere ao seu titular a 

possibilidade de buscar o Estado-Juiz com fim de obter do Estado-

Administração todos os meios necessários para gozo desse direito de 

forma plena, dentre os quais se insere certamente a obtenção de 

medicamentos necessários, de forma gratuita.
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Essa obrigação cometida ao Estado é 

inquestionável, não só pela Constituição da República, que lhe imputa 

obrigação de zelar pela saúde dos cidadãos (art. 196 e 197), como, em 

âmbito estadual, pelo art. 223, I e V, da Constituição Estadual, e pela Lei 

n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seus arts. 5º, III, 6º, I, alínea “d”, 

7º, II, e 9º, II e III.

A obrigação é solidária entre os entes da Federação, 

União, Estado e Município. Outrossim, esse munus público, de acordo 

com a Carta Magna Bandeirante, artigos 219, caput, e seu Parágrafo 

único, ns. “1” e “4”, e 223, V, e a Lei Complementar Paulista n. 791, de 

09.03.1995, artigo 13, compete ao Estado de São Paulo 

A costumeira alegação de que a Fazenda Pública não 

pode desviar recursos do atendimento geral do SUS para o cumprimento 

das determinações judiciais impressiona, mas não convence.

É que o orçamento permite contingenciamento de 

verbas para necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, 

caindo por terra os argumentos no que tange à violação aos artigos 165 e 

167, da CF/1988. 

Nem há ofensa ao princípio da separação dos Poderes 

(art. 2º, da CF), mas apenas e tão somente uma prestação jurisdicional in 

concreto, eis que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”, nos estritos termos do inciso XXXV, do art. 5º 

da Carta Magna, não havendo, portanto, ingerência do Judiciário nas 

atribuições do Executivo.

Enfim, não é o administrador que deve decidir sobre o 

tratamento, mas o médico que atende o paciente e que se responsabiliza 
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pelo receituário, como se sucede.

A padronização de medicamentos e, quiçá, dos 

procedimentos (“protocolos”) é válida para atendimento corriqueiro, não 

podendo servir de escusa para a não entrega de medicamento específico 

necessário ao tratamento do paciente.

Daí porque, aqui e agora, se julga procedente esta 

Ação de obrigação de fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela aforada 

por ELIANE CHEMELLO, condenando-se a Fazenda do Estado de São 

Paulo a lhe fornecer gratuitamente os medicamentos supramencionados, 

indispensáveis ao tratamento do câncer cerebral de que viu acometida, 

suportando a requerida, em razão de sua sucumbência, as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da 

causa, atualizado a partir desta data, cassada, assim, a r. decisão hostilizada 

pelos fundamentos fáticos e jurídicos ora alinhavados.

Isto posto, dá-se provimento ao recurso voluntário.

                                                      XAVIER DE AQUINO

                               RELATOR
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