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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0006552-29.2009.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROSANA CRISTINA DA SILVA 
TOSO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados o Agravo Retido e o 
Apelo e Negaram provimento à Remessa Oficial.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, 23 de julho de 2013. 

Amorim Cantuária
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0006552-29.2009.8.26.0272

3ª Câmara 

Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelada: ROSANA CRISTINA DA SILVA TOSO

Comarca: ITAPIRA  1ª VARA JUDICIAL

VOTO nº 22.481

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO  INTERPOSIÇÃO 

CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL  

DETERMINAÇÃO, NO ENTANTO, SEM EFEITO 

CONCRETO, EIS QUE PROLATADA APÓS A 

REALIZAÇÃO DO EXAME PELO IMESC  LAUDO 

JUNTADO  ABERTURA DE PRAZO PARA 

MANIFESTAÇÃO DAS PARTES  APELO QUE SE 

RESUMIU À REITERAÇÃO DO AGRAVO  RECURSOS 

PREJUDICADOS.

REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. 

AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE ESTATAL. 

INADMISSIBILIDADE DA RECUSA. EXPRESSA 

INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO. 

IRRELEVÂNCIA DE NÃO SER PADRONIZADO PELO 

SUS. DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GARANTIA 

DE RESPEITO AO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA. 

1. O art. 196 da Constituição Federal é norma de eficácia 

imediata, independendo de qualquer normatização 

infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo 

material à saúde, nele compreendido o fornecimento de 

medicamentos, equipamentos ou insumos.

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

insumos, bem como à realização de determinado exame necessários 

ao tratamento da 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 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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AGRAVO RETIDO E APELO, PREJUDICADOS.

REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

ROSANA CRISTINA DA SILVA TOSO, portadora de 

“Diabetes Mellitus  Tipo 1” ajuizou ação contra a FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a declaração de 

relação jurídica existente entre as partes, consistente na 

responsabilidade da ré a garantir à autora o fornecimento dos 

medicamentos e insumos de que necessita, quais sejam, “Insulina 

Detemir 'Levemir' Flexpen 3ml; Insulina Aspart 'Novorapid' Flexpen 3ml; 

Agulhas BD 8mm, Tiras Reagentes Accu-Chek Advantage II; Lancetas para 

aparelho glicosímetro; Aparelho Glicosímetro Accu-Chek Advantage II”. 

Requer a condenação da ré a fornecê-los nas doses e quantidades 

necessárias, enquanto subsistir o tratamento da autora, contínua e 

ininterruptamente, diretamente na residência da mesma, ou através 

de seus agentes de saúde.

A Fazenda do Estado interpôs agravo retido (fls. 101/104).

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

pedido inicial, confirmando a antecipação da tutela, para condenar a 

ré ao fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento da 

autora, na marca e espécie pleiteada, necessários enquanto perdurar a 

enfermidade e nas quantidades prescritas pelo médico, sem ônus para 

a requerente. Condenou a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 

R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 127/129).
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Apelou a ré, reiterando o agravo retido interposto, 

alegando ter havido cerceamento do direito de defesa e a nulidade da 

sentença (fls. 133/140).

O recurso foi processado, sem contrarrazões.

Parecer, da douta Procuradoria de Justiça, pelo 

desprovimento do recurso (fls. 150/162).

É o relatório.

De início, 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 (REsp nº 1.101.727/PR, rel. Min. Hamilton Carvalhido, 

j. em 3.12.2009).

No tocante ao agravo retido, necessário se faz traçar um 

breve histórico dos autos.

Formulado o pedido inicial de fornecimento de 

medicamentos, para o tratamento de “Diabetes Mellitus  Tipo 1”, da 

qual a autora é portadora, a Fazenda do Estado contestou, pleiteando 

a realização de perícia médica, a ser requisitada ao IMESC, para 

justificar se, no caso, o tratamento já fornecido pelo Poder Público é 

insuficiente (fl. 49). Determinada a especificação de provas (fl. 64), a 

autora e a Fazenda pleitearam a produção de prova pericial médica, 

pelo IMESC, com oferta de quesitos por esta última (fls. 68 e 70/71). À 
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fl. 76 foi deferida a realização de prova técnica, com a determinação 

de expedição de ofício ao IMESC, concedendo às partes, o prazo de 10 

(dez) dias para oferecimento de quesitos e indicação de assistente 

técnico, bem como acolhendo os quesitos formulados à fl. 71.

A perícia foi designada, pelo IMESC, para o dia 16 de 

junho de 2011, às 13:30h (fl. 80). 

Em 06 de setembro de 2011, sobreveio decisão do MM. 

Juízo “a quo”, revendo seu posicionamento anterior, e que tornou sem 

efeito a determinação de realização de prova pericial pelo IMESC (fl. 

93). Contra essa decisão, voltou-se o agravo retido, acostado às fls. 

101/104.

No entanto, em 25 de outubro de 2011, foi juntado aos 

autos o laudo pericial realizado pelo IMESC, inclusive com as 

respostas à quesitação da Fazenda (fls. 95/100).

As partes foram intimadas a se manifestar acerca do 

laudo (fl. 105), com publicação em 09 de janeiro de 2012 (fl. 107). 

Em contraminuta, a agravada, afirmando já ter sido 

produzida a prova pericial quando da interposição do recurso, alegou 

que a manutenção da decisão ou sua reforma não traria qualquer 

prejuízo (fls. 109/110). Na sequência, manifestou-se sobre o laudo 

pericial (fl. 114).

O ilustre representante do Ministério Público opinou pela 
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integral procedência da ação (fls. 116/117). 

Encerrada a instrução processual, abriu-se prazo de dez 

dias, para cada uma das partes, oferecerem memoriais (fl. 118). Os da 

Fazenda foram acostados à fl. 120 e os da autora às fls. 121/122.

Prolatada sentença de procedência (fls. 127/129), a 

Fazenda apelou, reiterando o agravo retido interposto, insistindo na 

ocorrência de cerceamento do direito de defesa a ensejar a nulidade 

da sentença, diante da necessidade de produção de prova pericial (fls. 

133/140).

O recurso, no entanto, perdeu seu objeto.

Em que pese a decisão atacada, datada de setembro de 

2011, tenha afirmado a desnecessidade da prova pericial, quando de 

sua prolação, a prova já havia sido realizada, eis que previamente 

agendada para junho de 2011. Nesse passo, tendo sido juntado o 

laudo aos autos, com a intimação das partes para, sobre ele, se 

manifestarem, o provimento jurisdicional que a dispensou, não 

produziu nenhum efeito, restando superado pela abertura do 

contraditório a respeito da própria prova já produzida.

Nesse passo, houve a perda superveniente do interesse 

recursal, prejudicado o agravo retido interposto. Como a apelação 

restringiu-se à reiteração daquele recurso, fica igualmente 

prejudicada.
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Passa-se ao reexame necessário.

Consta nos autos que a autora tem diagnóstico de 

“Diabetes Mellitus, tipo 1”, em razão do que lhe foram prescritos, os 

medicamentos “Detemir (Levemir) Flex Pen”, “Aspart (Novorapid) Flex 

Pen”, além dos insumos “Agulhas para aplicação 8mm; lancetas para as 

canetas; fitas para medir glicemia para o aparelho Accu Chek” e do 

“Aparelho Glicosímetro marca Accu Chek”, conforme documentos de fls. 

18/22.

Por força do disposto no artigo 196 da Constituição 

Federal, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever 

do Estado, cujo atendimento deve ser integral (artigo 198, inciso II, da 

Carta Magna). 

Dessa forma, não pode a Administração eximir-se dessa 

obrigação sob quaisquer pretextos, a exemplo de haver repartição de 

competências; falta de previsão orçamentária; necessidade de pré-

fixação de verbas para o atendimento dos serviços de saúde ou por 

não se enquadrar o medicamento receitado, o aparelho, os insumos ou 

tratamento prescrito em lista padronizada do SUS. Desde que 

comprovada a necessidade do remédio, equipamento ou insumo e a 

impossibilidade de sua aquisição pelo paciente, é dever do Estado 

fornecê-lo. 

A pretensão ao fornecimento de equipamentos, remédios 

ou de insumos, bem como à realização de determinado exame, para 

tratamento da saúde, pode ser dirigida à União, ao Estado ou 
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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.

É do Estado, portanto, 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.

Neste sentido, pacífico o posicionamento também do C. 

STJ ao decidir: “O Estado, o Distrito Federal e o Município são partes 

legítimas para figurar no polo passivo nas demandas cuja pretensão é o 

fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, 

podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles” (cf. AgRg no Ag 

1044354/RS, Primeira Turma, DJ 3.11.2008; REsp 878080/SC, Segunda 

Turma, DJ 20.11.2006; REsp 772264/RJ, Segunda Turma, DJ 9.5.2006; 

REsp 656979/RS, DJ 07.03.2005). 

Mesmo porque, a unicidade do sistema de saúde (SUS), 

integrado pelas três entidades federativas, não admite escusa sob o 

fundamento da repartição de competências, especialmente quando se 

trata de doença grave que põe em risco a vida do autor.

Assim, 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 
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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).

Igualmente, não cabe questionar o procedimento prescrito 

à autora, uma vez que o profissional da área médica, além de ser 

responsável pelo tratamento recomendado, é a pessoa mais indicada 

para aferir qual a melhor forma de tratar as moléstias que acometem 

seus pacientes, levando em conta peculiaridades clínicas que não 

comportam discussão no âmbito desta demanda. Pouco importa, pois, 

seja o médico particular ou da rede pública de saúde. Anote-se, ainda, 

que na espécie, realizada a perícia pelo IMESC (fls. 95/100), a 

conclusão do perito oficial foi no sentido de que “os achados de exame 

físico estão em conformidade com os sintomas achados e estabelecem nexo 

com a patologia narrada na inicial, bem como necessidade de análogos de 

insulina de ação longa e ultrarrápida considerando a faixa etária, tempo da 

doença e bom controle metabólico atual” (fl. 99). Destaque-se, no tópico, 

que em resposta ao quesito de número 5, firmado pela Fazenda, o 

perito negou a existência medicamentos similares e igualmente 

eficazes dispensados pelo Sistema Único de Saúde (fls. 71 e 100). 

Nesse passo, a atuação do Poder Judiciário em determinar 

ao Poder Executivo o atendimento às necessidades da apelada para 

tratar de sua saúde não significa violação aos princípios da 

independência e harmonia dos Poderes, tampouco da isonomia, já 
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que, no campo de obrigação contraposta a interesse individual 

indisponível, inexiste discricionariedade administrativa.

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 

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 será censurável e 

considerada uma omissão no dever de tutelar o bem jurídico maior 

que é o direito à vida.

Ante o exposto, JULGAM PREJUDICADOS O AGRAVO 

RETIDO E O APELO INTERPOSTO PELA FAZENDA E NEGA-SE 

PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL.

DES. AMORIM CANTUÁRIA

Relator

Assinatura Eletrônica
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