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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 0038214-64.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, 
em que são apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX 
OFFICIO, é apelado EROTILDES HERNANDES VASCONCELOS.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à Apelação da autora  e 
Negaram provimento ao Reexame Necessário e ao Apelo da Fazenda do 
Estado.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 0038214-64.2012.8.26.0576

3ª Câmara

Apelante / Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recorrente: “JUÍZO EX OFFICIO”

Apelante / Apelada: EROTIDES HERNANDES VASCONCELOS

Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  1ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA

VOTO nº 22.788

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ACTEMRA 480MG. AUTORA 

PORTADORA DE ARTRITE REUMATÓIDE COM 

POLIARTRITE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MAJORAÇÃO. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA 

SENTENÇA.

REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

ACTEMRA 480MG. AUTORA PORTADORA DE ARTRITE 

REUMATÓIDE COM POLIARTRITE. 

INADMISSIBILIDADE DA RECUSA PELO ESTADO. 

IRRELEVÂNCIA DE NÃO SER PADRONIZADO PELO 

SUS. DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 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 OU INSUMOS.

2. A PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE REMÉDIO OU 
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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.

APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA FAZENDA 

ESTADUAL DESPROVIDOS.

Trata-se de apelação manejada pela FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 64/74) e por EROTIDES HERNANDES 

VASCONCELOS (fls. 75/84), nos autos da ação de obrigação de fazer 

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela movida por esta 

contra aquela, inconformadas com a r. sentença de fls. 53/57 que 

julgou procedente a ação, confirmando a antecipação da tutela 

concedida (fls. 27v°), para condenar a ré a fornecer o medicamento 

Actemra 480mg à autora, sendo 02 (dois) frascos de 200mg e 01 (um) 

frasco de 80mg, durante período indeterminado, observando-se o 

princípio ativo, sem preferência por marcas, conforme prescrição 

médica a ser atualizada anualmente, sob pena de multa diária no 

valor de 01 (um) salário mínimo, em caso de descumprimento. 

Foi determinado o reexame necessário.

Em razão da sucumbência a ré ainda foi condenada ao 

pagamento de eventuais despesas processuais, desde o desembolso, 

bem como de honorários advocatícios, que foram fixados, por 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação / Reexame Necessário nº 0038214-64.2012.8.26.0576 4

equidade, em R$ 600,00.

A Fazenda do Estado insistiu faltar interesse processual à 

autora, porque não formulou pedido administrativo de fornecimento 

do remédio antes de recorrer ao Poder Judiciário. Afirmou existirem 

outros remédios disponíveis na rede pública estadual de saúde 

indicados para tratar a doença que acomete a autora, não havendo 

fundamento para que sejam preteridos no lugar do Actemra. Alegou 

afronta ao princípio da universalidade do atendimento que rege a 

política do SUS, como no caso, ao se dar preferência de atendimento 

ao problema de saúde da autora. Pediu a reforma da sentença e a 

improcedência da demanda. Na eventualidade de ser mantida, 

requereu a exclusão da ordem que impôs multa diária por 

descumprimento do comando judicial e redução da verba honorária. 

Apela também a autora para impugnar a verba honorária, 

requerendo a majoração da quantia, e para que seja adotado como 

termo inicial para atualização monetária e juros de mora o 

ajuizamento da demanda. 

Contrarrazões da Fazenda do Estado (fls. 89/96) e da 

autora (fls. 97/105).

É o relatório.

Relata a autora ser portadora de artrite reumatoide grave com 

poliartrite (CID M06.0). Por isso, foi-lhe receitado o medicamento 

Actemra (Tocilizumabe) 480mg ao mês, por período indeterminado, 
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conforme receita médica (fls. 14B/16B).

Não há que se falar em falta de interesse de agir, somente 

porque a autora não recorreu à Secretaria Estadual da Saúde 

diretamente antes que postulasse o provimento jurisdicional para 

obtenção do remédio de que necessita.

Impedir que propusesse essa demanda, a fim de obter a 

tutela jurisdicional para tratar de sua saúde, vulneraria o princípio 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição, que assegura a todo e 

qualquer indivíduo a apreciação de lesão ou ameaça a direito pelo 

Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV).

Rejeita-se, portanto, a alegada falta de interesse de agir.

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 ou tratamento prescrito 

em lista padronizada do SUS. Desde que comprovada a necessidade 

do remédio ou insumo e a impossibilidade de sua aquisição pelo 

paciente, é dever do Estado fornecê-lo. 
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A pretensão ao fornecimento de remédios ou de insumos, 

bem como à realização de determinado exame, para tratamento da 

saúde, 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 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 paciente.

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 

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 tratamento prescrito à 

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

responsável pela terapêutica recomendada, é a pessoa mais indicada 

para aferir qual a melhor forma de tratar as moléstias que acometem 
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seus pacientes, levando em conta peculiaridades clínicas que não 

comportam discussão no âmbito desta demanda.

Nesse passo, a atuação do Poder Judiciário em determinar 

ao Poder Executivo o atendimento às necessidades da autora para 

tratar de sua saúde não significa violação aos princípios da 

independência e harmonia dos Poderes, tampouco da isonomia, já que, 

no campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível, 

inexiste discricionariedade administrativa.

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.

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. 

Daí porque a ordem de entrega gratuita do medicamento 

sob pena de multa diária, aos moldes do contempt of court do direito 

anglo-saxão, busca tão somente dar efetividade à atividade 
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jurisdicional, e nessa esfera inicial o comando não pode ser 

considerado sequer como lesão potencial ao direito da Fazenda 

Estadual.

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 se livrar de qualquer 

possibilidade de sofrer as consequências pela desobediência ao 

comando judicial, bastará a obediência ao comando da decisão 

hostilizada. Contudo, se tem certeza de que 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.

De mais a mais, quanto ao pedido de majoração da verba 

honorária formulado pela autora, ressalto o acerto do MM. Juiz de 

Direito em arbitrar o valor com base no art. 20, § 4º, do CPC, em razão 

da natureza da causa. Entretanto, entendo cabível modificá-lo e, 

assim, arbitrá-lo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob pena de 

se aviltar o trabalho realizado pelo patrono da autora.

Essa quantia deverá ser atualizada a partir da data em 

que proferida a r. sentença. 

Quanto ao prequestionamento formulado, por ser direito 

da parte, carece de análise por esta E. Corte, porém, oportuno 

consignar o que ficou dito no julgamento dos Embargos Declaratórios 

no. 623.912-01/6, que foram relatados pelo I. Desembargador 
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SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrante da C. 1ª Câmara do extinto 

Segundo Tribunal de Alçada Civil, com seu voto n. 6.156, julgado em 

19 de fevereiro de 2002, por votação unânime:

"Ao cabo, e se o propósito é apenas para prequestionar, cabe apenas 

ser dito que não é requisito das decisões judiciais a indicação dos 

textos legais que se prestaram à definição da controvérsia nem 

daqueles que as partes julgam pertinentes à espécie, de maneira que 

não há razão para indicação daqueles em que se assentou a decisão 

embargada.

Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que importa deduzir 

argumentos que sustentem a linha de raciocínio quanto à existência 

dos fatos em que se apoia para o tal fim e que indique ou deixe 

entrevista a tese jurídica adotada.

No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou decidido que, para que 

se satisfaçam os requisitos da admissibilidade do recurso especial, 

não há necessidade de o tribunal inferior mencionar os dispositivos 

legais apontados como violados, bastando que decida sobre as 

matérias jurídicas neles insertas (Recurso Especial n. 06720 - PR - 

2a. Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel)."

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO 

DA AUTORA E NEGA-SE PROVIMENTO AO REEXAME 

NECESSÁRIO E AO APELO DA FAZENDA DO ESTADO, NOS 

TERMOS DO ACÓRDÃO.

DES. AMORIM CANTUÁRIA

Relator

Assinatura Eletrônica


		2013-07-25T11:23:29+0000
	Not specified




