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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 1004367-51.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são 
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, é 
apelado ALZIRA FERREIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).

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, 14 de abril de 2015. 

Amorim Cantuária
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1004367-51.2014.8.26.0037

3ª Câmara 

Recorrente: JUÍZO 'EX OFFICIO'

Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelada: ALZIRA FERREIRA COSTA

Comarca: ARARAQUARA  1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

VOTO nº 25.395

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSTITUCIONAL - PORTADORA 
DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  HAS, DIABETES 
MELLITUS, TIPO 2, VALVOPATIA, FIBRILAÇÃO ATRIAL 
CRÔNICA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA" - 
DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
- GARANTIA DE RESPEITO AO DIREITO FUNDAMENTAL À 
VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 
PRELIMINAR AFASTADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DE PODERES, IMPOSSIBILIDADE DE 
ATENDIMENTO DO PEDIDO POR LIMITAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E NÃO INCLUSÃO DOS MEDICAMENTOS 
NAS LISTAS DO SUS. IRRELEVÂNCIA. 

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 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.
RECURSOS DESPROVIDOS. 
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ALZIRA FERREIRA COSTA, portadora de “Hipertensão 

Arterial Sistêmica  HAS”, “Diabetes Mellitus, tipo 2”, “Valvopatia”, 

“Fibrilação Atrial Crônica” e “Insuficiência Cardíaca Congestiva”, 

ajuizou ação contra o MUNICÍPIO DE ARARAQUARA e contra a 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o 

reconhecimento de seu direito de receber os medicamentos “Concor”, 

“Xarelto” e “Diamicron MR”, na forma, quantidade e especificações 

prescritas pelo médico, mês a mês, bem como serem os réus 

condenados a providenciar o seu suprimento, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de medidas  outras que visem o 

resultado prático equivalente.

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

ação, para determinar aos réus que forneçam de imediato e 

gratuitamente à autora, os medicamentos “Concor 2,5mg”, “Xarelto 

15mg” e “Diamicron MR 300mg”, em quantidade compatível com o 

receituário médico apresentado, facultando o fornecimento de 

medicamentos genéricos, com o mesmo princípio ativo, se existentes. 

Condicionou a continuidade do fornecimento dos medicamentos 

especificados no dispositivo à apresentação, diretamente pela autora 

aos réus, a cada retirada, em caso de medicamento controlado e a cada 

três meses, nos demais casos, de relatório médico atualizado, 

informativo da evolução da enfermidade e do tratamento, e 

receituário médico confirmando a necessidade da manutenção do 

tratamento com o mesmo medicamento, discriminando-o, 

especificando a quantidade e a previsão do período de sua utilização. 

Caso comprovada a cessação da necessidade dos medicamentos em 
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prazo inferior a seis meses, os réus estarão desobrigados do 

fornecimento. Destacou que, não retirados os medicamentos por prazo 

superior a dois meses, a decisão perderá sua eficácia. Condenou os 

réus ao pagamento das custas e despesas processuais. Condenou o 

Município de Araraquara ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixou em R$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 79/82).

Apelou a Fazenda do Estado de São Paulo, arguindo 

preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não 

realizada a prova pericial, em razão da falta de médico credenciado, 

para tanto, pela Prefeitura Municipal de Araraquara, sem prévia 

oitiva da Fazenda do Estado. No mérito, sustenta, em síntese, que os 

medicamentos pleiteados não são padronizados pelo SUS e não consta 

do Programa de Dispensação de Medicamentos de Caráter 

Excepcionais  Alto Custo e do Programa Dose Certa. Aponta que o 

atendimento de pretensões como a da espécie, acarretará, em pouco 

tempo, o colapso do sistema público de saúde, além de afrontar os 

princípios orçamentários e da separação de poderes.  (fls. 90/101).

Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões 

(fls. 110/119).

É o relatório.

Em se tratando de condenação ilíquida imposta ao 

Estado, prevalece a regra estampada no “caput” e inciso I do artigo 

475 do Código de Processo Civil, considera-se interposto o reexame 

necessário.
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A autora é portadora de “Hipertensão Arterial Sistêmica  

HAS”, “Diabetes Mellitus, tipo 2”, “Valvopatia”, “Fibrilação Atrial 

Crônica” e “Insuficiência Cardíaca Congestiva”,, razão pela qual 

necessita dos medicamentos: ““Concor 2,5mg”, “Xarelto 15mg” e 

“Diamicron MR 300mg”, conforme relatório e prescrição médica 

acostadas às fls. 9, 11/12 dos autos. 

O cerceamento do direito ao contraditório e à ampla 

defesa que a Fazenda do Estado alega ter sofrido não ocorreu. 

O juiz determinou a expedição de ofício ao SUS, 

solicitando designação de avaliação médica na autora, por ser 

beneficiária da justiça gratuita (fl. 71). Em resposta, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Araraquara, noticiou não dispor de 

profissional médico para a realização da perícia e sugeriu que o 

IMESC fosse oficiado para solução do solicitado (fl. 78).  

O MM. Juízo 'a quo' entendeu que a documentação 

carreada aos autos traz suficientes informações acerca da condição 

econômica da autora, bem como da doença e dos medicamentos 

prescritos, optando por sentenciar o feito.

 

Não cabe falar em cerceamento do direito de defesa, 

porque a prova se destina ao magistrado para formação de sua livre 

convicção e, sendo suficiente a prova documental produzida, 

despicienda se mostraram as outras provas requeridas pelas rés. 
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No mais, vale salientar, que é 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 necessários para 

manutenção de sua saúde quando não tiver condições financeiras para 

adquiri-lo.

Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “é 

obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 

acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial as 

mais graves” (REsp nº 507.205-PR, rel. Min. José Delgado, j. em 

07.10.2003).

Portanto, “a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às 

pessoas carentes que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o 

reconhecimento da legitimidade ad causam dos referidos entes para figurar 

nas demandas sobre o tema” (AgRg no REsp nº 1.159.382/SC, rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, j. em 5.8.2010).

Ademais, a unicidade do sistema de saúde (SUS), 

integrado pelas três entidades federativas, não admite a escusa, sob o 

fundamento da repartição de competências, especialmente quando se 

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

Por força do disposto no artigo 196 da Constituição 

Federal, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever 
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do Estado, cujo atendimento deve ser integral (artigo 198, inciso II, da 

Carta Magna). 

Dessa forma, não pode a Administração, seja a do Estado 

de São Paulo, seja a do Município de Araraquara, eximir-se dessa 

obrigação sob quaisquer pretextos, tais como 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 em lista padronizada do 

SUS ou do Ministério da Saúde. 

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).

A resistência dos entes públicos em fornecer o remédio, 

embasada em mera afirmação de ausência de padronização do 

produto, não se sobrepõe, em absoluto, ao pedido, eis que restou 

evidente ser imprescindível à manutenção do paciente em condições 

dignas de sobrevivência. 
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Está documentalmente comprovada a necessidade do 

tratamento com os medicamentos pleiteados, bem como a 

impossibilidade de adquiri-lo, tanto que a autora é beneficiário da 

assistência judiciária e vem representada pela Defensoria Pública.

Assim sendo, desde que comprovada a necessidade dos 

medicamentos e a condição de hipossuficiência do paciente, é dever 

do Estado, nele compreendido a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, fornecê-lo.

Ora, se existe indicação para o uso do medicamento, não 

há fundamento legal para se afastar a obrigação do seu fornecimento 

quando existe prescrição médica, com presunção de idoneidade 

técnica e veracidade sobre a sua necessidade.

Igualmente, não cabe à autoridade administrativa 

questionar o procedimento ou medicamento prescrito, uma vez que o 

profissional da área médica, além de ser responsável pelo tratamento 

prescrito, 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 podem ser aqui discutidas.

Daí porque o comando judicial, que concede a tutela 

pretendida na inicial, não viola o princípio da independência e 

harmonia entre os Três Poderes. No campo de obrigação contraposta a 

interesse individual indisponível, inexiste discricionariedade 

administrativa.
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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 

de o 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.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO  

RECURSO OFICIAL E À APELAÇÃO. 

DES. AMORIM CANTUÁRIA

Relator

Assinatura Eletrônica
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