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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2086726-21.2015.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante RICARDO 
POSTINGUEL NETO, é agravado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª 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 Desembargadores EDSON FERREIRA 
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.

São Paulo, 21 de setembro de 2015.

Venicio Salles
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2086726-21.2015.8.26.0000

COMARCA: Tupi Paulista

AGRAVANTE: Ricardo Postinguel Neto

AGRAVADA: Fazenda do Estado de São Paulo

Voto nº 22.015

Agravo de Instrumento  decisão que exigiu a comprovação da 
ineficiência do tratamento cardíaco com remédio fornecido pelo 
SUS  recurso processado com o efeito suspensivo ativo para 
dispensar o agravante de comprovar a ineficiência do tratamento 
com remédio do SUS e para conceder o medicamento receitado  
presente o fumus boni iuris e o periculum in mora  decisão 
reformada. 

Recurso provido

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto 

contra r. decisão de fls. 43, destes autos digitais, que determinou que o 

agravante comprovasse haver utilizado, sem sucesso, o medicamento 

disponibilizado pelo SUS, ou que o mesmo é incompatível com o seu 

tratamento de insuficiência cardíaca. Pretende o agravante ser 

desobrigado dessa comprovação e obter a concessão graciosa do 

medicamento “Xarelto 150g”, de uso contínuo, nos termos em que 

receitado.

O recurso foi processado com o efeito suspensivo 

ativo.

Há petição do agravante informando que não está 

sendo cumprida a ordem de concessão do medicamento.
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A Fazenda Estadual apresentou contraminuta.

É o relatório.

2. O recurso comporta acolhimento.

No caso, patente o risco de dano irreparável à 

integridade física da paciente, além de pertinentes os motivos do pedido de 

fornecimento do específico tratamento prescrito, não cabendo ao Judiciário 

dirimir conflito entre diferentes vertentes de conhecimentos na Medicina, por 

serem estranhos à cultura técnico jurídica do órgão julgador.

Não obstante sejam conhecidos os caminhos que 

levaram a elaboração de listagem oficial de medicamentos, insumos e 

tratamentos médicos fornecidos pelo Poder Público aos cidadãos, ao 

Judiciário é impossível ou inapropriado contestar a prescrição de específicos 

remédios, equipamentos, tratamentos ou intervenções hospitalares por parte 

de médicos, que são os especialistas nessa área.      

O tratamento solicitado pelo agravante foi indicado 

por médico, sendo isto suficiente como suporte para uma decisão judicial. 

Não compete ao órgão judiciário exarar qualquer juízo de valor sobre a 

eficácia deste ou daquele tratamento médico no combate de uma determinada 

moléstia.

Em causas dessa natureza, importa reconhecer que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve prover as necessidades 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2086726-21.2015.8.26.0000 -Voto nº 4

da população mais carente, disponibilizando medicamentos e realizando 

tratamentos. Trata-se de direito social positivado em nosso Texto Supremo e 

reforçado pela adesão e ratificação de tratados internacionais. 

No mais, é de conhecimento geral que o Estado está 

constitucionalmente incumbido de garantir a saúde dos cidadãos. Para isso 

aufere receita por meio de constante e rigorosa tributação. Se a Administração 

não atua com eficiência no cumprimento de seu dever constitucional, não 

pode pretender que o cidadão necessitado se conforme com isso.

Portanto, imperiosa a antecipação da tutela 

jurisdicional patente a verossimilhança da alegação do autor e o risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora no atendimento. 

Após, o julgamento remetam-se os autos à primeira 

instância com urgência para cumprimento da ordem judicial consistente na 

dispensa da comprovação de ineficiência do tratamento cardíaco com 

remédio fornecido pelo SUS e a concessão do medicamento receitado.

No mais, observo que o agravante é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, razão pela qual deve ser dispensado do 

recolhimento das custas e despesas processuais.

3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.

                                           VENICIO SALLES
       Relator
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