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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1006159-32.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante 

ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA BOLDRINI GABRIEL.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da 

Fazenda do Estado, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.

São Paulo, 24 de outubro de 2016.

Torres de Carvalho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº AC-18.789/16

Apelação nº 1006159-32.2016  10ª Câmara de Direito Público

Apte: Fazenda Estadual

Apdo: Marisa Boldrini Gabriel

Origem: 1ª Vara Faz Pública (Osasco)  Proc. nº 1006159-32.2016

             Juiz: José Tadeu Picolo Zanoni

  

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Osasco. Alzheimer. Rivastigmina 
1,5mg.  1. Interesse de agir. Remédio padronizado, fornecido 
pelo SUS. Ausência de negativa. A ausência de negativa do 
Poder Público não retira o interesse do paciente; conforme 
consignado nas contestações e no apelo, Estado e município 
não pretendem fornecer o insumo pleiteado, o que demonstra 
que solicitado ou não, a resposta seria negativa. Preliminar 
rejeitada.  2. Fornecimento. Responsabilidade solidária. Ainda 
que se possa exigir do Estado ou município a assistência de que 
necessita a paciente, o autor não pode exigir a mesma 
assistência, ao mesmo tempo, de ambos. Pedido que leva à 
dupla aquisição do insumo, dupla atividade administrativa, 
dupla defesa, duplicidade de gastos administrativos e 
desorganização do sistema. Entendimento diverso da câmara, 
no entanto, a que adiro com ressalva.  Procedência. Recurso 
oficial e do Estado desprovido, com observação.

1. A sentença de fls. 70/75 confirmou a tutela 

antecipada a fl. 33 e julgou procedente a ação para condenar o Estado e o 

Município de Osasco, solidariamente, a fornecer à autora, portadora do mal de 

Alzheimer, o medicamento Rivastigmina 1,5mg, observando que o 

medicamente deverá ser fornecido pelo nome genérico, sem possibilidade de 

fixação em marca e sem possibilidade de substituição por outros que venham 

a ser prescritos ao longo do tratamento.  Não houve condenação em custas e 

despesas, apenas de honorários advocatícios, fixados em R$-1.000,00 para 
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cada réu.

Apela o Estado (fls. 89/100); preliminarmente, alega 

carência de ação ante a ausência de pedido administrativo para recebimento 

do insumo, bem como pelo fato de o medicamento estar inserido na lista de 

remédios padronizados fornecidos pelo SUS. Quanto ao mérito, aduz que o 

direito à saúde, previsto na CF, não cria uma obrigação do Estado de fornecer 

os medicamentos das marcas pleiteadas pelos pacientes, sem que haja uma 

política pública correspondente, fundamenta por suposto nos princípios da 

universalidade e igualdade de tratamento; bem como que a decisão que 

determina o fornecimento viola o princípio da separação dos Poderes e da 

prévia previsão orçamentária. Subsidiariamente, requer seja afastada a 

condenação ao pagamento de honorários, uma vez que se trata de 

medicamento padronizado. Pede o provimento do recurso.

Recurso tempestivo e isento de preparo. 

Contrarrazões a fls. 114/118. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo 

desprovimento do recurso (fls. 127/143).

É o relatório.

2. Reexame necessário. Tenho por interposto o recurso 

oficial, com base no art. 496, I e § 3º do NCPC, uma vez que se trata de 

sentença ilíquida proferida contra Estado e município.

Interesse de agir. A ausência de negativa expressa 

do Poder Público não retira o interesse do autor; no mais, conforme 

consignado nas contestações e no apelo, Estado e município não pretendem 
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fornecer o insumo pleiteado, o que demonstra que solicitado ou não, 

padronizado ou não, a resposta seria negativa. O fundo, às vezes, deve vir à 

frente da forma. Rejeito a preliminar.

3. Nos termos do art. 198 da Constituição Federal, as 

ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, descentralizado, visando ao atendimento 

integral com prioridade na prevenção, com participação da comunidade. O 

Sistema Único de Saúde - SUS, a quem a Constituição atribuiu a efetivação do 

direito previsto no art. 196, foi instituído pela LF nº 8.080/90 de 19-9-1990 

com base, entre outras particularidades, na descentralização político-

administrativa visando (art. 7º, IX) à descentralização dos serviços para os 

municípios e à regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. O 

art. 8º prevê que as ações do SUS serão executadas de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente; o art. 16 atribui à direção 

nacional a formulação de políticas públicas de saúde e o financiamento do 

sistema, mediante repasses de verbas, e à direção estadual (art. 17, I) 

'promover a descentralização para os municípios dos serviços e ações de 

saúde'. O Sistema Único de Saúde a que se pede ajuda é organizado em níveis 

de hierarquia conforme a complexidade, de modo que os integrantes se 

responsabilizam pela prestação do que lhes cabe, mas não de tudo. Não 

contraria a Constituição; ao contrário, atende aos art. 196 e 198, a 

distribuição das ações de saúde entre os níveis hierárquicos que compõem o 

sistema. 

Nem a Constituição nem a lei estabelecem a 

solidariedade das entidades participantes do SUS. Há solidariedade, como 

conceituada no art. 264 da lei civil, quando na mesma obrigação concorre 
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mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou 

obrigação, à dívida toda; e essa não é a característica do SUS. Cada parte está 

obrigada a fornecer o que lhe compete, segundo a hierarquia do sistema e o 

nível de complexidade; são obrigações independentes, paralelas, integrais, 

mas não solidárias. É preciso cuidado com as palavras. O fato de a autora 

poder exigir de um ou de outro a prestação, não implica em solidariedade dos 

réus.

Mas, abstraindo a questão técnica, ainda que se 

possa exigir de um ou de outro a assistência de que necessita, o autor não 

pode exigir a mesma assistência, ao mesmo tempo, de ambos. Precisa de um 

produto, não de dois. O pedido, do modo como formulado, leva à dupla 

aquisição do remédio, dupla atividade administrativa, dupla defesa, 

duplicidade de gastos administrativos e desorganização do sistema. Nada 

justifica isso. O autor deve dirigir o pedido contra o órgão a quem cabe o 

fornecimento, ou àquele que preferir se ambos tiverem a obrigação. O produto 

pleiteado tem custo razoavelmente alto e a responsabilidade pelo 

fornecimento, estando as duas partes no polo, fica atribuída ao Estado. No 

entanto, a câmara reconhece a solidariedade dos réus e mantém a condenação 

de ambos, entendimento a que adiro em homenagem à estabilidade da 

jurisprudência, com a ressalva de meu entendimento. 

4. No mais, o recurso do Estado não prospera. A 

necessidade do medicamento encontra-se devidamente comprovada pela 

prescrição de fl. 26, expedida por neurologista. A jurisprudência assente deste 

Tribunal e dos Tribunais Superiores privilegia o direito à saúde garantido no 

art. 196 da CF; a relevância dos fundamentos do pedido tem assento no art. 
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6º da LF nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o SUS) que 

assegura a assistência farmacêutica. Não há ofensa ao art. 2º da Constituição 

Federal, pois a decisão não impede ao Estado a execução de qualquer de suas 

políticas públicas. É simples exercício da jurisdição que a Constituição 

outorga ao Poder Judiciário.

Honorários advocatícios. Não é caso de afastar a 

condenação ao pagamento de honorários, como pretende o Estado; o valor 

arbitrado não é excessivo e fica mantido, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC.

O voto é pelo desprovimento do recurso oficial e 

do Estado, observando que o atendimento poderá ser feito por meio de 

medicamento de mesmo princípio ativo e eficácia, mediante apresentação de 

receita médica atualizada a cada três meses. Faculto às partes opor-se, em 

igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro. 

TORRES DE CARVALHO

                                                       Relator
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