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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001055-23.2015.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DYONISIA DI SANTIS ZANCHETTA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial parcialmente 
provido. Recurso voluntário da Fazenda do Estado não provido. Recurso adesivo da autora 
provido.

, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO 
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E VERA ANGRISANI.

São Paulo, 31 de outubro de 2016.

Carlos Violante
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação e reexame necessário nº 0001055-23.2015.8.26.0531

Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO

Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelada: DYONISIA DI SANTIS ZANCHETTA

Comarca: SANTA ADÉLIA  Vara Única

                  VOTO Nº 5.378

Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. 
Aclasta. Dever do Estado (arts. 5º, caput, 196 e 198 da CF e 
legislação reguladora do Sistema Único de Saúde  SUS). 
Solidariedade entre os entes federativos podendo a demanda ser 
proposta contra qualquer deles: União, Estado, ou Município. 
Ausência de ofensa aos princípios constitucionais da separação e 
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade 
administrativa e da anualidade orçamentária. Comprovadas a 
carência de recursos econômicos da autora, a existência da doença 
e a necessidade do medicamento. Limitação do fornecimento a 
duas doses do remédio. Sentença de procedência. Majoração dos 
honorários advocatícios de sucumbência. Recurso oficial 
parcialmente provido. Recurso voluntário da Fazenda do Estado 
não provido. Recurso adesivo da autora provido.

Trata-se de reexame necessário e apelação interpostos da r. sentença 

da lavra do eminente Magistrado Dr. Rodrigo Rissi Fernandes que julgou 

procedente a ação determinando que a requerida forneça à autora o 

medicamento descrito na inicial, de forma contínua e por prazo indeterminado, 

necessário ao tratamento da autora, sem quaisquer ônus, mediante receituário 

médico atualizado, podendo ser substituído por genérico desde que possua o 

mesmo princípio ativo, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela antes 

deferida pela via recursal. Condenou a Fazenda do Estado ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, nos 

termos do art. 20, § 4º, do CPC.
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A Fazenda do Estado apelou alegando que há tratamento para a 

moléstia da autora na rede pública de saúde, com dispensação de medicamentos 

outros. Aduziu política pública na área da saúde com padronização das drogas, 

não podendo o Poder Judiciário tornar-se co-gestor dos recursos destinados à 

saúde. Requereu a reforma da r. sentença com inversão dos ônus de 

sucumbência.

A autora recorreu adesivamente aduzindo que a condenação em 

honorários advocatícios se deu em valor módico, pleiteando a majoração para R$ 

2.000,00.

A autora apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos da 

apelante e defendendo a manutenção do julgado.

A Fazenda do Estado trouxe contrarrazões adesivas argumentando 

que a matéria envolvida na ação não envolve complexidade que justifique a 

majoração da verba honorária. Requereu o não provimento ao recurso.

O r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido do não 

provimento ao recurso da ré (fls. 131/132).

É o Relatório.

Nos termos do art. 496, I e § 3º, do NCPC, e Súmula 490 do STJ, 

recebo o recurso oficial.

O Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de 

recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da 

moléstia de que é portador, solidária esta obrigação entre União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, imposição decorrente da Constituição Federal (arts. 5º, 

caput, 196 e 198) e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde  SUS.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001055-23.2015.8.26.0531 -Voto nº 4

Não se trata de interferência do Judiciário em política governamental 

na área da saúde, mas de determinação para cumprimento pelo ente público de 

obrigação prevista em lei, que não vinha sendo atendida.

A falta de previsão orçamentária da despesa decorrente da ordem 

judicial não pode ser empecilho ao fornecimento do medicamento, essencial à 

vida e à saúde da autora, valores estes superiores àqueles de ordem 

administrativo-burocrática. 

O atendimento à autora não é privilégio a um em detrimento dos 

demais necessitados. Atender a todos, igualitariamente, é atender a cada qual 

dos pacientes, em suas peculiares necessidades de saúde, em atenção ao dever 

do ente público de prestar atendimento adequado e pleno à saúde dos cidadãos, 

e o melhor atendimento possível. 

Essas questões estão pacificadas em nossa Corte, conforme Súmula 

65: 

“Súmula 65: Não violam os princípios constitucionais da separação e 

independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e 

da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas 

jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades 

educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e 

transporte a crianças ou adolescentes”.

 

Em reforço, a jurisprudência:

Saúde. Promoção. Medicamentos. “O preceito do art. 196 da Constituição 

Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos 

medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde.” (STF, AG. 

REG. 650359 AgR / RS  Rio Grande do Sul, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

07/02/2012, Primeira Turma).
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Paciente portadora de doença oncológica. Neoplasia maligna de baço. 

Pessoa destituída de recursos financeiros. Direito à vida e à saúde. 

Necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-jurídico, 

a integridade desse direito essencial. Fornecimento gratuito de meios 

indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas carentes. 

Dever constitucional do Estado (CF, arts. 5º, “caput”, e 196). Precedentes 

(STF). Responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o 

Estado Federal Brasileiro. Consequente possibilidade de ajuizamento da ação 

contra um, alguns ou todos os entes estatais. Recurso de agravo improvido. 

(STF, RE 716777 AgR / RS  Rio Grande do Sul, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

09/04/2013, Segunda Turma).

Agravo regimental no recurso extraordinário constitucional. Fornecimento de 

medicamento. 1) Responsabilidade solidária dos entes federativos. 

Precedentes. 2) Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Agravo 

regimental ao qual se nega provimento. (STF, RE 586995 AgR / MG  Minas 

Gerais, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/6/2011, Primeira Turma).

Direito Constitucional. Saúde. Fornecimento de medicamento. Solidariedade 

dos entes federativos. Precedentes. Acórdão recorrido publicado em 

13.8.2008. “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um 

deles  União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.” Agravo regimental 

conhecido e não provido. (STF, ARE 738729 AgR / RS  Rio Grande do Sul, 

Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/6/2013, Primeira Turma).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e processual civil. 

Direito à saúde (art. 196, CF). Fornecimento de medicamentos. Solidariedade 

passiva entre os entes federativos. Chamamento ao processo. Deslocamento 

do feito para Justiça Federal, medida protelatória. Impossibilidade. “O art. 196 

da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no 

sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos 

de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos 

cidadãos. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-

hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de 

políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem 

recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas (arts. 23, II, 

e 198, § 1º da CF). O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito 

fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes 

federativos, desde que demonstrada sua necessidade e impossibilidade de 

custeá-los com recursos próprios. Isto porque, uma vez satisfeitos tais 

requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para 

conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves 

jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. In casu, o 

chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se 
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medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, 

além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para 

evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde 

da recorrida.” Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido. (STF, 

RE 607381 AgR / SC  Santa Catarina, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2011, 

Primeira Turma).

Apelação civil. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento. 

Tutela à saúde ampla e incondicionada. Previsão constitucional. Inteligência 

do art. 196 da CF/88. Prova inequívoca sobre a necessidade do tratamento e 

da doença. Recurso improvido. (TJSP, apelação nº 

0021522-74.2012.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, Rel. Des. José Luiz 

Gavião de Almeida, j. 01/10/2013).

Mandado de segurança. Prestação de serviço público de saúde. 

Medicamento. Esclerose múltipla. Necessidade e eficácia demonstradas. 

Hipossuficiência financeira da paciente. Obrigação de fornecimento pelo SUS. 

Art. 196 da CF. Sentença de denegação da segurança. Recurso provido. 

(TJSP, apelação nº 0021224-26.2012.8.26.0114, Comarca de Campinas, Rel. 

Des. Reinaldo Miluzzi, j. 11/11/2013).

Direito à saúde. Fornecimento de medicamentos e nebulizador. Portadora de 

hipertensão arterial pulmonar idiopática. Imprescindibilidade do fornecimento. 

Obrigação dos entes públicos. Art. 196 da Constituição Federal. Norma 

constitucional diretamente aplicável. Necessidade econômica. Reexame 

necessário e recursos de apelação não providos. (TJSP, apelação nº 

4000564-10.2013.8.26.0048, Comarca de Atibaia, Rel. Des. Luís Francisco 

Aguilar Cortez, j. 12/11/2013).

É incontroverso que a autora, assistida pelo Convênio entre a 

Defensoria Pública do Estado e a OAB, é pessoa carente de recursos 

econômicos para fazer frente às despesas com seu tratamento de saúde, 

especialmente pelos parcos proventos que percebe (fls. 10).

Os receituários e relatórios médicos apresentados comprovam que a 

autora é portadora de osteoporose (CID M-82), sendo a medicação prescrita 

imprescindível e a única indicada para seu tratamento (fls. 11/12 e 22).

Merece reparo a r. sentença no que se refere ao fornecimento do 

medicamento por prazo indeterminado, pois o relatório médico (fls. 22) é 

categórico ao afirmar a necessidade de mais duas doses para término do 
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tratamento.

 

Correta a fixação do valor da verba honorária por equidade nos termos 

do art. 20, §º 4º, do CPC/73, aplicável quando vencida a Fazenda Pública, exata 

hipótese dos autos.

Contudo, o valor deve ser arbitrado por parâmetros de razoabilidade, 

majorando-se a verba honorária devida pela Fazenda do Estado para R$ 

1.000,00.

Para fins de acesso às Instâncias Superiores, considero 

prequestionada toda a matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei Federal, 

desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais invocados e pertinentes aos temas em discussão.

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso oficial limitando o dever da ré ao fornecimento de 02 (duas) doses do 

medicamento, e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário da Fazenda do 

Estado. DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora, majorando os 

honorários advocatícios a cargo da ré para R$ 1.000,00, mantida, no mais, a r. 

sentença. 

CARLOS VIOLANTE

Relator
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