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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2006347-88.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
RENATA PEREIRA OLIVEIRA DE NORONHA (JUSTIÇA GRATUITA), é 
agravado SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso. 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) e ENCINAS MANFRÉ.

São Paulo, 22 de maio de 2018.

CAMARGO PEREIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2006347-88.2018.8.26.0000

Agravante: RENATA PEREIRA OLIVEIRA DE NORONHA 
Agravado: SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto nº 17307

AGRAVO DE INSTRUMENTO  MANDADO DE 

SEGURANÇA  DIREITO À SAÚDE  

MEDICAMENTO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS 

-  Decisão que postergou a análise da liminar, 

determinando o encaminhamento do pedido, via 

email, ao “Acessa SUS”  Inconformismo - 

Cabimento.

O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, 

independendo, pois, de qualquer normatização 

infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito 

subjetivo material à saúde, nele compreendido o 

fornecimento de medicamentos ou aparelhos, bem como 

internação para tratamento.

Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a 

negativa ao fornecimento de medicamentos e tratamento 

fere o direito subjetivo material à saúde.

O fornecimento dos medicamentos e insumos, inicial, é 

medida que se impõe, afastando, tão somente a 

imposição de marca do equipamento a ser 

fornecido a agravante

Agravo de instrumento parcialmente provido.
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Vistos. 

Cuida-se de agravo de instrumento 

interposto contra decisão proferida nos autos do mandado de 

segurança impetrado pela ora agravante, que postergou a 

apreciação do pedido de tutela de urgência (para determinar o imediato 

fornecimento da bomba de infusão de insulina com o monitoramento contínuo e 

suspensão automática em caso de hipoglicemia, com sensor prescritos, insumos, 

insulina e medicamentos, conforme prescrição médica juntada e pelo tempo que se 

fizer necessário  para o adequado tratamento da autora), determinando à 

serventia que providencie, com urgência, o encaminhamento de e-

mail ao Acessa SUS, e o aguardo, em cartório, de comunicação da 

Secretaria da Saúde ou da parte autora sobre o resultado da 

solicitação pelo prazo de dez dias (fls. 184/185).   

Aduz  agravante, que é portadora de 

diabetes Mellitus tipo 1, há dez anos, sendo acometida de quadros 

hipoglicêmicos graves, conforme relatório anexo, da médica que a 

acompanha, em virtude do descontrole glicêmico, ressaltando que 

chegou por inúmeras vezes a desmaiar nas ruas, em virtude das 

crises de hipoglicemia grave. Aduz ainda que necessita dos 

seguintes medicamentos e insumos: I) Bomba de infusão, com 

monitoramento contínuo de glicose e com a suspensão automática 

para hipoglicemias e autodesligamento quando com glicemias em 

níveis criticamente baixos; II) acessórios para a bomba de infusão 

de insulina: a) conjunto de infusão (agulha + canula) 10 

unidades/mês; b) reservatório de insulina 3ml  10 unidades/mês  

modelo MMT332A; c) 01 (carelink USB, modelo MMT 7305NA) 

transmissor para sensor de insulina a cada 12 meses; d) sensor de 

glicose: 5 unidades por mês  modelo MMT7008; e) 01 aplicador 

de conjunto de infusão quick-set, modelo MMT 39501, a cada 12 

meses; f) insulina Lispro (Humalog) 10UI/ML  3 frascos ampolas 
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por mês e pilha para bomba de insulina: 2 unidades/mês; g) 1 mini 

link transmissor, bateria e carregador, modelo MMT 7707 NA, a 

cada 12 meses; e h) 1 aplicador de conjunto de infusão quick set 

modelo MMT 39501 a cada 12 meses. 

Assevera que o Juízo determinou a 

realização preliminar do procedimento administrativo denominado 

“Acessa SUS”, no prazo consignado no referido convênio, 

procedimento este que costuma se estender no tempo por mais de 

30 dias, postergando assim a análise da liminar. No entanto, em 

virtude da descompensação do diabetes, a mesma estava tendo 

quadros de convulsão, inclusive evoluindo para um quadro de 

cetoacidose diabética, sendo que pode vir à óbito, conforme o 

mesmo relatório médico, já mencionado, até porque esse é o único 

tratamento atual capaz de melhorar o quadro clínico da impetrante. 

Pugna pela concessão de efeito ativo para 

que sejam fornecidos os medicamentos e insumos mencionados e 

melhor descritos na inicial.  

Processado o recurso com o deferimento 

da  antecipação da tutela recursal para o fim de determinar o 

fornecimento, à agravante, dos medicamentos, insumos e 

equipamentos, conforme pleiteado e melhor descrito na inicial (fls. 

209/215), sobreveio contraminuta (fls. 222/230), batendo-se pelo 

não provimento do recurso; subsidiariamente, requer seja afastada 

a pretensão de recebimento de bomba e insumos de marca 

específica, bem como concedido o prazo de 40 dias para 

cumprimento.

Parecer da douta Procuradoria Geral de 
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Justiça (às fls. 232/235), opinando pelo provimento parcial do 

recurso, afastando, tão somente a imposição de marca do 

equipamento a ser fornecido à agravante.

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento.

Insurge-se a agravante/impetrante contra a 

decisão do magistrado a quo que postergou a apreciação da 

liminar  para após o procedimento administrativo denominado 

“Acessa SUS”.  

                                                           

                                   A impetrante, agravante, é portadora de 

Diabetes Mellitus tipo 1, com crises graves de hipoglicemias e 

hiperglicemias severas, com descontrole glicêmico, conforme 

relatório médico anexado aos autos. Sendo assim postulou  a  

antecipação da tutela de urgência para o fornecimento dos 

medicamentos, materiais e insumos descritos na inicial,  para 

tratamento e controle de sua doença e por não ter condições de 

adquiri-los.

                            Tudo isto está atestado pelo relatório e 

receituário médico que consta nos autos e, por serem provenientes 

de profissional médico regularmente habilitado, presumem-se 

idôneos a prescrição e o tratamento indicado. 

                            A pretensão da agravante objetivando o 

fornecimento de medicamentos e insumos para o tratamento de 

sua moléstia está totalmente amparada por vários princípios 

basilares insertos na Constituição Federal, quais sejam, artigo 1°, 
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inciso III (dignidade da pessoa humana); artigo 5°, “caput” (direito 

à vida); artigo 5°, inciso XXXV (inafastabilidade da jurisdição); 

artigo 6° (direitos sociais), dentre outros.   

E para legitimar de vez a pretensão da 

agravante, forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que assim 

dispõe: 

“Artigo 196  A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 

O que se extrai do dispositivo supramencionado 

é uma 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 aparelhos.

Neste sentido, confira-se precedente desta E. 

Corte de Justiça:

“Agravo de Instrumento - Fornecimento de medicamentos (insulinas 

Lantus e Humalog) - Direito à saúde assegurado a todos pela 

Constituição da República - Perícia médica determinada pelo Juízo de 

origem a fim de se aferir a adequação dos medicamentos prescritos à 

agravante - Desnecessidade - Médico da paciente que consiste no 

profissional mais qualificado para a prescrição de tratamento que se 

mostre mais adequado às necessidades desta, segundo histórico de 

acompanhamento - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº 

2033533-62.2013.8.26.0000 - 4ª Câmara de Direito Público  Relª.  Ana 

Luiza Liarte  Julgado em 17 de fevereiro de 2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  OBRIGAÇÃO DE FAZER  
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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO  INTERPOSIÇÃO CONTRA 

DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA TUTELA ANTECIPATÓRIA 

Á PRÉVIA SUBMISSÃO DA AGRAVANTE Á PERÍCIA MÉDICA  

IMPOSSIBILIDADE  MINUCIOSO LAUDO MÉDICO E EXAMES 

ATUALIZADOS QUE INDICAM O COMPROMETIMENTO DO QUADRO 

CLÍNICO DA AGRAVANTE, PORTADORA DE DIABETES MELLITUS DO 

TIPO 1  CONCESSÃO DO FÁRMACO QUE SE IMPÕE  DECISÃO 

REFORMADA  RECURSO PROVIDO.” (AI. Nº 1000894-68.2014.8.26.0292, 

Comarca Jacareí, 13ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ferraz de 

Arruda, j. em 09.04.2014).

 “Agravo de Instrumento  decisão que postergou a análise da liminar 

determinando que o pedido do impetrante fosse analisado pelo Setor de 

Triagem da Secretaria Estadual da Saúde (Convênio TJ/SP)  é dever do 

Poder Público garantir a saúde da população  risco de dano irreparável 

à integridade física do requerente que se sobrepõe às razões da Fazenda 

Estadual  liminar concedida. Recurso provido.” (AI nº 

2221833-71.2014.8.26.0000, Comarca São Paulo, 12ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. Venicio Salles, j. em 12.06.2015).

                               

Portanto, tendo por base o receituário de 

profissional médico regularmente habilitado e que se presumem 

idôneos as prescrições e os tratamentos indicados, observe-se que 

não cabe ao Poder Público decidir qual medicamento é o mais 

indicado ao tratamento do agravado, bem como sua pertinência ou 

possíveis substituições por outros produtos da rede pública. Tal 

papel incumbe ao médico que acompanha o paciente.

                                    Cumpre salientar que a lista ou protocolo 

de medicamentos é importante para orientar a ação da 

Administração, mas não se presta a servir de único pressuposto 

para a obtenção de medicamento de que necessita o cidadão.
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O fato de ter o Poder Público  que se faz 

representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e 

obrigadas de maneira uniforme, conforme acima salientado  a 

responsabilidade de fornecer os medicamentos necessários à 

população, dando contornos práticos aos comandos 

constitucionais, é fundamento suficiente para a condenação ao 

fornecimento da medicação e dos produtos pleiteados.

Saliente-se que o direito à saúde faz parte 

dos denominados direitos sociais, direitos de segunda geração que 

se apresentam como prestações positivas a serem implementadas 

pelo chamado Estado Social de Direito. Tendem a concretizar a 

perspectiva de uma isonomia substancial e social na busca de 

melhores e adequadas condições de vida, estando, também, 

consagrado como fundamento da República Federativa do Brasil 

(art. 1º, IV, da CR de 1988).

Enquanto direito fundamental que é, o 

direito à saúde tem aplicação imediata, conforme o art. 5º, § 1º, da 

Constituição da República, não sendo o caso de não abrangência 

jurídica ou exigência moral.

Além disso, a doutrina há tempos aponta 

duas vertentes para os direitos sociais, principalmente no que 

tange ao direito à saúde: (a) natureza negativa: o Estado ou 

terceiros devem abster-se de praticar atos que prejudiquem 

terceiros; (b) natureza positiva: fomenta-se um Estado 

prestacionista para implementar o direito social.

É justamente na natureza positiva do 

direito à saúde que se insere o pedido liminar ao fornecimento de 
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medicamentos para tratamento médico ao qual a impetrante não 

possui condições financeiras para arcar. Existe, sim, obrigação do 

Estado de implementar referido direito e de fornecer medicamentos 

e tratamento médico adequado à população.

No presente caso, o Poder Judiciário não 

figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, 

interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes já que, no 

campo de obrigação contraposta a interesse individual 

indisponível, inexiste discricionariedade administrativa.

            E, como bem salientado pelo Eminente 

Desembargador Laerte Sampaio “inaceitável é o reconhecimento de um 

direito à saúde (fornecimento de medicamentos) sem os meios para aplicá-

los. Quando o quadro da doença se apresenta com gravidade, que não é 

negada, inaceitável uma tutela aleijada que não alcance a finalidade da 

garantia do direito subjetivo. É ilógico e inadequado que o Estado, 

acenando com orientação política enfatizando a proteção dos 

economicamente fragilizados e dos socialmente discriminados, venha a 

falar em limitações orçamentárias, quando reconhecer possuir os 

medicamentos e materiais para fornecê-los”.

Assim, considerando que os documentos 

juntados aos autos comprovam a inequívoca verossimilhança das 

alegações da agravante, o fornecimento dos medicamentos e insumos, 

melhor descritos na inicial, é medida que se impõe, afastando, tão 

somente a imposição de marca do equipamento a ser fornecido a 

agravante.

                               

                                    Diante do exposto, pelo meu voto, dou 
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provimento parcial ao recurso.

       CAMARGO PEREIRA

                               Relator
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