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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 0900886-43.2012.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é 
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA e Recorrente JUIZO 
EX OFFICIO, é apelado ELIZABETE ZACARIAS DA SILVA (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, 20 de agosto de 2013. 

Amorim Cantuária
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0900886-43.2012.8.26.0037

3ª Câmara 

Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”

Apelante:   PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Apelada: ELIZABETE ZACARIAS DA SILVA

Comarca: ARARAQUARA -  1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA

Interessada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO nº 23.112

AGRAVO RETIDO.CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 

DEFENSOR PÚBLICO COM INSCRIÇÃO INATIVA NA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. IRRELEVÂNCIA. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2009 CAPACIDADE 

POSTULATÓRIA QUE DECORRE EXCLUSIVAMENTE DA 

NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. AGRAVO RETIDO 

DESPROVIDO.

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTADORA DE 

FIBROMIALGIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO 

PREGABALINA. INADMISSIBILIDADE DA RECUSA. 

EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA PARA O 

TRATAMENTO. IRRELEVÂNCIA DE NÃO SER 

PADRONIZADO PELO SUS. DEVER DO ESTADO. ART. 

196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE 

RESPEITO AO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA. 

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, equipamentos ou insumos.

2. A pretensão ao fornecimento de remédio, de equipamentos 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 
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saúde, direito individual do direito fundamental à vida.

RECURSOS DESPROVIDOS.

ELIZABETE ZACARIAS DA SILVA portadora de 

fibromialgia ajuizou ação contra o MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

e contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando o 

reconhecimento de seu direito ao fornecimento do medicamento 

Pregabalina 75 Mg, na forma prescrita pelo médico, bem como a 

condenação dos réus a providenciarem o seu suprimento, sob pena de 

multa diária. 

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

ação, para determinar às rés que forneçam a medicação, de imediato e 

gratuitamente, à autora, de acordo com o receituário médico 

apresentado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Traçou algumas condições ao fornecimento de medicamentos e 

condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixou em R$ 300,00 (trezentos reais). 

Isentou a Fazenda Estadual desse pagamento por força do disposto na 

Súmula 421, do STJ. Determinou a remessa para reexame (fls. 71/74).

Apelou o Município de Araraquara, reiterando agravo 

retido de fls. 59/64, firme na tese de não serem devidos os honorários 

advocatícios à Defensoria Pública do Estado porquanto o membro que 

a integra é inativo na OAB. Disse que não há direito subjetivo à 

medicação não contemplada nos programas oficiais, o que vulnera o 

princípio da isonomia e que o alcance jurídico da expressão 

“atendimento integral” deve ser feito segundo o princípio da reserva 
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do possível, respeitando-se a divisão das competências entre os entes 

federais. Invocou o princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado, insurgindo-se contra a multa diária (fls. 109/113).

Contrarrazões (fls. 109/113).

É o relatório.

De início, o agravo retido não merece provimento.

Ocorre que a capacidade postulatória dos Defensores 

Públicos não mais depende de inscrição na Ordem dos Advogados, 

desde a edição da Lei Complementar Federal nº 132/2009, que 

adicionou o § 6º ao art. 4º da Lei Complementar nº 80/1994: § 6º A 

capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua 

nomeação e posse no cargo público.

A presente ação foi ajuizada em agosto de 2012,  após a 

alteração da lei.

Assim entende este Tribunal: 

AGRAVO RETIDO - defensor público não inscrito na OAB - 

nulidade do processo - inexistência - capacidade 

postulatória decorre da posse no cargo - Lei Complementar 

132/2009, que acrescentou o §6º ao artigo 4º da Lei 

Complementar 80/2004 - verba honorária devida quando a 

atuação se dá em face de ente federativo diverso, o que 

ocorre no caso sub judice - Recurso desprovido.

APELAÇÃO - ação ordinária necessidade de medicamento 

paciente portadora de problemas cardíacos - juntada aos 
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autos de receituário médico idôneo comprovando a 

necessidade dos medicamentos falta de condição financeira 

para sua aquisição - dever constitucional do Estado, em seu 

sentido amplo - Recursos desprovidos. (Apelação nº 

0019259-84.2011.8.26.0037, 5ª Câmara de Dir. Público, Rel. 

Des. Franco Cocuzza, j. 04/02/2013)

Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamentos para 

pessoa idosa, hipossuficiente, e portadora de “quadro 

depressivo associado a dor crônica secundária a quadro 

degenerativo ostearticular (artrose de joelho e coluna CID 

F32-1, M54-5, M17-9”. Preliminar de ausência de interesse 

de agir Afastamento Direito fundamental à saúde Garantia 

constitucional Direito fundamental que não pode estar 

condicionado a programas de governo. Responsabilidade 

solidária dos entes federados (artigo 23, II, da CF). 

Demonstrada a realização de pedido administrativo.

DEFENSORIA PÚBLICA Capacidade postulatória. Defensor 

com inscrição na OAB baixada. Irrelevância. Desnecessidade 

de inscrição junto a OAB para atuação em juízo. Capacidade 

postulatória que decorre exclusivamente da nomeação e 

posse em concurso público, nos termos da Lei 

Complementar nº 132/2009, que acrescentou o § 6º do art. 4º 

da Lei Complementar nº 80/2004.  Preliminar rejeitada.

HONORÁRIOS. Autora patrocinada pela Defensoria Pública 

Estadual. Demanda ajuizada em face da Prefeitura 

Municipal de Araraquara. Possibilidade. Ausência de 

confusão. Inaplicabilidade da súmula 421 do STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Autora patrocinada pela 

Defensoria Pública Estadual Inadmissibilidade do 

arbitramento de honorários advocatícios em face da Fazenda 

Pública

Estadual AFASTAMENTO Confusão entre o credor e 

devedor da obrigação de pagar honorários. Súmula 421 do 

E. STJ. Sentença de procedência mantida. Recursos não 

providos. (Apelação nº 9001054-48.2011.8.26.0037, 13ª 

Câmara de Dir. Público, Rel. Des. Peiretti de Godoy, j. 

12/12/2012)

Afasta-se também a alegação de impossibilidade de 

pagamento de honorários advocatícios, vez que a mesma LC nº 132/09 
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inclui o recebimento de verbas sucumbenciais entre as funções 

institucionais da Defensoria Pública, acrescentando o inciso XXI ao 

art. 4º da LC nº 80/94:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, 

dentre outras: XXI executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes 

de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, 

destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, 

exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação 

profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar 

nº 132, de 2009).

No mesmo sentido, a LCE nº 988/06 determina que os 

honorários advocatícios nos processos em que atua cabem à 

Defensoria Pública, estando entre suas fontes de receita. 

A impossibilidade somente existe quando há confusão 

entre o credor e o devedor, ou seja, em ação ajuizada em face do 

Estado de São Paulo, que a Defensoria integra. E essa foi a decisão do 

Dr. Juiz de Direito, escorado inclusive, em verbete sumulado pelo 

Colendo STJ, conforme o Enunciado nº 421.

Superada a questão preliminar, consta nos autos que a 

autora tem diagnóstico de fibromialgia, em razão do que lhe foi 

prescrito o uso do medicamento Pregabalina 75 mg, conforme 

documentos de fls. 07/10.

Como se trata de medicamento não fornecido nem pelo 

Município, nem pelo Estado (fl. 11), a Defensoria Pública logo propôs 
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a ação visando à condenação do Município de Araraquara e do Estado 

de São Paulo, para que sejam obrigadas a fornecer o remédio 

receitado para tratamento da autora. 

Por força do disposto no artigo 196 da Constituição 

Federal, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever 

do Estado, cujo atendimento deve ser integral (artigo 198, inciso II, da 

Carta Magna). 

Dessa forma, não pode a Administração eximir-se dessa 

obrigação sob quaisquer pretextos, a exemplo de haver 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, o aparelho ou tratamento 

prescrito em lista padronizada do SUS. Desde que comprovada a 

necessidade do remédio, equipamento ou insumo e a impossibilidade 

de sua aquisição pelo paciente, é dever do Estado fornecê-lo. 

A pretensão ao fornecimento de equipamentos,  remédios 

ou de insumos, bem como à realização de determinado exame, para 

tratamento da saúde, pode ser dirigida à União, ao Estado ou 

Município, porque a indisponibilidade do direito à saúde foi 

proclamada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 

662.033/RS) como consequência indissociável do direito à vida.

É do Estado, portanto, no sentido genérico (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), a obrigação de garantir a todo 

indivíduo o acesso aos medicamentos e insumos necessários para 
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manutenção de sua saúde quando não tiver condições financeiras para 

adquiri-lo.

Neste sentido, pacífico o posicionamento também do C. 

STJ ao decidir: “O Estado, o Distrito Federal e o Município são partes 

legítimas para figurar no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o 

fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, 

podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles” (cf. AgRg no Ag 

1044354/RS, Primeira Turma, DJ 3.11.2008; REsp 878080/SC, Segunda 

Turma, DJ 20.11.2006; REsp 772264/RJ, Segunda Turma, DJ 9.5.2006; 

REsp 656979/RS, DJ 07.03.2005). 

Mesmo porque, a unicidade do sistema de saúde (SUS), 

integrado pelas três entidades federativas, não admite escusa sob o 

fundamento da repartição de competências, especialmente quando se 

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

Assim, 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).
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Igualmente, não cabe questionar o procedimento prescrito 

à autora, uma vez que o profissional da área médica, além de ser 

responsável pelo tratamento recomendado, 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 

comportam discussão no âmbito desta demanda. Pouco importa, pois, 

seja o médico particular ou da rede pública de saúde.

Nesse passo, a atuação do Poder Judiciário em determinar 

ao Poder Executivo o atendimento às necessidades do apelado para 

tratar de sua saúde não significa violação aos princípios da 

independência e harmonia dos Poderes, tampouco da isonomia, já 

que, no campo de obrigação contraposta a interesse individual 

indisponível, inexiste discricionariedade administrativa.

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 

do 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 será censurável e 

considerada uma omissão no dever de tutelar o bem jurídico maior 
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que é o direito à vida.

Destarte, mais uma vez, não há se falar em 

impossibilidade de condenação ao pagamento de verba honorária em 

favor da Defensoria Pública. Acolho, neste aspecto, os argumentos das 

contrarrazões, em especial, porque expressamente prevista a cobrança 

dessas verbas, pelo artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 

80/94, bem como pelo artigo 8º, inciso III, da Lei Complementar nº 

988/06. Faz-se a ressalva quanto a este aspecto, da necessidade de ser 

observar, na espécie, ante a confusão entre credor e devedor, o 

comando da Súmula nº 421 do STJ.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS 

RECURSOS.

DES. AMORIM CANTUÁRIA

Relator

Assinatura Eletrônica


