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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 0011997-98.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ABRAO 
DEYRMANDJIAN.

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 0011997-98.2012.8.26.0053

3ª Câmara

Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”

Apelado: ABRÃO DEYRMANDJIAN

Comarca: SÃO PAULO  4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

VOTO nº 22.706

REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUTOR 

PORTADOR DE iNSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA IV. 

INADMISSIBILIDADE DA RECUSA PELO ESTADO. 

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 ou insumos.

2. A pretensão ao fornecimento de remédio 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 

saúde, direito individual do direito fundamental à vida.

RECURSOS DESPROVIDOS.
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Apelação manejada pela FAZENDA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (fls.248/261), nos autos da ação de obrigação de fazer 

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela movida por esta 

contra aquela, inconformadas com a r. sentença de fls. 241/243 que 

julgou procedente a ação, para determinar que a requerida 

providencie e conceda de forma gratuita em favor do autor os 

medicamentos Ketosteril e Sorcal, conforme as orientações e 

prescrições médicas, especificadas na petição inicial, na quantidade e 

frequência necessárias, com determinação de que seja apresentada 

receita médica mensalmente, tornando definitiva a tutela inicialmente 

concedida. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de honorários 

advocatícios, arbitrando-os em R$ 500,00. Custas ex lege. Determinado 

o reexame necessário.

A Fazenda do Estado apontou a inexistência de 

padronização para os remédios prescritos ao autor, alegando não 

serem de dispensa obrigatória pelo SUS. Disse que há outros 

medicamentos igualmente eficazes contemplados nos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas adotados pelo SUS. Alegou afronta 

ao princípio da universalidade do atendimento que rege a política do 

SUS, como no caso, ao se dar preferência de atendimento ao problema 

de saúde do autor, que nem conseguiu comprovar a excepcionalidade 

da sua doença para justificar o tratamento com remédios não 

padronizados. Pleiteou, nesses termos, a reforma da sentença e o 

julgamento de improcedência da demanda. 

Certificado o decurso do prazo legal sem resposta do 
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autor ao recurso (fls. 264).

É o relatório.

Relata o autor ser portador de insuficiência renal crônica 

IV (CID N18.8). Por isso, foram receitados os medicamentos Ketosteril 

e Sorcal para tratamento de sua saúde, conforme relatório médico e 

prescrições (fls. 12; 71/72; 212).

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 ou tratamento prescrito 

em lista padronizada do SUS. Desde que comprovada a necessidade 

do remédio ou insumo e a impossibilidade de sua aquisição pelo 

paciente, é dever do Estado fornecê-lo. 

A pretensão ao fornecimento de 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 
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indissociável do direito à vida.

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 paciente.

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).

Igualmente, não cabe questionar o tratamento prescrito ao 

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

responsável pela terapêutica recomendada, 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.

Nesse passo, a atuação do Poder Judiciário em determinar 

ao Poder Executivo o atendimento às necessidades do autor para tratar 

de sua saúde não significa violação aos princípios da independência e 
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harmonia dos Poderes, tampouco da isonomia, já que, no campo de 

obrigação contraposta a interesse individual indisponível, inexiste 

discricionariedade administrativa.

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 que 

é o direito à vida.

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. 

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO 

REEXAME NECESSÁRIO E AO APELO DA FAZENDA DO 

ESTADO.

DES. AMORIM CANTUÁRIA

Relator

Assinatura Eletrônica


