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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2231299-89.2014.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante TANIA 
REGINA MARONEZE SANCHES POÇO, é agravado PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.

São Paulo, 9 de março de 2015.

MAGALHÃES COELHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2231299-89.2014.8.26.0000

Agravante: TANIA REGINA MARONEZE SANCHES POÇO 
Agravado: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
Voto nº 29.318

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Obrigação de fazer  
Fornecimento de medicamento  Considerado que a 
agravante deve usar os remédios fornecidos pelo SUS  
Médico receitou a ela outro medicamento, mais eficaz  
Deve ser fornecido ao paciente o medicamento indicado 
pelo médico  Recurso provido.

Vistos, etc.

I. Trata-se de agravo de instrumento com 

pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Tania Regina 

Maroneze Sanches Poço, nos autos de ação de obrigação de 

fazer, movida em face do Município de Campinas, insurgindo-

se contra decisão monocrática que indeferiu a liminar sob o 

fundamento de que para o diabetes a Secretaria Estadual da 

Saúde e a Municipalidade já padronizaram o fornecimento de 

glicose e insumos, não sendo obrigação do Estado fornecer 

todo e qualquer tipo de medicamento e que prestam os 

tratamentos necessários, não sendo possível dizer que o Estado 

esteja descumprindo a norma constitucional no presente caso. 

Sustenta a agravante que é portadora de 

diabetes tipo 1 tardio, um tipo de difícil controle e que já 

experimentou vários tipos de insulina, que não foram 
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totalmente eficientes para ela. Experimentou as insulinas 

Lantus e Apidra, que melhoraram muito sua condição. 

Entretanto, os referidos medicamentos são de 

alto custo, não podendo ela adquiri-los sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família. 

II. Foi deferido o efeito suspensivo ativo.

É o relatório.

Trata-se, como se vê, de agravo de 

instrumento com pedido de liminar interposto por Tania 

Regina Maroneze Sanches Poço, nos autos de ação de 

obrigação de fazer, movida em face do Município de 

Campinas, insurgindo-se contra decisão monocrática que 

indeferiu a liminar sob o fundamento de que para o diabetes a 

Secretaria Estadual da Saúde e a Municipalidade já 

padronizaram o fornecimento de glicose e insumos, não sendo 

obrigação do Estado fornecer todo e qualquer tipo de 

medicamento e que prestam os tratamentos necessários, não 

sendo possível dizer que o Estado esteja descumprindo a 

norma constitucional no presente caso. 

O agravo merece provimento.

O art. 5º da Constituição Federal que trata 
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dos direitos individuais assegura aos cidadãos o direito à vida. 

E como essa garantia fundamental não é um mero exercício de 

retórica, impõe-se ao Estado o dever de garanti-la dentre outros 

modos, assegurando o acesso à saúde pública.

Bem por isso, o art. 196 da Constituição 

Federal reconhece que a saúde é direito de todos e obrigação 

do Estado, que promoverá o atendimento integral do indivíduo, 

abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua 

saúde.

Com efeito, não concedeu o magistrado a 

quo a medida liminar para que a agravada fornecesse os 

medicamentos necessários à agravante, por entender que ela 

deveria usar os medicamentos que são atualmente fornecidos 

pelo SUS. 

Entretanto, os medicamentos pleiteados pela 

agravante são os que dão melhor resultado a ela. Seu diabetes é 

grave e não é qualquer medicamento que faz o efeito 

necessário. 

Assim sendo, deve a agravada ser obrigada a 

fornecer os medicamentos pleiteados, pois foram receitados 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2231299-89.2014.8.26.0000 -Voto nº 5

pelo seu médico e são os que melhor trouxeram resultados.  

Daí o porquê, dá-se provimento ao agravo de 

instrumento.

MAGALHÃES COELHO

Relator


