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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1051014-56.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO 
ROBERTO LUNSQUI, é apelado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM , em sessão permanente e virtual da 12ª 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 Desembargadores EDSON FERREIRA 
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.

São Paulo, 17 de dezembro de 2015.

Venicio Salles
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1051014-56.2014.8.26.0053

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: ADRIANO ROBERTO LUNSQUI

APELADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO

                    PAULO

VOTO Nº 21.937

Medicamentos e Insumos  autor que é portador de diabetes 
mellitus  necessidade do fornecimento dos medicamentos e 
insumos para tratamento de sua saúde -  denegada a segurança  
em grau recursal pela reforma da r. sentença - é dever do Estado 
de garantir a saúde da população  

Recurso provido

Cuida-se de recurso de apelação interposto nos autos 

de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por  Adriano 

Roberto Lunsqui contra ato do Secretário da Saúde do Estado de São Paulo 

objetivando o recebimento gratuito dos medicamentos e insumos para a 

manutenção da bomba de Infusão Medtronic modelo Paradigm VEO 754:  1) 

cateter “Quick Set” MMT 397  9mm; 2) Reservatório de 3ml  MMT 332A; 

3) Insulina Humalog, para tratamento da enfermidade que o acomete 

denominada de Diabetes Melittus tipo 1, nos termos do receituário e relatório 

médico de fls. 26/27. 

A liminar foi obtida em sede de agravo de 

instrumento interposto pelo impetrante (fls. 63). 

A r. sentença denegou a segurança (fls. 102/105).
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Apela o autor requerendo a reforma do julgado (fls. 

109/138).

Contrarrazões às fls. 177/183

Opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo 

provimento do recurso (fls. 190/192).

É o relatório. 

O autor, ora apelante é portador da enfermidade 

Diabetes Mellitus tipo 1, diagnosticada desde 1975, há 40 (quarenta) anos. 

Foram realizados vários tratamentos que não surtiram o efeito esperado. 

Diante de tal situação, o profissional que assiste o autor prescreveu o uso de 

um Sistema de Infusão Contínua de Insulina, o que fez com que o autor 

tivesse uma melhor qualidade de vida, posto que estabilizou o controle 

glicêmico. Assim, a regularidade do tratamento é necessário para o controle 

da diabetes, devendo a medicação ser de forma contínua.

Em primeiro lugar cabe esclarecer que o fato dos 

medicamentos não serem padronizados pelo órgão público, não inibe o caso 

concreto. Aliás, são procedimentos administrativos que embora tenham 

relação com o resultado efetivo no atendimento da população em geral não 

pode obstar ao autor o meio mais eficaz para a realização de seu tratamento. 

Ademais, se o profissional que assiste o autor prescreveu determinado 

medicamento, não cabe ao judiciário interferir nesta questão.
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O ingresso em juízo não reclama prévio exaurimento 

das vias administrativas, que o interessado só deixa de percorrer por saber, de 

antemão, que não será atendido, ou que encontrará obstáculos os mais 

diversos, ainda porque a via judicial costuma ser mais onerosa. 

Sobre o tema, traz à colação trecho do V. Acórdão 

da C. 6ª Câmara de Direito Público, da lavra do Eminente Desembargador 

Moreira de Carvalho:

“É evidente que não portam os impetrantes um 

documento da autoridade impetrada negando o 

fornecimento do material. É de conhecimento 

público que a população comparece nos Postos de 

Saúde solicitam verbalmente o medicamento 

necessário e a resposta negativa também é verbal”. 

“Ademais, exigir requerimento formal e esperar a 

burocracia estatal e a vontade política somente faz 

prejudicar o estado de saúde de quem não pode 

esperar” (AI nº 551.371-5/4-00, v.u., j. 23.10.06).

Aliás, persistiria o interesse mesmo que houvesse 

disponibilidade imediata, para obrigar o fornecimento e afastar a 

discricionariedade quanto às faltas ocasionais, atrasos ou mesmo recusa (AI 

nº 811.662.5/7-00) Voto AC 0015717-37.2007.8.26.0348, Rel. J. M. Ribeiro 

de Paula, 12ª CDP, j. 25.5.11.
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De mais a mais, há declaração do médico 

informando que o paciente já foi submetido a vários tratamentos sem a 

obtenção de sucesso. Além disso, consta na prescrição médica (fls. 26/27), a 

evolução do quadro clínico do impetrante realizado com a bomba de infusão. 

Ao órgão Judiciário é impossível ou inapropriado debater ou discorrer, contra 

ou a favor, a respeito da indicação de determinado remédio, insumo ou 

intervenção médico-hospitalar feita pelo médico, profissional credenciado a 

cuidar da saúde dos enfermos e ele o único competente para, nesse mister, 

fazer as escolhas que se lhe afigurem adequadas caso a caso.

Dispensável, por questões óbvias, que a receita seja 

subscrita por médico vinculado ao serviço público, pois é de se presumir a 

idoneidade do profissional particular assim como ao público. Os médicos 

cuidam da saúde e tratam com a vida, sendo inadmissível que se suspeite que 

um profissional desta área, apenas por ter vínculo privado.

Não bastasse isto, o médico, no pleno gozo de seus 

direitos e no uso de seus conhecimentos técnicos, entendeu por prescrever 

determinado tratamento, outra orientação médica estaria a conflitar com a 

Resolução nº 1.246, de 8 de janeiro de 1988, do Conselho Federal de 

Medicina, art. 8º e 16, abaixo transcritos:

“Art. 8º - O médico não pode, em qualquer 

circunstância ou sob qualquer pretexto renunciar à sua liberdade 

profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam 

prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho”. 

“Art. 16  Nenhuma disposição estatutária ou 
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regimental de hospital ou instituição pública ou privada poderá limitar a 

escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para 

estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo 

quando em benefício do paciente”. 

Vale ainda reproduzir o que dispõe o Código de 

Ética Médica, capítulo VII:

“É vedado ao médico:

(...)

Art. 81: Alterar a prescrição ou tratamento de 

paciente determinado por outro médico, mesmo quando investido em função 

de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível conveniência 

para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico 

responsável”. 

Para os devidos fins de direito, consideram-se 

prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas 

litigantes.

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso 

interposto. 

VENICIO SALLES
relator




