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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 
0003173-29.2014.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é recorrente JUIZO EX 
OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO 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 parcial ao 
recurso, nos termos que constarão do acórdão. 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), AMORIM 
CANTUÁRIA E CAMARGO PEREIRA.

São Paulo, 11 de agosto de 2015.

JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Reexame Necessário nº 0003173-29.2014.8.26.0297
Recorrente: Juizo Ex Officio 
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Interessados: Prefeitura Municipal de Santa Albertina, Fazenda do Estado de 
São Paulo e Cizira Ribeiro Machado
Comarca: Jales
Voto nº 33182

Ação Civil Pública - Fornecimento de medicamentos 
Reexame necessário - o Estado não pode declinar do seu 

dever de assistência médica com argumentos como não 
inclusão dos medicamentos demandados nas listas de 
medicamentos fornecidos pelo SUS - À demandante 
somente interessa o fornecimento do medicamento eficaz 
para o combate às doenças que a assolam. Isto implica 
dizer que, para que o fornecimento dos medicamentos 
fomente a recuperação de sua saúde, é importante que ele 
se dê segundo o princípio ativo, não importando o nome 
comercial do remédio a ser fornecido  Acolhido 
parcialmente o reexame necessário. 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo contra o Município de Santa Albertina e a 

Fazenda Pública do Estado. Diz a inicial que Cizira Ribeiro Machado sofre de 

depressão, fibromialgia e vitiligo. Por não ter condições financeiras para arcar com 

os custos dos remédios citados a fls. 89/90, recorreu ao Ministério Público para que 

este requeresse às rés o fornecimento dos medicamentos.

Citadas, as requeridas contestaram (fls. 49/52 e 62/81).

Réplica a fls. 85/87.

A ação foi julgada procedente (fls. 89/94) pelo Juiz Dr. 

Marcos Takaoka.

É o relatório.

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida em 
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primeiro grau que tornou definitiva a tutela antecipada que compelia as rés ao 

fornecimento dos medicamentos pleiteados para a Sra. Cizira Machado. A Fazenda 

do Estado alegou a necessária comprovação da indispensabilidade dos 

medicamentos solicitados através de parecer de médico do SUS para que estes sejam 

fornecidos. Além disso, afirma que o Estado não tem o dever de fornecer 

medicamentos diversos dos que são disponibilizados nos programas de Assistência 

Farmacêutica. 

Primeiramente, é assente que a demandante tem interesse de 

agir, pois dependeu do provimento jurisdicional para que seu direito à saúde fosse 

satisfeito, uma vez que seu pedido não foi atendido pela Assistência Social de Santa 

Albertina.

Analisando o mérito, há de se dar provimento à demanda. Isto 

porque a Constituição Federal prevê a saúde como direito social que deve ser 

garantido pelo Estado, através de assistência médica aos que dela necessitam, a fim 

de reduzir o risco de doença, visando a proteção e recuperação de sua saúde.

Dessa forma, o Estado não pode declinar do seu dever de 

assistência médica com argumentos como não inclusão dos medicamentos 

demandados nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS, necessidade de 

planejamento orçamentário ou falta de legitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda. 

À demandante somente interessa o fornecimento do 

medicamento eficaz para o combate às doenças que a assolam. Isto implica dizer 

que, para que o fornecimento dos medicamentos fomente a recuperação de sua 

saúde, é importante que ele se dê segundo o princípio ativo, não importando o nome 

comercial do remédio a ser fornecido, pois são os seus componentes químicos os 

elementos essenciais para o tratamento médico, sendo irrelevante a marca do 

remédio. 

Na mesma esteira, não deve prevalecer a exigência de 

avaliação médica de profissional do SUS para comprovar a necessidade do uso do 
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medicamento pleiteado, pois que, segundo a boa-fé objetiva do médico responsável 

pela saúde da autora, tem-se entendido que este prescreve os medicamentos mais 

eficazes no combate a doença que assola a saúde do seu paciente. Logo, o que há de 

prevalecer é o tratamento prescrito pelo médico da paciente e, máxime inexistindo 

indicação da possibilidade de tratamentos alternativos, o pretendido deve ser o 

entreguel

A entrega de medicamento diverso, mas com mesmo 

princípio ativo e mesma eficácia pode ser feita pela requerida. Mas para tanto 

profissional da área médica deve atestar a possibilidade e responsabilizar-se pela 

mudança, inclusive por qualquer problema que venha a sofrer a autora. Para tanto 

deve o profissional da área assinar termo de responsabilidade no juízo de primeiro 

grau.

Diante do exposto, acolhe-se parcialmente o reexame 

necessário, ficando permitido o fornecimento dos medicamentos de mesmo 

princípio ativo e eficácia, não influindo para a escolha do medicamento o nome do 

remédio ou o laboratório produtor. Ademais, fica mantido o valor da multa diária.

JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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