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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 1000799-77.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são 
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, é 
apelada SEBASTIANA DE OLIVEIRA ANDRADE FERREIRA.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso 
voluntário e deram parcial provimento ao reexame necessário.V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E 
OSVALDO MAGALHÃES.

São Paulo, 12 de dezembro de 2016.

LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação / Reexame Necessário nº 1000799-77.2016.8.26.0127

Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Juizo Ex Officio 
Apelado: Sebastiana de Oliveira Andrade Ferreira
Comarca: Carapicuíba
Voto nº 8.002

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Fornecimento do 
medicamento cinacalcete - Direito à prestação 
evidenciado nos termos do art. 6º, inciso I, 
alínea “d”, da Lei nº 8.080/90 - Dever solidário 
dos entes públicos conforme o art. 4º do 
mesmo diploma legal - Sentença de 
procedência - Substância incorporada ao SUS 
nos termos do Relatório 176 do CONITEC - 
Possibilidade de fornecimento do remédio na 
modalidade genérica - Recurso voluntário 
improvido e reexame necessário parcialmente 
provido.

A r. sentença de fls. 79/83, cujo relatório é adotado, 

confirmou a liminar e julgou procedente a ação de obrigação de fazer para 

que a Fazenda do Estado de São Paulo forneça o medicamento de que 

necessita a requerente, portadora de insuficiência renal crônica e de 

hiperparatireoidismo.

Ao reexame necessário anotado à fl. 83 soma-se o apelo 

da FESP, que visa à inversão do julgado argumentando que houve 

cerceamento de defesa e que há necessidade de serem respeitadas as 

políticas públicas de medicamentos.

Houve resposta ao recurso.

É o relatório.

Impõem-se o improvimento do recurso voluntário e o 

parcial provimento do reexame necessário.
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Inicialmente, anoto que o recurso é tempestivo e 

dispensado de preparo.

A alegação de cerceamento de defesa não pode ser 

acolhida, tendo em vista que os documentos relevantes para o deslinde do 

feito são o relatório médico de fls. 21/23 e a negativa da administração de 

fl. 19.

Conforme a prescrição médica, a autora necessita do 

remédio “cinacalcete”, na quantidade e forma prescritas, em decorrência de 

seu estado de saúde, inexistindo notícia de abuso que autorizasse qualquer 

reserva à prescrição.

O CONITEC houve por bem incorporar ao SUS o 

“cinacalcete” nos termos do Relatório nº 1761, conforme a Portaria nº 48 de 

15 de setembro de 2015, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde.

Nessas condições, a resistência do ente federativo não 

se justifica, devendo ser fornecida a substância nos termos aprovados pelo 

regulamento.

Além disso, não poderia prevalecer a recusa genérica da 

administração tal qual formulada nos autos, pois o art. 6º, inciso I, alínea 

“d”, da Lei nº 8.080/90 garante a assistência à saúde e, além disso, o 

fornecimento de remédios pelo Estado afirma-se pelo regime de 

solidariedade inerente à prestação reclamada, nos termos do art. 4º da Lei 

nº 8.080/90.

Essa orientação vem sendo adotada neste C. Tribunal, 

conforme se verifica, dentre outros precedentes, no julgamento da 

Apelação nº 1000817-09.2015.8.26.0653, j. 13/9/2016, assim ementado:

1 Assim como o paricalcitol.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação / Reexame Necessário nº 1000799-77.2016.8.26.0127 -Voto nº 8002 4

Apelações e Reexame Necessário - Mandado de 

Segurança com pedido liminar - Fornecimento de 

medicamento - Cloridrato de cinacalcete 30 mg 

(Mimpara 30mg) - Impetrante portador de de 

insuficiência renal crônica e hiperfosfatemia grave - 

Liminar deferida - Inteligência dos arts. 196 e 198 da 

Constituição Federal, arts. 219 e 223 da Constituição 

Estadual e Lei 8.080/90 - Precedentes deste E. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. 

Superior Tribunal de Justiça - Sentença de 

procedência mantida, bem como o valor da multa 

diária aplicada - Recursos voluntários e reexame 

necessário improvidos; (Apelação nº 

1000817-09.2015.8.26.0653 , rel. Des. Marcelo L. 

Theodósio , 11ª Câmara de Direito Público, j. 

13.9.2016).

A concretização do direito não é obstada por alegações 

de índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas 

públicas, visto que os entes federativos devem servi-la, pouco importando, 

também, se o medicamento foi prescrito ou não por médicos do SUS.

Em sede de reexame necessário, há de se considerar 

que a modalidade do remédio em sua forma genérica poderá ser 

disponibilizada à autora.

Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso 

voluntário e pelo PARCIAL PROVIMENTO do reexame necessário.

LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL

Relator
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