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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 

1001433-79.2016.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é recorrente 

JUIZO EX OFFÍCIO, é recorrida ODETE MARIA DE SOUZA.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. 

U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

TORRES DE CARVALHO (Presidente), TERESA RAMOS MARQUES E PAULO 

GALIZIA.

São Paulo, 21 de maio de 2018.

Torres de Carvalho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº AC-21.223/18

Apelação nº 1001433-79.2016  10ª Câmara de Direito Público

Apte: Juízo Ex Officio

Apdo: Odete Maria de Souza

Origem: 2ª Vara (Aparecida)  Proc. nº 1001433-79.2016

             Juiz: Vivian Bastos 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Aparecida. Sequelas de AVC. 
Alzheimer. Fornecimento.  A impetrante demonstrou a 
necessidade dos insumos e medicamentos pleiteados, não 
sendo a falta de padronização óbice ao fornecimento do 
que foi receitado. A decisão está conforme a 
jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais 
Superiores, que privilegiam o direito à saúde garantido no 
art. 196 da Constituição Federal. A relevância dos 
fundamentos do pedido tem assento no art. 6º da LF nº 
8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o SUS) que 
assegura a assistência farmacêutica. Ofensa ao art. 2º da 
CF que não se entrevê.  Procedência. Reexame necessário 
desprovido.

1. A sentença de fls. 69/73 concedeu a segurança 

para condenar o Estado a fornecer à impetrante, acamada devido a sequelas 

de um AVC e à doença de Alzheimer, os insumos requeridos, ou seus 

respectivos genéricos com o mesmo princípio ativo, mediante a apresentação 

de prescrição médica atualizada a cada seis meses. Custas na forma da lei.

Não houve a interposição de recurso voluntário e os 

autos vieram para o reexame necessário. A Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pelo desprovimento do reexame necessário (fls. 94/97).

É o relatório.
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2. A impetrante alega ser pessoa com sequelas 

oriundas de um AVC, bem como ser portadora de Alzheimer; para tanto, 

apresentou um receituário médico datado de 21-04-2016 e resposta da 

Secretaria Municipal de Saúde a pedido de fornecimento dos insumos 

requeridos na inicial (fls. 16/18). A liminar foi concedida em 5-9-2016, sem 

qualquer lastro, mas fato é que não houve insurgência recursal das 

impetradas. Partindo-se da premissa de que as informações constantes na 

petição inicial procedem, a falta de padronização não constitui óbice ao 

fornecimento do que foi receitado. A pobreza probatória fica suprida pela 

sentença, que condiciona o fornecimento dos insumos à apresentação de 

receitas médicas atualizadas. Nestes termos, pode-se dizer que a decisão está 

conforme a jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores, 

que privilegiam o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição 

Federal. A relevância dos fundamentos do pedido tem assento no art. 6º da LF 

nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o SUS) que assegura a 

assistência farmacêutica. Não há ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, 

pois a decisão não impede ao Estado a execução de qualquer de suas políticas 

públicas; é simples exercício da jurisdição que a Constituição outorga ao 

Poder Judiciário.

O voto é pelo desprovimento do reexame 

necessário, com a observação de que o atendimento poderá ser feito através 

de insumos genéricos ou similares, de mesmo princípio ativo e utilidade, 

mediante a apresentação de prescrição médica atualizada a cada seis meses. 

Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso 

futuro.
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TORRES DE CARVALHO

Relator 
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