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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 
1000790-34.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é recorrente 
JUIZO EX OFFÍCIO, é recorrido WERNER APARECIDO BAPTISTA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª 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 Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS 
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

Reinaldo Miluzzi
Relator

Assinatura Eletrônica
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6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.Nº: 1000790-34.2018.8.26.0099
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO 
RECDO. : WERNER APARECIDO BAPTISTA  JG
INTERESSADOS: FAZENDA DO ESTADO E MUNICÍPIO DE BRAGANÇA 
PAULISTA
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA  4ª VARA CÍVEL
JUIZ   : Rodrigo Sette Carvalho 

VOTO Nº 26909

EMENTA  REEXAME NECESSÁRIO  Fornecimento gratuito  
Medicamento - Necessidade comprovada - Hipossuficiência da 
paciente  Obrigação do fornecimento do tratamento pelo SUS  
Art. 196 da CF  Sentença de procedência - Recurso não provido 

RELATÓRIO.

Trata-se de reexame necessário da r. sentença da fls. 

115/119, de relatório adotado, que julgou procedente a ação para condenar os 

requeridos ao fornecimento do medicamento Pirfenidona- Esbriet 267mg, sendo 

permitido o genérico com o mesmo princípio ativo, de uso contínuo e ininterrupto 

que deve ser ministrado na quantidade de 09 cápsulas ao  dia, devendo o 

requerente apresentar diretamente aos requeridos nova receita médica a cada 

três meses.  O descumprimento ensejará na aplicação de medidas coercitivas, 

sem prejuízo da eventual responsabilização pessoal do agente público, nos 

termos da legislação relativa à improbidade administrativa. Condenados os 

requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 700,00. 

Os autos subiram a este E. Tribunal apenas em razão do 

reexame necessário.
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FUNDAMENTOS.

A r. sentença não comporta reforma.

Trata-se de hipótese de ratificação da sentença nos termos 

do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. 

“... Vencida, há muito, a discussão sobre a natureza jurídica 

do direito à saúde. Não mais se pode sustentar tratar-se de mera regra 

programática, despida de efeitos concretos para a população. Como anotou 

o Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento, o caráter 

programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política não pode 

converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.

(...)

O Estado não pode deixar de prestar auxílio àqueles que 

necessitam de medicamentos que não estão na listagem padronizada.

Outrossim, considerando a solidariedade que existe entre os 

entes da Federação, pouco importa a alegação do Município de que o 

Estado deixou de entregar o produto. Ambos são responsáveis pelo 

cumprimento do dever constitucional de amparar o autor em sua 

enfermidade. O desencontro das esferas do Estado não pode pesar em 

desfavor do autor. 

No caso, há relatório médico acerca do quadro clínico e do 

medicamento indicado para combater a moléstia (fl. 31)”.

Em suma, a concessão do medicamento ao autor cuida 

apenas de garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição 

Federal e evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à sua saúde.

Fica mantida, pois, a r. sentença recorrida.
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Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso.                                          

          REINALDO MILUZZI
       Relator
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