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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 
1002800-33.2017.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é recorrente JUIZO 
EX OFFÍCIO, é recorrida SILVANA APARECIDA VIEIRA e Apelado PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reexame Necessário nº 1002800-33.2017.8.26.0666 -Voto nº 26907 - R 2

6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.Nº: 1002800-33.2017.8.26.0666
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO 
RECDO. : SILVANA APARECIDA VIEIRA  JG
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA  VARA ÚNICA 
JUIZ   : Paulo Henrique Aduan Corrêa 
 

VOTO Nº  26907 

EMENTA  REEXAME NECESSÁRIO  Prestação de serviço 
público de saúde  Medicamentos  Hipossuficiência do paciente 

 Obrigação do fornecimento pelo SUS  Art. 196 da CF  
Obrigatoriedade ao fornecimento de medicamentos que se estende 
a todos os entes da federação, indistintamente  Sentença de 
procedência  Recurso não provido.

RELATÓRIO.

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

129/134, de relatório adotado, que julgou procedente a ação para o fim de 

assegurar à requerente o direito de receber os medicamentos AaS 100mg, 

Sinvastatina 40mg, Clopidogel 75mg, Valsartana 320mg, Pressar 2.5mg, Daonil 

5mg, Diamicron MR 60mg e Forxiga 10mg, ou de genéricos que possuam o 

mesmo princípio ativo e eficácia terapêutica, pelo tempo necessário para o 

tratamento, mediante simples apresentação de receita médica emitida há menos 

de 3 meses. Imposta multa diária para o caso de descumprimento da obrigação 

de R$ 300,00, limitado a R$ 30.000,00, sem prejuízo do disposto no art. 537, I, do 

CPC e responsabilidade dos agentes por ato de improbidade administrativa. 

Condenado o réu no pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios fixados em R$ 300,00.

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. 

“Assim, ao optar o requerente por acionar o Município de 

Artur Nogueira, objetivando com tal medida obter maior precisão e 

imediatidade de seus anseios, resta inócua a tentativa do município de se 

furtar de sua responsabilidade imposta constitucionalmente.

Ademais, a Súmula 37 do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo pacificou a controvérsia ao asseverar que a ação para o 

fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de 

qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno, pelo que deve ser 

rechaçada a alegação de ilegitimidade passiva ad causam invocada.

No mais, tratando-se de obrigação de fazer, resta incabível a 

pretensão de chamar os demais entes públicos à lide.

(...)

Na espécie, há prova suficiente da necessidade vital do 

medicamento descrito na exordial, havendo receituários médicos indicando 

a sua necessidade para a manutenção de uma vida saudável para a autora 

(fls. 18/19).

Assim, como forma de se evitar o agravamento do quadro de 

saúde da requerente, não se mostra lícito que o requerido se recuse a 

fornecer os medicamentos indicados por profissional competente.

Ora, não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição 

do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à 

coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, 

da Lei Federal nº 8.080/90).

Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública, 

por meio do SUS, fornecer ao adoentado a medicação de que necessita.

E esta obrigatoriedade, conforme já exposta, estende-se a 
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todos os entes políticos da Federação que devem manter em seus 

respectivos orçamentos, conforme o comando da Constituição Federal e da 

legislação ordinária federal e estadual (Lei Federal nº 8.080/90 e Lei 

Estadual nº 791/95), dotação de créditos para o financiamento para ações e 

serviços do SUS(artigo 42 e seguintes da Lei nº 8.080/90).

 (...)

Frise-se, por oportuno, que com a presente decisão o 

Judiciário não está agindo de forma arbitrária; tampouco está havendo 

usurpação das funções de um Poder sobre as de outro. Ao Judiciário cabe 

aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos. A 

pretensão da requerente é ver o Estado compelido a cumprir o dever 

constitucional de preservar a saúde de seus cidadãos (CF, artigo 196), 

fornecendo-lhes medicamentos que possibilitem o tratamento de doenças 

que os afligem, já que não têm condições financeiras para custeá-los.

 A separação de poderes ou funções da soberania política 

não afasta do Judiciário a competência para a apreciação de possível lesão 

de direito individual, objeto da espécie. Não há maltrato, neste âmbito, do 

princípio da conformidade funcional com a incidência normativa em pauta.

Nesse sentido:  (...)

Ante o exposto, ratificando a decisão que concedeu a tutela 

provisória de urgência, julgo procedente o pedido...”.

Fica mantida, portanto, a r. sentença atacada.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso.

REINALDO MILUZZI

           Relator
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