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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário nº 
1028302-04.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUIZO EX 
OFFÍCIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada DINÁ SANTOS MOREIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos 
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA SCHMIDT 
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

Eduardo Gouvêa
Relator

Assinatura Eletrônica
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7ª Câmara de Direito Público
Processo nº 1028302-04.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Kenichi Koyama

Apelante: Estado de São Paulo e Juízo ex officio
Apelado: Diná Santos Moreira

(Voto nº 28.708)

Apelação Cível  Reexame Necessário  Fornecimento de 

medicamentos  Processo distribuído antes do julgamento do 

REsp 1.657.156/RJ (tema 106 STJ)  Inaplicabilidade do 

decidido no referido julgado, nos termos da modulação de seus 

efeitos - Sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de 

Fazer e condenou a Fazenda Estadual ao fornecimento do 

medicamento pleiteado pela autora, conforme prescrição 

médica  Alega a Fazenda Estadual, que o tratamento integral 

da doença que atinge a apelada é disponibilizado no SUS, 

através dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia  

CACON's e que medicamento pleiteado não está padronizado 

pelo SUS  Inteligência dos artigos 6º e de 196 a 200 da 

Constituição Federal, o que justifica o fornecimento gratuito 

do medicamento pleiteado destinado ao tratamento de pessoa 

necessitada, realizado de acordo com orientação médica. 

Recursos improvidos. 

                            Trata-se de recurso de apelação do Estado de 

São Paulo (fls. 71/80), e Reexame Necessário, em sede de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por 

Diná Santos Moreira, ante o apelante, que foi julgada procedente (fls. 

45/57), tornando definitiva liminar anteriormente concedida (fls. 21/24), 

para determinar sejam fornecidos os medicamentos aduzidos pelo 

médico, conforme receituário ancorado na inicial, consoante 

fundamentação, de modo a dispô-lo prontamente, se já não tiver 

dispondo, em função da liminar. 

Alega a Fazenda Estadual que o tratamento 
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integral da doença que atinge a apelada é disponibilizado a todo 

paciente do Sistema Único da Saúde que dela necessitar, através dos 

Centros de Alta Complexidade em Oncologia  CACON's, e que o 

medicamento pretendido não esta padronizado no SUS, requerendo a 

improcedência da ação, reconhecendo-se “que nada tem de ilegal 

submeter-se a autora à estrutura organizacional do SUS para a 

prestação da assistência farmacêutica reclamada”.

A autora apresentou contrarrazões, às fls. 

87/93.

 É o breve relatório.

Em vista deste feito ter sido distribuído antes 

do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) pelo E. STJ, o 

julgado não se aplica a este caso, nos termos da modulação de seus 

efeitos:

“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte 

Superior de Justiça, a modulação dos efeitos deste julgamento, pois 

vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os 

critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os 

processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente 

julgamento.” (acórdão publicado no DJe de 05/05/2018)

No mérito, os documentos juntados aos autos 

(fls. 14/16), emitidos por profissional médico que assiste a autora, 

devidamente inscrito no conselho regional de medicina, 

expressamente determinam a necessidade do medicamento pleiteado 
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pela requerente, devido a sua enfermidade.

É oportuno ressaltar, que o serviço médico não 

constitui monopólio estatal, estando aberto à iniciativa privada, sem 

prejuízo, evidentemente, do controle do poder público sobre a 

profissão médica, conforme a diretriz contida no art. 199 da Carta 

Magna. Daí o porquê de não se exigir que a prescrição do tratamento 

seja referendada apenas por médico da rede pública sempre que 

realizada por profissional da esfera privada, nem se exigir prova de 

que o medicamento é essencial a autora, pois se o apelante julga que 

ele não é suficientemente competente, deveria representa-lo junto ao 

Conselho Regional de Medicina.

                           A propósito, vale trazer à baila entendimento 

nesse sentido desta Egrégia 7ª Câmara do Direito Público desta Corte 

que assim pondera:

Medicamentos.  Dever, legal e constitucional dos entes políticos em prover os 

medicamentos necessários para garantir a saúde de seus cidadãos. Exegese dos 

arts. 1º, III, 5º, caput e 196 da Constituição Federal. Patologia atestada por 

médico  profissional da saúde capacitado para diagnosticar e atestar. 

Receituários sejam de médicos particulares sejam de médicos que atuam no SUS 

comprovam a necessidade e o cabimento dos fármacos para tratamento da 

moléstia. Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Recursos 

desprovidos. ? Apelação Cível n. 802.329.5/7  Voto n. 6428. Comarca de Ribeirão Pires. 

Relator: Nogueira Diefenthäler.

A situação da autora foi avaliada pela comissão 

de farmacologia da Secretaria de Estado da Saúde, e deferido o 

fornecimento do medicamento que pleiteia a autora (fls. 18/19), e esta 

ação só foi proposta porque apesar de deferido o fornecimento do 

medicamento, ele não foi efetivado, por entraves burocráticos que ela 
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não deu causa. 

Não há como se acolher qualquer argumento 

contra o fornecimento do medicamento, ante a falta de recursos 

orçamentários e diante da oportunidade e conveniência do 

Administrador, pois devem ser observados os ditames constitucionais 

que tratam do assunto 'saúde' com prioridade, nos termos dos artigos 

6º e 196 a 200 da Constituição Federal. 

O Estado, que tem função principal de servir os 

seus cidadãos, especialmente os mais carentes, como no caso em 

tela, seja por suas peculiaridades pessoais, seja em razão de 

deficiências econômicas, não pode, sob o pretexto de razões 

orçamentárias, eximir-se de sua obrigação.

E nem se alegue a natureza programática das 

normas que introduziram a obrigatoriedade do Estado em garantir a 

saúde, com os consectários que lhes são naturais, pois que é 

necessário, o quanto antes, rever o conceito do alcance de ditas 

normas, sob pena de tornarem-se letra morta, se dependentes tão 

somente do exame de oportunidade e conveniência do Executivo.

Não se pode falar em indevida intromissão do 

Judiciário no âmbito de atuação de outro Poder, posto ser necessário 

o cumprimento de sua tarefa constitucional de entregar a tutela 

jurisdicional, ainda que em face do Estado, quando provocado por 

meio hábil, controlando, portanto, a atuação administrativa.

A conveniência e oportunidade que hão de 

merecer exame pelo Executivo são as da sociedade que governa, a 

exigir maior sensibilidade na propositura de orçamento e implantação 
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de programas, atendendo não só aos ditames constitucionais, mas, 

além disso, às exigências do bem comum.

Não se verifica indevida intromissão do 

Judiciário na seara da Administração. Tomado como “tabula rasa” o 

princípio constitucional de harmonia e independência entre os 

Poderes, escaparia o caso à apreciação do Judiciário, em afronta a 

garantia individual expressamente prevista no art. 5º, XXXV, da Carta 

Magna, ante o perigo de lesão ou ameaça a direito do apelado, não se 

olvidando, de outro lado, infringência aos artigos 6º e 196 a 200 da Lei 

Maior, conforme dito anteriormente.

De qualquer modo, para viabilizar eventual 

acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada 

toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o 

pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação 

numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha 

sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 

08.05.2006 p. 240). 

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, 

nos termos acima.

Eduardo Gouvêa
 Relator
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