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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 
1002342-02.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é recorrente JUIZO 
EX OFFÍCIO, é recorrida TALITA DE SOUZA COQUEIRO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 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 
TORRES DE CARVALHO (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR 
CORTEZ.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

MARCELO SEMER

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Reexame Necessário nº 1002342-02.2017.8.26.0024

Recorrente: Juizo Ex Offício 
Recorrido: TALITA DE SOUZA COQUEIRO 
Interessados: Secretário Municipal de Saúde de Andradina e Prefeitura 
Municipal de Andradina
Comarca: Andradina
Voto nº 10.425

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. Autora diagnosticada com Ictiose 
Congênita não bolhosa. Pretensão ao fornecimento dos 
medicamentos Fisiogel Creme, Isoreia Creme e FPS 30 
Neutrogena. Necessidade comprovada. Negativa 
administrativa. Direito à saúde. Pedido fundado no artigo 
196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os 
entes dos três níveis da Federação. Inexistência de infração 
às normas e princípios que informam a Administração e, 
em especial, o SUS. Possibilidade de substituição do 
medicamento por genérico/similar, a critério médico, 
respeitando-se os princípios ativos, as dosagens e as formas 
de aplicação constantes em prescrição médica. Sentença 
que concedeu a segurança mantida. Reexame necessário 
não provido.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

Talita de Souza Coqueiro, objetivando seja-lhe fornecido os 

medicamentos Fisiogel Creme, Isoreia Creme e FPS 30 Neutrogena, de 

maneira contínua, em virtude de ter sido diagnosticada com Ictiose 

Congênita não bolhosa (CID 10 Q 80.9).

A liminar pretendida foi deferida, determinando à 

autoridade coatora que forneça os medicamentos indicados na inicial, 

na quantidade pleiteada, ou medicamentos genéricos com os mesmos 

princípios ativos, por tempo indeterminado, mediante comprovação 

periódica da necessidade pela parte, ou de acordo com nova prescrição  

(fls. 23/25). 
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Posteriormente, a Dª. Magistrada, em virtude da 

divergência no polo passivo indicado na inicial, bem ainda por entender 

que demanda proposta em face de autoridade do executivo estadual 

deve ser distribuída para uma das Varas da Fazenda Pública da 

Comarca de São Paulo (art. 53, IV, alínea a, CPC), determinou à 

impetrante que corrigisse o polo passivo de sua inicial, indicando 

autoridade coatora e órgão de representação, de quem pretendia o 

cumprimento da segurança pretendida (fls. 53). 

Em cumprimento à decisão judicial a autora 

requereu a inclusão no polo passivo do Secretário Municipal de Saúde e 

da Fazenda Municipal de Andradina (fls. 54). Em seguida a MMª. Juíza 

a quo decidiu pela inclusão no polo passivo da autoridade coatora e 

órgão de representação municipais indicados, determinando a exclusão 

da autoridade coatora e órgão de representação estaduais anteriormente 

indicados (fls. 59/60).

Em face desta decisão foi tirado agravo de 

instrumento pela parte impetrada, distribuído sob nº 

2189080-56.2017.8.26.0000, que, por decisão monocrática proferida 

por este relator, não foi conhecido, tendo em vista a ausência de 

legitimidade da parte agravante para recorrer contra a determinação de 

exclusão da Fazenda Estadual, pois, eventual interesse neste ponto, 

caberia à impetrante, a quem cabe escolher, na hipótese, contra quem 

demanda (fls. 107/112). 

Interposto agravo interno, este restou desprovido 

por v. acórdão de fls. 124/128, mantendo-se a decisão antes exarada.  
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Posteriormente, foi a r. sentença proferida, 

concedendo a ordem impetrada para reconhecer a obrigação do 

Município de Andradina, por intermédio da autoridade coatora, de 

fornecer à impetrante os medicamentos Fisiogel  creme, Isoureia  

creme e FPS 30  Neutrogena, na quantidade pleiteada, ou 

medicamentos genéricos com os mesmos princípios ativos, por tempo 

indeterminado, mediante comprovação periódica da necessidade pela 

parte, ou de acordo com nova prescrição médica (fls. 96/100).    

Ausente interposição de recurso de apelação, foi o 

feito remetido a este E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.  

É o relatório. 

De início, importa salientar que deixo de determinar 

a suspensão do processamento do reexame necessário por força do 

Tema 106 do STJ, porque o REsp nº 1.657.156 (afetado ao rito do 

artigo 1.036 e seguintes do novo CPC) foi julgado em 25/04/18. 

E embora o acórdão ainda não tenha sido publicado, 

ficou decidido que os critérios estabelecidos pela Turma julgadora só 

serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir do 

referido julgado. 

Assim, passo à análise do reexame necessário.

De início, não há que se falar em inadequação da via 

eleita ou inexistência de direito líquido e certo. Embora o rito especial 

do mandado de segurança não comporte dilação probatória, a 

documentação trazida aos autos com a petição inicial é suficiente para, 

no caso concreto, demonstrar a necessidade do medicamento. 

 Por outro lado, destinatários da norma contida na 
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primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal - “A saúde 

é...dever do Estado” - são as pessoas jurídicas dos três níveis da 

Federação. Em consequência, as prestações decorrentes do dispositivo 

podem ser exigidas de qualquer delas. 

  Nesse sentido, o RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO 

AURÉLIO, j. 22.02.2000, e os seguintes julgados das Câmaras de 

Direito Público deste Tribunal: Ap. 852.278.5/4, 3ª C., Rel. MARREY 

UINT, j. 21.01.2009; Ap. 799.860.5/5, 7ª C., Rel. NOGUEIRA 

DIEFENTHALER, j. 8.09.2008; Ap. 848.532.5/0, 8ª C., Rel. RUBENS 

RIHL, j. 14.01.2009; Ap. 815.324.5/4, 9ª C., Rel. SERGIO GOMES, j. 

28.01.2009; Ap. 836.191.5/0, 11ª C., Rel. PIRES DE ARAÚJO; Ap. 

852.002.5/6, 13ª C., Rel. IVAN SARTORI; e, desta 10ª Câmara, as 

Apelações nº 603.084.5/7, Rel. URBANO RUIZ, j. 19.01.2009, e nº 

856.744.5/0, Rel. ANTONIO CARLOS VILLEN, j. 9.02.2009. 

 Essa orientação foi pacificada por este Tribunal de 

Justiça com a aprovação pelo C. Órgão Especial da Súmula nº 37, 

segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins 

pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito 

Público Interno”. 

 Prossigo em análise ao mérito.

 Consta dos autos que à impetrante, diagnosticada 

com Ictiose Congênita não bolhosa (CID 10 Q 80.9), fora prescrito os 

medicamentos Fisiogel Creme, Isoreia Creme e FPS 30 Neutrogena, de 

maneira contínua, para controle da doença, conforme relatório e 

documentos médicos coligidos com a inicial à fls. 10/15. 
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Provado, pois, que a impetrante tem urgência em 

dar continuidade ao tratamento, e ante a resistência da parte impetrada 

em providenciá-lo, está evidente seu interesse de agir, tornando-se 

totalmente adequada a busca judicial para ver tutelado direito que lhe é 

garantido constitucionalmente. 

E a resistência da Municipalidade restou 

demonstrada, já que, solicitado administrativamente o fornecimento dos 

fármacos, os mesmos não foram disponibilizados. 

Não se pode negar o direito à vida nem se pode 

ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6º, afirma o direito social à 

saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e dever do 

Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. 

E não se trata, evidentemente, de ignorar o 

princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF) ou a as normas e 

princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e 

de responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o 

cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que 

estabelece o direito universal à saúde, objetivo que se cumpre não só 

com o fornecimento de medicamentos, mas também com insumos, 

suplementos, alimentos, etc., a fim de evitar, desse modo, o risco de 

dano irreparável à saúde do interessado. 

Esses objetivos não podem ser preteridos em razão 

de não existir dotação orçamentária para sua aquisição, visto que a 
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garantia do direito à saúde pressupõe análise individualizada e 

pormenorizada da necessidade em questão, não havendo, portanto, 

infração ao princípio da isonomia ou da reserva do possível. 

Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de 

Liminar nº 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 

“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a 

prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade 

específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor 

de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a 

liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social 

como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em 

função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais 

recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de 

critérios distributivos para esses recursos”.

O artigo 196 da Constituição Federal não é norma 

meramente programática. É direito consagrado na Constituição Federal 

que não pode ficar ao alvedrio do Administrador que, ao se omitir, pode 

simplesmente torná-lo inócuo.

É bem verdade que não pode o Poder Judiciário 

interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o 

exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer tais previsões, 

posto que não é dado à Administração ignorar as determinações 

constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer 

discriminações entre os contribuintes e destinatários dos serviços 

públicos. 
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Também não é caso de o Poder Judiciário invadir 

seara administrativa, mas apenas de garantir direito fundamental 

assinalado pela Constituição Federal e que, de outra forma, estaria 

sendo negado pelo próprio Administrador. Isso sim seria uma forma 

indevida de invasão de poder, ao desconstitucionalizar direitos pela 

ineficácia de seu cumprimento.

Portanto, era mesmo caso de concessão da segurança 

de modo a determinar o fornecimento pleiteado.

Ademais, possível também a substituição dos 

medicamentos por genéricos ou similares, a critério médico, respeitando-

se rigorosamente os princípios ativos, as dosagens e as formas de 

aplicação, constantes da prescrição médica, que deverá ser atualizada a 

cada três meses, de forma a comprovar a persistência da necessidade do 

tratamento.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

reexame necessário.

MARCELO SEMER
Relator
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