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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 1001573-30.2016.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que 
é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX 
OFFÍCIO, é apelada MARIA SUELI DA SILVA CANATO (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao 
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E 
PAULO BARCELLOS GATTI.

São Paulo, 28 de agosto de 2017.

LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação / Reexame Necessário nº 1001573-30.2016.8.26.0185

Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo 
Recorrente: Juizo Ex Offício 
Apelado: Maria Sueli da Silva Canato
Comarca: Estrela D Oeste
Voto nº 9912

Ementa:
Mandado de segurança - Interrupção de 
fornecimento de remédio disponibilizado pelo 
SUS - Direito à prestação evidenciado nos 
termos do art. 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei nº 
8.080/90 - Solidariedade dos entes públicos 
conforme o art. 4º do mesmo diploma legal - 
Sentença de procedência - Possibilidade, 
porém, de fornecimento de remédio genérico 
ou com o mesmo princípio ativo - Redução da 
multa aplicada a cada descumprimento da 
ordem - Recurso voluntário e reexame 
necessário parcialmente providos.

A r. sentença de fls. 153/156, cujo relatório é adotado, 

confirmou a liminar e concedeu a ordem, determinando ao Estado de São 

Paulo, por meio do Secretário de Saúde, o fornecimento do remédio de que 

necessita a impetrante para tratar de sua saúde, vez que é portadora de 

esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Diante dos reiterados descumprimentos da liminar pelo 

ente público, foi aplicada multa de R$ 5.000,00 a cada não disponibilização 

do remédio à impetrante. O reexame necessário foi anotado à fl. 156.

O apelo é da Fazenda do Estado (FESP) que pretende a 

inversão do julgado com base em argumentos preliminares e de mérito. Em 

sede preliminar, alega inadequação da via eleita e ausência de interesse de 

agir e, no mérito, pugna pelo afastamento ou redução da multa, bem como 

pela possibilidade de se fornecer remédio genérico ou com o mesmo 
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princípio ativo à impetrante (fls. 165/176).

Não houve resposta ao recurso (fl. 185) e a D. 

Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela manutenção da r. 

sentença, embora tenha opinado para a possibilidade do fornecimento de 

remédio similar ou genérico (fls. 191/203).

É o relatório.

Nada obsta o conhecimento do recurso da FESP, que, 

juntamente com o reexame necessário, devem ser parcialmente providos.

Os documentos relevantes para o deslinde do feito são 

os documentos médicos de fls. 24/31 e o ofício da Secretaria de Estado de 

Saúde de fl. 133, informando que o medicamento riluzol “encontra-se 

contemplado no elenco de medicamentos do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (Alto Custo)”.

Inicialmente, afasto as preliminares arguidas pela FESP, 

porque nada obsta o manejo do mandado de segurança na espécie e, além 

disso, não há que se falar em ausência de interesse de agir porque restou 

demonstrado que houve a interrupção do fornecimento do remédio pelo 

Estado, além de ter sido realizado pedido administrativo pela impetrante, 

conforme reconhece a própria FESP à fl. 133.

Dessa forma, restou demonstrado que a apelada 

necessita do medicamento referido para tratar de sua saúde, na quantidade 

e forma prescritas, inexistindo notícia de abuso que autorizasse qualquer 

reserva à prescrição.

Nessas circunstâncias, não poderia ter ocorrido a 

interrupção do fornecimento do remédio, especialmente porque se trata de 

medicamento contemplado pelo SUS (fl. 133).

Essa orientação vem sendo adotada neste C. Tribunal, 
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conforme se verifica no julgamento ementado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de 

fazer. Autora que padece de Esclerose Lateral 

Amiotrófica - ELA. Pleito, fundado em laudo médico 

exaustivamente detalhado, de equipamentos de marca 

específica, eis que com funcionalidades e finalidades 

únicas a satisfazer as necessidades vitais da autora, 

de ventilação mecânica e de remoção de secreções 

brônquicas, além de atendimento domiciliar por equipe 

médica multiprofissional, medicamento Riluzol e 

transporte por meio de ambulância tipo UTI. Decisão 

agravada que deferiu os pedidos da autora, em 

antecipação dos efeitos da tutela. Agravante que não 

demonstrou, de forma fundada, a possibilidade de 

fornecimento de equipamentos de marca diferente 

com as mesmas funcionalidades e finalidades vitais 

para a autora e nem infirmou adequadamente o pleito 

de atendimento domiciliar multiprofissional. Presença 

dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. 

Manutenção da r. decisão agravada. Agravo 

desprovido.  (Agravo de Instrumento nº 

2175770-51.2015.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. MARCELO SEMER, j. 19.10.2015). 

A concretização do direito não é obstada por alegações 

de índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas 

públicas, visto que os entes federativos devem servi-la.

Contudo, anote-se a possibilidade de fornecimento de 

remédio genérico ou com o mesmo princípio ativo à impetrante.

Por fim, diante dos reiterados descumprimentos pelo 
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ente público quanto ao fornecimento do remédio objeto dessa ação 

mandamental (fls. 139/140, 151/153, 183/184), é viável a aplicação da 

multa pela ocorrência de cada descumprimento, porém esta deve ser 

reduzida para R$ 1.500,00.

Pelo exposto, o voto é pelo PARCIAL PROVIMENTO dos 

recursos.

LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL

Relator


