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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 
1020794-16.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX 
OFFICIO, é recorrida MATILDE PAREJO VIEIRA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª 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 da Relatora, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA 
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO 
BIANCO.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 8.899

Reexame Necessário n. 1020794-16.2017.8.26.0071
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Matilde Parejo Vieira
Origem: 1ª Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de Bauru
MM. Juíza: Ana Lúcia Graça Lima Aiello

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
DIREITO À SAÚDE. Internação em clínica médica 
especializada. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de 
eficácia imediata. Dever comum dos entes federados. Dever 
público de assistência integral e individualizada à saúde, com 
espectro amplo, para abranger, além de fornecimento de 
medicamentos, prestações relacionadas. Inexistência de 
infração aos princípios que informam a Administração Pública, 
e, em especial, o SUS. Restrições orçamentárias e demais 
argumentos técnicos e administrativos inoponíveis, à vista da 
magnitude do direito protegido. 
Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário 
não provido.

Reexame necessário da r. sentença a fls. 52/55, que, em 

mandado de segurança impetrado por Matilde Parejo Vieira em face de ato 

do Diretor do Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI), 

confirmando a liminar deferida a fls. 12, concedeu a segurança, para que a 

autoridade impetrada proceda à disponibilização da vaga para internação 

hospitalar de que a parte impetrante necessita.

Não houve interposição de recurso voluntário, conforme 

certidão a fls. 69.

Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 85/89, 

pelo não provimento ao reexame necessário.
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FUNDAMENTOS E VOTO.

O reexame necessário não merece provimento.

É dever comum dos entes federados cuidar da saúde e da 

assistência pública, conforme deflui da análise do art. 196 em consonância 

com o art. 198 da Constituição Federal, que atribuíram papel relevante aos 

Estados nessa tarefa, outorgando-lhes competência comum para, juntamente 

com a União e o Município, preservarem a saúde pública e proteger os 

portadores de enfermidades graves, por meio da descentralização do sistema 

de saúde.

A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que o Poder 

Público estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante (...) o 

atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e 

recuperação de sua saúde.

A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir o 

Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às atribuições de 

cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde, mas sim para 

determinar a co-participação e atuação articulada destes órgãos públicos, no 

intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde pública em todo 

território nacional. Esta é a interpretação decorrente do art. 4º de citada lei, 

que assim dispõe:

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Os dispositivos acima citados foram criados para 

preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria razão 
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para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao elaborar as 

diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito 

fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à saúde.

O direito à saúde ostenta a condição de direito 

fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação 

constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de 

direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente a 

obter sua efetividade, e frente a qualquer dos entes federados.

Confira-se, a esse respeito, o Recurso Especial n. 

811.608/RS, Relator Eminente Ministro Luiz Fux:

Mesmo que situado, como comando expresso, fora do catálogo do 
art. 5º da CF/88, importante destacar que o direito à saúde ostenta 
o rótulo de direito fundamental, seja pela disposição do art. 5º, § 
2º da CF, seja pelo seu conteúdo material, que o insere no sistema 
axiológico fundamental  valores básicos  de todo o ordenamento 
jurídico. (...).
Os direitos fundamentais, consoante a moderna diretriz da 
interpretação constitucional, são dotados de eficácia imediata. A 
Lei Maior, no que diz com os direitos fundamentais, deixa de ser 
mero repositório de promessas, carta de intenções ou 
recomendações; houve a conferência de direitos subjetivos ao 
cidadão e à coletividade, que se vêem amparados juridicamente a 
obter a sua efetividade, a realização em concreto da prescrição 
constitucional.
O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia dos 
direitos fundamentais está encartado no § 1º, do art. 5º, da CF/88: 
As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. (...).
Merece lembrança, ainda, que a atuação estatal na concretização 
da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da 
Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que 'a uma norma 
constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe 
dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer 
normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese 
da actualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo 
invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas 
deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos 
direitos fundamentais).' (JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, 
in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria 
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Almedina, p. 1208). Incumbe ao administrador, pois, empreender 
esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em 
especial aos direitos e garantias fundamentais. (...).  A escassez de 
recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades 
estatais a serem atendidas, tem servido de justificativa à ausência 
de concretização do dever-ser normativo, fomentando a edificação 
do conceito da "reserva do possível". Porém, tal escudo não 
imuniza o administrador de adimplir promessas que tais, 
vinculadas aos direitos fundamentais prestacionais, quanto mais 
considerando a notória destinação de preciosos recursos públicos 
para áreas que, embora também inseridas na zona de ação 
pública, são menos prioritárias e de relevância muito inferior aos 
valores básicos da sociedade, representados pelos direitos 
fundamentais. (...).

O controle judicial das políticas públicas, em se tratando 

de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial, justifica-se, 

excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração não está 

atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias, legitima-se 

o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao princípio da 

separação de poderes, levantar restrições de ordem orçamentária, como a da 

reserva do possível, ou relacionadas à ausência de cumprimento de 

formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos relativos ao caráter 

programático da norma.

A respeito, confiram-se: 

ADMINISTRATIVO  CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS  POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS  
DIREITO À SAÚDE  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  
MANIFESTA NECESSIDADE  OBRIGAÇÃO DO PODER 
PÚBLICO  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES  NÃO OPONIBILIDADE DA 
RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa 
vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que 
o Judiciário atue como órgão controlador da atividade 
administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da 
separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de 
garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 
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justamente como óbice à realização dos direitos sociais, 
igualmente fundamentais.
2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de 
mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o 
Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública 
nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não 
houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-
financeira da pessoa estatal.
(...)
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 
A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a 
função estatal foi profundamente modificada, deixando de ser 
eminentemente legisladora em prol das liberdades públicas, para 
se tornar mais ativa com a missão de concretizar políticas de 
transformação da realidade social.
Com isso, não só o Poder Executivo, mas também o Poder 
Judiciário sofreu alterações em sua estrutura funcional, de modo a 
possibilitar a efetividade dos direitos sociais.
Se, de um lado, a administração pública recebeu a incumbência de 
criar e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos 
fins constitucionalmente delineados, de outro, o Poder Judiciário 
teve sua margem de atuação ampliada, como forma de fiscalizar e 
velar pelo fiel cumprimento dos direitos sociais 
constitucionalmente garantidos.
A ilicitude gerada pelo não cumprimento injustificado do dever da 
administração pública em implementar políticas de governo 
acarreta a desarmonia da ordem jurídica, o que faz merecer 
correção judicial, sob pena de transformar em letra morta os 
direitos sociais.
(...)
Outro ponto importante a ressaltar é que se prevalecesse o 
entendimento de que, em face do princípio da separação dos 
poderes, estaria o Judiciário impedido de corrigir distorções em 
matéria de políticas públicas, a efetivação de outros princípios 
igualmente constitucionais ficaria comprometida, o que contraria a 
hermenêutica atual que privilegia a harmonização das normas e 
princípios constitucionais conflitantes, de modo a buscar a máxima 
eficácia possível de ambos, e assim evitar que a aplicação de um 
implique na exclusão total de outro. 
(...)
Em suma, a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas 
públicas não se pode dar de forma indiscriminada, pois isso 
violaria o princípio da separação dos Poderes. No entanto, quando 
a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, viola 
direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada 
de programas de governo, a interferência do Poder Judiciário é 
perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer 
a integridade da ordem jurídica violada. (AgRg no REsp n. 
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1.136.549/RS, Relator Eminente Ministro Humberto Martins, j. 
08/06/2010)

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE 
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA 
VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL 
QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR.
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de 
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República 
(arts. 5º, “caput”, e 196) e representa, na concreção do seu 
alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde 
das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada 
possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de 
sua essencial dignidade. Precedentes do STF (AgRg no RE n. 
393.175-0/RS, Relator Eminente Ministro Celso de Mello, j. 
12/12/2006)

Não se trata, ainda, de permitir que o Judiciário passe a formular 
políticas públicas na área de saúde, porque a determinação 
normativa já existe elaborada sem a participação do Judiciário; o 
Judiciário, sob pena de abrir mão de garantir efetividade aos 
direitos fundamentais, cuida para que sejam cumpridas as normas 
já definidas.
O que se reconhece, então, é que a promoção e proteção à saúde 
(diretamente vinculadas ao direito à vida e a dignidade da pessoa 
humana), como objetivos do Estado, expressam conteúdo de norma 
programática, o que não exclui seu conteúdo como direito 
fundamental subjetivo, sujeito, portanto, à proteção jurisdicional 
(Ingo Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 312), nem 
sempre limitado pela sua regulamentação (a qual, às vezes, pode 
representar retrocesso em relação à garantia constitucional) 
(Apelação n. 0153846-96.2007.8.26.00007, Relator 
Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, 1ª Câmara de 
Direito Público, j. 29/11/2010)

Relativamente ao orçamento, especificamente, é de se ter 

em conta que é permitido o contingenciamento de verbas para atendimento de 

necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, daí não haver falar 

em violação aos princípios insculpidos nos arts. 165 e 167 da Constituição 

Federal. A magnitude do direito protegido repele a oposição de argumentos 

meramente técnicos ou burocráticos, devendo prevalecer o disposto no art. 
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196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, confiram-se: Apelação n. 

0202322-34.2008.8.26.0000, Relator Desembargador Guerrieri Rezende, 7ª 

Câmara de Direito Público, j. 12/05/2008; Agravo de Instrumento n. 

0052879-19.2002.8.26.0000, Relator Desembargador Peiretti de Godoy, 3ª 

Câmara de Direito Público, j. 06/08/2002; Apelação n. 

9152563-21.2003.8.26.0000, Relator Desembargador José Habice, 6ª Câmara 

de Direito Público de Férias, j. 11/08/2003.

É de se consignar, mesmo, que a cogitação de óbices 

orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de política pública 

implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada nas 

leis orçamentárias (Apelação n. 0005646-53.2011.8.26.0568, Relator 

Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, 2ª Câmara de Direito Público, j. 

15/01/2013).

Não há de se falar, ainda, em violação ao princípio da 

isonomia. A garantia do direito à saúde pressupõe atendimento integral, no 

qual se compreende a análise individualizada da necessidade. Nesse sentido 

julgou, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Agravo 

Regimental na Suspensão de Liminar n. 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.
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Pela mesma razão, irrelevante ainda que não se esteja a 

pedir, tecnicamente, o fornecimento de medicamento, e sim de internação em 

clínica especializada. Com efeito, a garantia do direito à saúde pressupõe 

atendimento integral, compreendendo a análise individualizada da 

necessidade. 

O inciso I do art. 198 da Constituição Federal estabelece 

como diretriz aos serviços públicos de saúde o atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.

A Constituição Paulista assegura, em seu art. 219, 

parágrafo único, inciso IV, o atendimento integral do indivíduo abrangendo a 

promoção, preservação e recuperação de sua saúde.

Por sua vez, o art. 6º, I, d, da Lei n. 8.080/90, estabelece a 

inclusão, no campo de atuação do SUS. (Sistema Único de Saúde) para 

execução de ações, de assistência terapêutica integral, inclusive financeira.

Desse modo, é de se concluir que o direito à saúde tem 

um espectro amplo, compreensivo de todo o tratamento médico, incluindo 

medicamentos, insumos e acessórios, ou seja, o conjunto de produtos e ações 

necessárias para o satisfatório atendimento ao paciente.

Pois bem.

É incontroverso o fato de que a impetrante apresenta 

quadro de doença arterial crônica bilateral em MMII, de lesão trófica de 2º 

pododáctilo esquerdo e face posterior de tornozelo de difícil cicatrização, 

isquêmica e infectada, com risco de perda de membro (fls. 10), necessitando 

de vaga hospitalar em vascular.

A propósito, não se pode perder de vista que o tipo de 

tratamento sugerido e a conveniência ou não da prática de determinado 
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procedimento são questões de competência exclusiva do médico que 

acompanha o enfermo (Resolução n. 1.246, de 08/01/88, do Conselho Federal 

de Medicina - Código de Ética Profissional), sendo inadmissível questionar a 

legitimidade do procedimento indicado para o tratamento da enfermidade.

Desse modo, uma vez reputadas suficientes as prescrições 

colacionadas, que demonstram a necessidade da cirurgia para eliminação da 

moléstia que acomete a autora, e não havendo elementos nos autos que gerem 

dúvidas a respeito da integridade do profissional que prescreveu o tratamento, 

a obrigação da ré subsiste em sua integralidade, em obediência aos preceitos 

constitucionais que lhe impõe o dever de prover a saúde daquele que não tem 

condições de fazê-lo por si.

Ademais, no que tange à necessidade de aguardar na fila, 

reproduz-se brilhante passagem proferida pelo Ilustre Desembargador Luiz 

Sérgio Fernandes de Souza, da C. 7ª Câmara de Direito Público, no 

julgamento da Apelação/Reexame Necessário n. 1000002-28.2015.8.26.0292, 

em 15/02/2016, que adoto como razões de decidir:

De fato, sob pretexto de que determinada cirurgia pode esperar, à 
falta de urgência, a Administração Pública, na base de protocolos 
comprometidos com critérios meramente financeiros, vai 
sonegando a prestação de assistência à saúde dos administrados, o 
que é inadmissível.
Não se nega, é claro, que se tenha de estabelecer uma ordem de 
prioridades. Mas esta triagem há de ser feita dentro de um 
determinado espaço temporal, com limite pré-estabelecido, pena de 
se tornar mera desculpa retórica, fundada num certo argumento de 
autoridade, para sonegar o direito ao acesso igualitário e 
universal às ações de saúde.
É muito cômodo estabelecer prioridades, numa fila que não tem 
tamanho nem tempo de espera, quando a doença é dos outros. Mas 
se fosse possível à burocracia que não tem face, corpo nem alma 
colocar-se no lugar do administrado, talvez aí a percepção fosse 
outra.
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À vista do analisado, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao reexame necessário.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e 

especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e 

constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária 

a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha 

sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 

08/05/2006, p. 240).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e 

especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e 

constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária 

a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha 

sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 

08/05/2006, p. 240).

Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão 

permanente da C. 5ª Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos 

no art. 1º da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a 

presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de 

cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado 

art. 1º da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles 

recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI

Relatora


