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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 0003827-54.2010.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que 
são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU e JUIZO EX-
OFFICIO sendo apelado INES MARQUES DA SILVA (ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em 10ª 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 Exmos. Desembargadores URBANO RUIZ 
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR 
CORTEZ.

São Paulo, 2 de maio de 2011. 

Urbano Ruiz
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 11378
APEL. Nº: 0003827-54.2010.8.26.0362
APTE.  : PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI-GUAÇU
APDO.  : INES MARQUES DA SILVA
JUIZ: Sergio Augusto Fochesato

MEDICAMENTOS  Portadora de hipertiroidismo 
com taquicardia e sudorese  médico da rede pública 
de saúde - Obrigação de fornecer os remédios  SUS  
Ação procedente  Recursos não providos.

Ação promovida por portadora de hipertiroidismo com 

taquicardia e sudorese, foi julgada procedente para condenar o Município de 

Mogi-Guaçu a fornecer o medicamento propiltiouracil 100 ml, na 

quantidade prescrita e pelo tempo necessário. Condenou, ainda, a ré, ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da 

causa.  Impôs, ainda, a obrigação de pagar multa diária, caso haja atraso no 

fornecimento dos medicamentos.

Além da remessa oficial sobreveio apelação do Município. 

Sustenta ser competente apenas para fornecer medicamentos constantes do 

RENAME. De outra parte, aduz ingerência do Judiciário. Por fim, alega 

indevida a condenação em verbas sucumbenciais. 

É o Relatório.

A autora é portadora de hipertiroidismo com taquicardia e 

sudorese. Teve prescrito por médico da rede pública, medicamento 

indispensável ao tratamento da moléstia e que alega não ter condições de 
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adquirir.

O paciente tem direito à vida e não há como deixar de 

atendê-lo razão pela qual foi deferida a liminar para o fornecimento do 

medicamento.

Nos termos do art. 198, as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

sistema único, organizado de acordo com as diretrizes indicadas, financiado, 

nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados, do DF e dos Municípios, além de outras fontes.

O Prof. José Afonso da Silva bem explica que a saúde, na 

Constituição Federal, é concebida como direito de todos e dever do Estado, 

que a deve garantir mediantes políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se 

pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e 

serviços que a promovem, protegem e recuperem. (Curso de Direito 

Constitucional Positivo, 6ª ed., pág. 698). A saúde é um direito social (art. 

6º).

Nesse passo, não há falar em ingerência do Judiciário sobre 

o Executivo.

Assim, de rigor, a manutenção da r. sentença, razão pela 

qual é negado provimento aos recursos. 
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URBANO RUIZ

Relator
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