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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
0256788-70.2011.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO sendo 
agravado ISABEL RODRIGUES CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com 
observação.", 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, 24 de outubro de 2011. 

Urbano Ruiz
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 12730
AGRV. Nº: 0256788-70.2011.8.26.0000
COMARCA: SÃOJOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.  : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO
AGDO.  : ISABEL RODRIGUES CAVALCANTE
JUIZ: MARCELO DE MORAES SABBAG

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  Fornecimento de 
medicamentos  Portador de osteoporose  Obrigação do 
Município de fornecer os remédios  SUS  Recurso não 
provido, com observação. 

Insurge-se a Municipalidade contra a r. decisão que, em 

ação  ajuizada por portadora de osteoporose, deferiu a tutela antecipada, 

para determinar o fornecimento dos medicamentos prescritos, enquanto 

necessários.

Sustenta ausência de interesse de agir, pois os 

medicamentos Paratran e Risedross, possuem similares genéricos, com o 

mesmo principio ativo, que são gratuitamente fornecidos aos pacientes do 

SUS. O medicamento Condroflex,  de alto custo, não está padronizado pela 

rede pública de saúde, sendo competência do Estado seu  fornecimento, não 

podendo ser compelida a fornecê-lo. 

É o relatório. 

A preliminar de falta de interesse de agir não merece 

prosperar. Com efeito, é óbvio que se a autora lograsse êxito na obtenção de 

assistência farmacêutica integral e gratuita, junto à Secretaria de Saúde, não 

precisaria recorrer ao Poder Judiciário para ver assegurado seu direito.

A ilegitimidade de parte também deve ser afastada, pois de 
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acordo com o texto constitucional, art. 23, II, a saúde é de competência 

comum da União, Estados e Municípios.

No mais, a autora, idosa, aposentada,  é portadora de 

osteoporose (fls. 28/29), aufere renda mensal de R$570,00. Os 

medicamentos foram prescritos por profissional da rede pública de saúde 

(fl. 37).

É sabido que a Constituição de 1988, em seu art. 196, 

afirma ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A saúde é, portanto, 

um direito social (art. 6º).

Tem direito à saúde e não há como deixar de atender ao 

pedido, motivo pelo qual é deferida a liminar para o fornecimento dos 

medicamentos. O SUS atua na promoção, proteção e recuperação da saúde, 

fornecendo assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, 

conforme os arts. 4º e 6º, I, “d”, da Lei 8080/90 e o art. 30, VII, da 

Constituição da República. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, para 

determinar o fornecimento dos medicamentos pretendidos, conforme 

prescrição médica, com a observação de que podem ser substituídos por 

genéricos, similares, desde que com o mesmo princípio ativo.

URBANO RUIZ
Relator
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