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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004204-
87.2008.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que são apelantes 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA e FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BENEDITA ELIAS GONÇALVES.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos 
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO 
CARLOS VILLEN (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.

São Paulo, 27 de agosto de 2012. 

Urbano Ruiz
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 14489
APEL. Nº: 0004204-87.2008.8.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
APTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 
PAULISTA E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO. : BENEDITA ELIAS GONÇALVES

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  Portadora 
de cardiopatia, pressão alta    Obrigação do Município 
de fornecer os remédios  SUS   Multa, entretanto, 
reduzida. Honorários majorados nos termos do art. 20, § 
4º e § 3º, letras a, b, e c, do CPC. Recursos parcialmente 
providos.   

Portadora de problemas cardíacos, pressão alta e colesterol 

promoveu ação para obter os medicamentos Carvedilol 25 mg, Hidralazina 

25 mg, Monocordil 25 mg, Sinvastativa 20 mg, Furosemid 40 mg e AAS 

100mg, prescritos por médico da rede pública, de uso contínuo, porque sem 

condições de adquiri-los. 

A r. sentença julgou procedente ação para determinar, de 

forma solidária,  o fornecimento dos medicamentos, nos termos da 

prescrição médica, sob pena de multa diária.

As partes apelaram.

A autora pretende a elevação dos honorários advocatícios, 

arbitrados em R$150,00. Sustenta que o valor fixado não remunera 

condignamente o patrono da autora, em ofensa ao disposto na Lei 8906/94.

A Municipalidade sustenta não ter legitimidade para figurar 

no polo passivo, cabendo ao Estado o fornecimento de medicamentos de 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Nº 0004204-87.2008.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO Nº - 14489 - Debora
3/5

alto custo.

A Fazenda do Estado insiste não ter a autora formulado 

pedido junto aos órgãos de saúde Estadual, não havendo interesse de agir.  

Insiste, em resumo, não estar comprovada a  hipossuficiência da autora ou o 

acerto na prescrição dos medicamentos pretendidos, não podendo ser 

compelida a adquirir medicamentos não padronizados, em ofensa ao 

principio da isonomia.

Sem razão, entretanto.

A preliminar de ilegitimidade deve ser afastada, pois de 

acordo com o texto constitucional, art. 23, II, a saúde é de competência 

comum da União, Estados e Municípios.

Afasta-se, ainda, a alegação de falta de interesse de agir, pois 

se tivesse obtido a medicação, não precisaria ter recorrido ao Judiciário. 

No mais, a autora, portadora de problemas cardíacos, 

pressão alta e colesterol, teve prescritos, por médico da rede pública, 

medicamentos indispensáveis à sua integridade física e que alega não ter 

condições de adquiri-los. 

A Constituição Federal, ao cuidar da saúde pública, 

concebida como direito de todos e dever do Estado, esclarece que esse 

direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de doença e de outros agravos (cf. José Afonso da 

Silva, em Curso de Direito Constitucional Positivo, 6ª ed., pág. 698). Desse 

teor são os arts. 6º e 196 da CF. Nos termos do art. 198, as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
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constituem um 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. Bem por isso, esclarece Daniela Milanez, em trabalho 

publicado na Revista de Direito Administrativo da Renovar  FGV, n 237, 

pág. 209, reproduz lição do Prof. Fábio Konder Comparato no sentido de 

que é claramente impossível compelir o Estado a providenciar 

imediatamente, a todos os que o demandem, um posto de trabalho, uma 

moradia, uma vaga em creche, um tratamento médico-cirúrgico de alta 

complexidade, e outras prestações dessa natureza. A Constituição Federal 

não cria uma relação jurídica direta entre o Estado e os indivíduos, razão 

pela qual não há nenhum direito subjetivo imediato. Estes surgirão apenas 

como efeito indireto depois do estabelecimento de políticas públicas. Sabe-

se, com efeito, que o Estado de S. Paulo mantém fundação que fabrica 

remédios populares que abastecem a rede pública e são entregues 

gratuitamente às pessoas carentes. 

No caso, a autora, idosa, percebe mensalmente do INSS 

pensão no valor de R$380,00 (fl. 52) e o art. 15 da Lei 10.741/03, assegura 

atenção integral à saúde dos idosos, por intermédio do SUS, garantindo-lhes 

o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à proteção e 

recuperação da saúde. De rigor, assim, a obrigação de fornecer os 

medicamentos. 

Entretanto, de rigor a redução do valor da multa.  É que os 

escassos recursos públicos devem, em princípio, ser utilizados na atenção à 

saúde.  A multa fica, assim, reduzida a vinte reais por dia de atraso.

Os honorários advocatícios foram moderadamente fixados 
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em R$150,00, devendo ser elevados a R$500,00, considerando os 

parâmetros do art. 20, § 3º, letras a, b e c do CPC.

Ante o exposto e para os fins indicados, dá-se parcial 

provimento aos recursos.

URBANO RUIZ
Relator
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