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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0010961-51.2012.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARIA JOSE DA 
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).

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

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

São Paulo, 24 de junho de 2013. 

Urbano Ruiz
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 16661
APEL. Nº: 0010961-51.2012.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE.  : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO.  :  MARIA JOSÉ DA SILVA
JUIZ: PAULO ROBERTO DA SILVA

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  Portadora 
de cardiopatia  Obrigação de fornecer os remédios  
SUS   Segurança concedida  Recurso não provido.

Portadora de problemas cardíacos impetrou segurança para 

obter os medicamentos ASS 100 mg, Sinvastatina 20 mg, Monocordil 20 

mg e Clopidogrel 75 mg, prescritos por médico da rede pública, de uso 

contínuo, porque sem condições de adquiri-los. 

A r. sentença julgou procedente ação para condenar 

solidariamente as requeridas a fornecer os medicamentos, nos termos da 

prescrição médica.

As partes apelaram. A Prefeitura Municipal de Taubaté 

insiste nas alegações de carência da ação, por disponibilizar alguns dos 

medicamentos. Aduz, ainda, não ter legitimidade para figurar no polo 

passivo, pois o medicamento não padronizado é de alto custo, cabendo ao 

Estado a responsabilidade pelo seu fornecimento. 

A Fazenda busca a improcedência da ação. Insiste que um 

dos medicamentos pretendidos não é padronizado pelo SUS, sem que possa 
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ser compelida a fornecê-lo. Acrescenta, ainda, que o Estado fornece outros 

para o tratamento da moléstia que acomete a impetrante, não havendo nos 

autos provas suficientes de que seriam ineficazes. 

Sem razão, entretanto.

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.

Ademais, tem o Município legitimidade para figurar no polo 

passivo da lide, pois de acordo com o texto constitucional, art. 23, II, a 

saúde é de competência comum da União, Estados e Municípios. 

No mais, a autora portadora de problemas cardíacos, teve 

prescrito, por médico da rede pública, medicamentos indispensáveis à sua 

integridade física e que alega não ter condições de adquiri-los. 

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

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 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. 

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 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 
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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 ingerência do Judiciário no Executivo. 

O papel do Poder Judiciário é muito claro em situações como esta: a 

prestação jurisdicional nada mais é do que um dos instrumentos pelos quais 

a eficácia da norma jurídica abstrata se torna concreta, inclusive quando 

sucede descumprimento de obrigação do Poder Público nela prevista.

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

é negado provimento aos recursos.

URBANO RUIZ
Relator
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