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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 
Instrumento nº 2030104-19.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 
que é agravante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA 
DE GUADALUPE BRIENZA PEREIRA.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento 
ao recurso, para os fins que constarão do acórdão, com observação. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARIA OLÍVIA ALVES (Presidente) e LEME DE CAMPOS.

São Paulo, 11 de maio de 2015.

REINALDO MILUZZI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.Nº: 2030104-19.2015.8.26.0000
AGTE.  : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA.  : MARIA DE GUADALUPE BRIENZA PEREIRA
COMARCA: SÃO PAULO  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA  : LAÍS HELENA BRESSER LANG

VOTO Nº: 20349

EMENTA  OBRIGAÇÃO DE FAZER  Agravada portadora 
de Hepatite C crônica, Genótipo 1, em fase cirrótica  
Pretensão ao fornecimento gratuito do medicamento de alto 
custo Harvoni (Ledipasvir/Sofosbuvir)  Necessidade 
comprovada  Obrigação do fornecimento pelo SUS  Garantia 
constitucional (Art. 196 da CF  Decisão que concede a 
liminar, para a dispensa do remédio no prazo de 72 horas a 
partir da intimação  Medicamento importado  Necessidade de 
realização de procedimentos administrativos voltados à 
aquisição do fármaco  Ampliação do prazo assinado  
Determinação de constrição de ativos financeiros da ré junto ao 
BACEN no valor do medicamento  Possibilidade   O artigo 
461, § 5º do CPC permite o bloqueio de ativos financeiros da 
Fazenda do Estado no caso de descumprimento de ordem 
judicial  Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça  
Recurso parcialmente provido, com observação.

RELATÓRIO

Insurgência contra a r. decisão reproduzida a fl. 64/65 que, 

em ação de rito ordinário movida pela agravada em face da agravante, visando 

ao fornecimento do medicamento Harvoni (Ledipasvir/Sofosbuvir), para 

tratamento de Hepatite C crônica, deferiu liminar para o fornecimento, devendo 

a ré comprovar a entrega à impetrante, ou depositar em cartório, no prazo de 

72 horas a partir da intimação. Determinou ainda que, se não comprovada a 

entrega, sejam constritos ativos financeiros da ré junto ao BACEN no valor do 

medicamento, que serão liberados à autora, devendo ela comprovar o uso em 

05 dias. 
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A agravante alega que o medicamento pleiteado não 

possui registro na ANVISA, sendo, portanto, vedado ao Poder Público 

dispensá-lo. Sustenta que a agravante pleiteou medicamento que não consta 

no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para o tratamento de sua 

enfermidade e que não há prova cabal da necessidade de o tratamento ser 

feito de modo distinto de todos os demais pacientes acometidos pela hepatite 

C. Argumenta que o prazo fixado pelo juízo para o fornecimento do fármaco é 

exíguo em razão do complexo procedimento de importação. Assevera que se 

aplica ao caso o disciplinado na Portaria SISCOMEX 17/2003, art. 17, que 

cuida de licenciamento não automático, com prazo de 60 dias para sua 

conclusão. Acrescenta que não houve recalcitrância da agravante no 

cumprimento da ordem judicial, mas que o juízo “a quo” fixou a medida 

coercitiva do bloqueio de verba pública que deveria, em tese, ser excepcional. 

Requer a concessão do efeito suspensivo à determinação do fornecimento do 

medicamento sem registro na ANVISA ou subsidiariamente, o efeito ativo para 

aumentar o prazo de fornecimento do medicamento, bem como impedir 

eventual bloqueio judicial em caso de descumprimento. 

Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual foi 

deferido parcialmente o efeito suspensivo ativo para majorar o prazo do 

fornecimento do fármaco (fl. 83).

Intimada, a agravada apresentou contraminuta.

FUNDAMENTOS

Consoante a petição inicial da ação, a agravada é 

portadora de Hepatite C crônica, Genótipo 1, em fase cirrótica, desde 2013 e 

necessita de medicamento indispensável à preservação de sua vida. Ajuizou 
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ação de obrigação de fazer, postulando o fornecimento gratuito do 

medicamento Harvoni (Ledipasvir/Sofosbuvir), cuja liminar foi deferida. 

Sustenta a agravante a impossibilidade de fornecimento do medicamento sem 

registro na ANVISA. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão que 

determinou o fornecimento ou subsidiariamente, o efeito ativo para aumentar o 

prazo assinado, bem como impedir eventual bloqueio judicial em caso de 

descumprimento.

O recurso comporta parcial provimento.

Compete ao Estado prestar serviços de atendimento à saúde da 

população, com a cooperação técnica e financeira da União e respectivo Município 

(art. 30, VII, da Constituição Federal), sendo certo que o atendimento integral é da 

competência do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelece o artigo 198, II, 

da Constituição Federal.

Com efeito, “A ação para o fornecimento de medicamento e 

afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito Público 

Interno”, conforme enunciado da Súmula nº 37 do C. Órgão Especial deste Tribunal de 

Justiça (DJe, TJSP, 7/12/2010, p. 1).

Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do 

planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à 

coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da 

Lei Federal nº 8.080/90).

Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração 

Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente a medicação de que necessita, 

sob pena de sofrer grave risco à sua saúde.

E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes 

políticos da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, 

conforme o comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal 
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e estadual (Lei Federal nº 8.090/90 e Lei Estadual nº 791/95), dotação de 

créditos para o financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e 

seguintes da Lei nº 8.080/90).

Daí a conclusão de que cabe ao Estado dispor em seu 

orçamento fiscal e de investimentos sobre verbas destinadas ao gasto com 

medicamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos 

desprovidos de rendimentos suficientes.

E não se trata de ignorar o princípio da separação dos 

Poderes (art. 2º da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais 

não descem a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser 

adquiridos com os recursos públicos.

A questão não está atrelada à análise da viabilidade 

econômica do Poder Público em atender aos necessitados, mas, sim, de 

resguardar um direito do cidadão garantido pela Constituição Federal.

Por conseguinte, o Município também está obrigado a 

canalizar recursos financeiros para viabilizar a distribuição de medicamento 

aos necessitados.

Na hipótese em apreço, como já dito, a autora, ora 

agravada, é portadora de doença grave e necessita fazer uso do medicamento 

Harvoni (Ledipasvir/Sofosbuvir), prescrito por profissional médico idôneo (fls. 

32/33), não tendo condições financeiras de custear o tratamento, de alto custo.

Bem demonstrada, pois, a verossimilhança da alegação. 

Além disso, é bom ressaltar que o periculum in mora está 

presente, porquanto a saúde da autora depende da administração do 

medicamento pleiteado. Está justificado, portanto, o receio de ineficácia da 

medida na hipótese de provimento final.
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No caso em apreço, a concessão da medida cuida apenas 

de garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal.

Em suma, era mesmo hipótese de conceder a antecipação 

dos efeitos da tutela, porque presentes os requisitos da verossimilhança do 

alegado e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação na 

demora do provimento jurisdicional (artigo 461, §3º, c.c. o 273, “caput”, do 

CPC).

No tocante ao pedido para majoração do prazo para 

fornecimento do medicamento requerido, tem razão a agravante.

Desse modo, deferi em parte o efeito ativo nos termos do 

despacho de fl. 83 conforme transcrevo a seguir: 

(...)

“1) Tendo em vista os relevantes fundamentos lançados na 

minuta recursal e levando em consideração que a decisão agravada, tal como 

deferida, poderá causar lesão grave, de difícil reparação à agravante, concedo 

parcialmente o efeito ativo para majorar o prazo para o fornecimento do medicamento 

pleiteado.

Com efeito, cuidando-se de medicamento importado, é exíguo o 

prazo de 72 horas assinado pela MMa. Juíza.

Consoante anotou a agravante, há trâmites burocráticos a 

serem cumpridos, pelo que mais razoável se afigura o prazo de 60 (sessenta) dias.”

(...) 

Não se nega a necessidade do fármaco pleiteado pela 

autora, que, segundo o profissional de saúde que a acompanha, mostra-se 

eficaz ao tratamento de sua enfermidade. 
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Todavia, por se tratar de medicamento não integrante do 

protocolo de medicamentos ordinariamente dispensados pelo Poder Público, 

será necessária a realização de procedimentos administrativos voltados à sua 

aquisição, de modo que o prazo de 72 horas para o cumprimento da 

determinação da MMa. Juíza “a quo” mostra-se insuficiente.

Conforme anotado, há trâmites burocráticos a serem 

cumpridos, pelo que mais razoável se afigura o prazo de 60 (sessenta) dias.

Ademais, não carreou a agravante prova de que, dentro do 

prazo assinado, poderá sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação.

De outro lado, ao contrário do alegado pela agravante, é 

possível sim a constrição de ativos financeiros da Fazenda Pública. 

O bloqueio de verbas públicas encontra fundamento no 

artigo 461, § 5.º, do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento 

sedimentado nas Cortes Superiores, a discutida medida visa assegurar o 

fornecimento de medicamentos e insumos por parte do Estado, a pessoas 

hipossuficientes, pois, o direito fundamental à saúde e à vida se sobrepõe à 

vedação de bloqueio de verbas públicas.

Sobre o tema, já se manifestou o C. Superior Tribunal de 

Justiça: 

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DA 

DECISÃO JUDICIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN CASU. PEQUENO VALOR. 

ART. 461, § 5.º, DO CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO DE MEDIDAS. PROTEÇÃO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. 

NOVEL ENTENDIMENTO DA E. PRIMEIRA TURMA.
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1. O art. 461, §5.º do CPC, faz pressupor que o legislador, ao 

possibilitar ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias 

como a 'imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de 

pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se 

necessário com requisição de força policial', não o fez de forma taxativa, mas sim 

exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro ou bloqueio da verba necessária ao 

fornecimento de medicamento, objeto da tutela deferida, providência excepcional 

adotada em face da urgência e imprescindibilidade da prestação dos mesmos, revela-

se medida legítima, válida e razoável.

2. Recurso especial que encerra questão referente à 

possibilidade de o julgador determinar, em ação que tenha por objeto o fornecimento 

do medicamento RI-TUXIMAB (MABTHERA) na dose de 700 mg por dose, no total de 

04 (quatro) doses, medidas executivas assecuratórias ao cumprimento de decisão 

judicial antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor da recorrente, que 

resultem no bloqueio ou sequestro de verbas do ora recorrido, depositadas em conta 

corrente.

3. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do 

caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em 

vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses 

fáticas. Máxime diante de situação fática, na qual a desídia do ente estatal, frente ao 

comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por em 

risco a vida do demandante.

4. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos 

subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um 

Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à 

dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. 

Não obstante o fundamento constitucional, in casu, merece destaque a Lei Estadual 

n.º 9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim dispõe em seu art. 1.º: 'Art. 

1.º. O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para 

pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem 
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privarem-se dos recurso indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excepcionais 

aqueles que devem ser usados com frequência e de forma permanente, sendo 

indispensáveis à vida do paciente.'

5. A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu 

de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas. 

Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos 

princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece 

destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade 

da pessoa humana.

6. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao 

lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida 

voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a 

recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do 

Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos 

imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se 

indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados.

7. In casu, a decisão ora hostilizada importa concessão do 

bloqueio de verba pública diante da recusa do ora recorrido em fornecer o 

medicamento necessário à recorrente.

8. Por fim, sob o ângulo analógico, as quantias de pequeno 

valor podem ser pagas independentemente de precatório e a fortiori serem, também, 

entregues, por ato de império do Poder Judiciário.

9. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no REsp nº 

1.002.335/RS, relatado pelo Ministro LUIZ FUX, publicado em 22.9.2008).

"Administrativo - Fazenda Pública - Fornecimento de 

medicamentos - Bloqueio de verbas públicas - Cabimento - Art. 461, § 5o, e art. 461-A 

do CPC - Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
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1. A negativa de fornecimento de um medicamento de uso 

imprescindível, cuja ausência gera risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, per 

se, viola direitos indisponíveis, pois vida e a saúde são bens jurídicos 

constitucionalmente tutelados em primeiro plano.

2. O bloqueio da conta bancária da Fazenda Pública possui 

características semelhantes ao seqüestro e encontra respaldo no art. 461, § 5o, do 

CPC, uma vez tratar-se não de norma taxativa, mas exemplificativa, autorizando o 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas assecuratórias para 

o cumprimento da tutela específica.

3. O direito à saúde deve prevalecer sobre o princípio da 

impenhorabilidade dos recursos públicos. Nas palavras do Min. Teori Albino Zavascki, 

pode-se ter por legítima, ante a omissão do agente estatal responsável pelo 

fornecimento do medicamento, a determinação judicial do bloqueio de verbas públicas 

como meio de efetivação do direito prevalente. (REsp 840.912/RS, Primeira Turma, 

julgado em 15.2.2007, DJ 23.4.2007).

4. Não há que se sujeitar os valores deferidos em antecipação 

de tutela ao regime de precatórios, pois seria o mesmo que negar a possibilidade de 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando o Supremo Tribunal Federal 

apenas resguarda as exceções do art. 1o da Lei 9.494/97. Precedente. Agravo 

regimental improvido" (AgRg no REsp n° 935.083/RS, rel. Min. Humberto Martins, j . 

em 2.8.2007).

Nesta linha são precedentes desta Corte, oriundos da 

mesma Comarca de Jundiaí:

“Mandado de segurança. Deferimento de medida liminar para 

fim de fornecimento de medicamentos. Agravada que não 

recebeu os medicamentos, não obstante a intimação do Poder 

Público para tanto. Determinação de bloqueio de recursos 

financeiros para efetividade da prestação jurisdicional. Presença 
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dos requisitos de direito pertinentes. Agravo de instrumento não 

provido.” (Agravo de Instrumento nº 2125381-

96.2014.8.26.0000. Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez  10ª 

Câmara de Direito Público, j. 18.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA - 

Fornecimento de medicamento - Determinação de bloqueio de 

verba pública para a aquisição do medicamento ARISTAB 

10MG, necessário ao tratamento da impetrante, portadora de 

Transtorno Afetivo Bipolar e Ansiedade Generalizada - 

Manutenção do decisum Descumprimento pela Municipalidade 

de liminar anteriormente concedida - Medida excepcional 

alicerçada no artigo 461, § 5.º, do CPC - Direito fundamental à 

saúde e à vida que se sobrepõe à vedação de bloqueio de 

verbas públicas - Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento 

nº 2125815-85.2014.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de 

Carvalho  9ª Câmara de Direito Público, j. 03.09.2014  

v.u.).

Neste sentido, julgado desta Corte, cuja ementa merece 

transcrição:

“Agravo de Instrumento  Fornecimento de medicamentos e 

insumos  Fixação de tutela específica consistente no bloqueio 

on line  Viabilidade  Medida apta a garantir o resultado prático 

da obrigação imposta  Precedentes  Decisão Mantida  

Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº 

0149574-49.2014.8.26.0000, Rel. Des. Leme de Campos  6ª 

Câmara de Direito Público, j. 21.10.2013).

Observo apenas que a medida somente poderá ser 

efetivada na hipótese de inércia da agravante quanto às providências para a 
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importação. Assim, eventual demora em razão de trâmites burocráticos 

desautorizará a medida.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento 

ao recurso, para os fins acima, com observação.

REINALDO MILUZZI
      Relator
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