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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 
Instrumento nº 2227032-40.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 
que é agravante  FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado 
MICHEL ANDRE MARIE JOSEPH HUBERT WANKENNE.

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. V. U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
EVARISTO DOS SANTOS (Presidente) e MARIA OLÍVIA ALVES.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2016.

REINALDO MILUZZI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.Nº: 2227032-40.2015.8.26.0000
AGTE.  : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDA.  : MICHEL ANDRE MARIE JOSEPH HUBERT WANKENNE
COMARCA: SÃO PAULO  11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ   : KENICHI KOYAMA

VOTO Nº: 21944

EMENTA  AGRAVO DE INSTRUMENTO  Agravado 
portador de cirrose hepática por esteatohepatite não alcoólica + 
hepatite C genótipo 1 B  Pretensão ao fornecimento gratuito 
dos medicamentos Sofosbuvir e Daclatasvir  Necessidade 
comprovada  Obrigação do fornecimento pelo SUS  Garantia 
constitucional (Art. 196 da CF  Decisão que concede a 
antecipação de tutela, para a dispensa do remédio no prazo de 
10 dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00  
Medicamento importado  Necessidade de realização de 
procedimentos administrativos voltados à aquisição do fármaco 
 Ampliação do prazo assinado  Possibilidade de cominação 

de multa diária  Adoção do princípio da razoabilidade para 
redução do valor  Recurso parcialmente provido

 

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. 

decisão reproduzida a fls. 20/21 que, em ação de rito ordinário movida pelo 

agravado em face da agravante, deferiu a tutela antecipada, para determinar 

que o réu forneça ao autor, portador de cirrose hepática por esteatohepatite 

não alcoólica + hepatite C genótipo 1 B,  os medicamentos “Sofosbuvir e 

Daclatasvir”, ou, havendo correspondente genérico, com disponibilização das 

Secretarias de Saúde, no prazo de 10 dias, sob pena de imposição de multa 

diária fixada em R$1.000,00.
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A agravante alega que o medicamento Sofosbuvir, embora 

registrado na ANVISA, necessita ser importado e que é impossível cumprir a 

decisão para seu fornecimento no prazo de 10 dias. Sustenta que o prazo 

mínimo para a importação é de 60 a 90 dias, em conformidade com o 

estabelecido na Portaria 35/2006 do Ministério da Ciência e Tecnologia, por 

sua Secretaria de Comércio Exterior. Aduz que a fixação da multa deve ser 

orientada pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e pede sua 

exclusão. Por fim, requer a suspensão da r. decisão até o julgamento definitivo, 

acolhendo-se o recurso para anular a multa ou diminuir seu valor e a 

concessão do prazo de 60 dias para cumprir a ordem judicial, prorrogáveis, se 

o caso. Transcreve julgados que entende abonadores de suas teses. 

Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual foi 

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

fármaco e reduzir o valor diário da multa (fl. 26).

Intimado, o agravado apresentou contraminuta.

FUNDAMENTOS

A recorrente aduz que o medicamento Sofosbuvir, embora 

registrado na ANVISA, necessita ser importado e que é impossível cumprir a 

decisão para seu fornecimento no prazo de 10 dias. Além disso, requer a 

anulação da multa diária ou, subsidiariamente, a sua redução.

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 
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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 

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.
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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 Estado também está obrigado a 

canalizar recursos financeiros para viabilizar a distribuição de medicamento 

aos necessitados.

Na hipótese, como já dito, o autor, ora agravado, é 

portador de doenças graves e necessita fazer uso dos medicamentos 

Sofosbuvir e Daclatasvir, prescritos por profissional médico idôneo (fls. 23/24 

destes autos), 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 do autor depende da administração dos 

medicamentos pleiteados. Está justificado, portanto, o receio de ineficácia da 

medida na hipótese de provimento final.

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 
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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 cumprimento da medida e 

reduzir o valor da astreinte.

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

prazo de 10 dias assinado pelo MM. Juiz.

Consoante anotou a agravante, há trâmites burocráticos a 

serem cumpridos, conforme a Portaria 35/2006 do Ministério do Desenvolvimento 

Indústria e Comércio Exterior, pelo que mais razoável se afigura o prazo de 60 

(sessenta) dias.

De outro lado, com o devido respeito, excessiva se mostra a 

multa diária arbitrada, afigurando-se mais razoável e proporcional o  valor diário de 

R$300,00.

(...)” 

Não se nega a necessidade dos fármacos pleiteados pelo 

autor, que, conforme afirma o profissional de saúde que o acompanha: “O não 

tratamento pode levar a evolução grave da doença com insuficiência hepática, 

desenvolvimento de câncer de fígado e até mesmo necessidade de transplante de 

fígado.”

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 10 dias para o cumprimento da 

determinação do MM. Juiz “a quo” mostra-se insuficiente.
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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.

No tocante à questão da multa, é possível a aplicação da 

multa contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte. Pertinente, 

pois, a transcrição das seguintes ementas:

“COMINATÓRIA  Execução de sentença proferida em ação 

ordinária movida por funcionário público em face da Fazenda do Estado  Concessão 

do prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa 

diária  Imposição possível (art. 644, do CPC)  Recurso desprovido” (Agravo de 

Instrumento n. 153.510-5  São Paulo  8ª Câmara de Direito Público  

Relator: Paulo Travain  16.02.00  v.u.).

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA  Obrigação de fazer  Citação 

da Fazenda do Estado e cominação de multa diária na hipótese de descumprimento 

(Código de Processo Civil, artigos 632 e 644)  Admissibilidade  Situação processual 

da Fazenda que se equipara ao particular  Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça  Recurso improvido” (Agravo de Instrumento n. 327.208-5/2-00  São 

Paulo  9ª Câmara de Direito Público  Relator: Ricardo Lewandowski  

25.06.03  v.u.).

Aliás, esta Câmara já decidiu inexistir vedação legal à 

cominação de multa contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de 

obrigação de fazer: “Ademais, a medida se mostra adequada, uma vez que, 

impossível a utilização de meios executivos de subrogação contra a Fazenda Pública, 

sob pena de infração ao princípio da separação dos Poderes, ela se revela o meio 
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coercitivo mais eficaz para estimular o cumprimento da obrigação. Evidente, por outro 

lado, que em caso de descumprimento, a Administração pode e deve identificar o 

agente que a isso deu causa, com a finalidade de responsabilizá-lo civil e 

disciplinarmente. Esse é o caminho para evitar que o ônus da multa decorrente de 

eventual atraso recaia sobre toda a sociedade”. (AI nº 668.438.5/9-00, Rel. Des. 

Antonio Carlos Villen, j. 30.07.07).

Quanto ao valor atribuído, conquanto seja possível as 

“astreintes” contra as pessoas de direito público, há que se atentar para o 

princípio da razoabilidade, como consta do julgado inserto na obra de  

Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 43ª ed., nota 7a ao artigo 461, 

pág. 524: “As astreintes podem ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo sendo contra 

pessoa jurídica de direito público, que ficará obrigada a suportá-las caso não 

cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado “ (STJ-RF 370/297: 6ª T., REsp 

201.378). No mesmo sentido: STJ-RT 889/186: 2ª T., RE 495740; esse acórdão foi 

proferido em sede de referendo à tutela antecipada); STJ-5ª T., REsp 267.466, Min. 

Félix Ficher, j. 3.10.00, DJU 23.10.00;  STJ-1ª T., REsp 690.483-AgRg., Min. José 

Delgado, j. 19.4.05, DJU 6.6.05; STJ-2ª T., REsp 810.017, Min. Peçanha Martins, j. 

7.3.06, DJU 11.4.06; RT 808/253, 855/255”.

“Em princípio, aplica-se às pessoas jurídicas de direito público a 

disciplina do art. 461 do CPC. Mas, há que atentar para a razoabilidade no uso dos 

meios coercitivos, pois a administração, jungida à legalidade, nem sempre exibe 

condições de atender, prontamente, as chamadas “prestações positivas” resultantes 

dos comandos constitucionais. E ainda há que considerar que, por lastimável 

deficiência do ordenamento jurídico pátrio, a multa grava o Erário, jamais o agente 

político ou o servidor com competência para praticar o ato, pessoalmente, o que, no 

fundo, a torna inócua” (RJ 314/104; a criação é do voto do relator, Des. Araken de 

Assis). No mesmo sentido: JTJ 323/123 (AI 711.429-/5-00).

Assim sendo, mais razoável se afigura o valor diário de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento Nº 2227032-40.2015.8.26.0000 - VOTO Nº 21944 - COMARCA: São Paulo – 11ª 

Vara de Fazenda Pública - BETE

9/9

R$300,00 com limitação à importância do custo do medicamento, na hipótese 

de atraso do cumprimento. 

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento 

ao recurso, para os fins acima.

REINALDO MILUZZI
      Relator
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