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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2203421-87.2017.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante MUNICIPIO DE 
ITAPEVA, é agravada MARINA PETRINI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 Desembargadores LUIZ SERGIO 
FERNANDES DE SOUZA (Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E EDUARDO 
GOUVÊA.

São Paulo, 6 de dezembro de 2017.

Fernão Borba Franco
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n.º 1400 (processo digital)

Agravo de insturmento n.º: 2203421-87.2017.8.26.0000

Agravante: Município de Itapeva

Agravada: Marina Petrini de Oliveira

Comarca: Itapeva

Juíza: Heloisa Assunção Pereira

 

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de 
tutela antecipada. Fornecimento de medicamento. Liminar. 
Pretensão de receber administrativamente remédio que não consta 
da lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Cabimento do 
pedido. Medicamento não incluso na lista do SUS, pelo que se 
determina a suspensão até o julgamento do Tema n.º 106 do STJ. 
Multa mensal mantida. Recurso improvido. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré em face da 

decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento de 

medicamento à autora, sob pena de multa mensal.

Inconformada, agrava a Municipalidade alegando impossibilidade 

de cumprimento da decisão, devido à indisponibilidade do produto no mercado. Requer, ao 

final, a reforma da r. decisão, ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para o fornecimento 

do fármaco.

O prazo para contraminuta transcorreu in albis (certidão de fl. 45).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

O presente agravo limita-se à análise da presença dos requisitos 

autorizadores da antecipação de tutela, sendo vedado o exame da matéria a fundo, que será 

objeto da ação principal. Com efeito, para a manutenção da decisão, necessário que estejam 

presentes cumulativamente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. 

E os requisitos para a manutenção da liminar concedida estão 

presentes. A autora é pessoa idosa e sofre de Neoplasia maligna da mama (câncer de 

mama), desde 2003. Os documentos juntados aos autos comprovam a existência da doença 

mencionada (fls. 19/20), bem como a necessidade do medicamento requerido “Faslodex, 
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500mg” (fl. 22). Ademais, a autora é beneficiária da gratuidade de justiça e procurou 

conveniado da Defensoria Pública para ajuizar a ação, sendo que o medicamento pleiteado 

possui o custo de R$ 7.800 a R$ 6.900 (fls. 24/26), o que prejudicaria o seu sustento e de 

sua família.

Desse modo, não prospera a alegação do Município quanto à 

indisponibilidade do produto, uma vez que a própria autora trouxe aos autos pesquisa 

realizada em sítios eletrônicos que comercializam o fármaco, atestado sua disponibilidade 

de venda.

Ressalta-se que, por se tratar de medicamento não incorporado 

através de atos normativos do Poder Público, necessária a suspensão do processo, nos 

moldes já determinados pela decisão de fls. 40/41 deste recurso.

No mais, não há como afastar a aplicação de multa mensal. A 

despeito das teses usualmente sustentadas pela Fazenda, não há qualquer há qualquer óbice 

jurídico para fixação de multa mensal em desfavor desta, com o intuito de fazê-la cumprir 

uma determinação judicial.

Ao contrário. Na realidade é medida útil que visa o cumprimento 

da obrigação específica e determinada pelo magistrado, prevista no ordenamento pátrio e 

corroborada largamente pela jurisprudência tanto deste E. Tribunal quanto do C. Superior 

Tribunal de Justiça, conforme respectivos pronunciamentos que abaixo se colacionam:

Agravo Retido - Cominação de “astreintes”  Legalidade  
Ausência de proibição legal - Recurso desprovido. Apelação 
Cível - Policial militar - Cruz Azul - Impossibilidade de se 
atribuir caráter compulsório à contribuição destinada ao 
custeio de assistência à saúde instituída pela Lei Estadual nº 
452/74 - Afronta ao artigo149, §1º da Constituição Federal - 
Precedentes do STF, STJ e deste E. Tribunal - Restituição 
dos valores recolhidos  Cabimento - Restituição que se 
limita aos valores descontados após a citação - Recurso 
desprovido.
(Apelação nº 0023664-85.2011.8.26.0451, Rel. Des. 
Luciana Bresciani, 13ª Câmara, j. 5.6.2013).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. 
ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL. 
CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no 
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sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é 
permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a 
imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), 
mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão 
para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II - 
Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa 
de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi 
ordenado, também deixa de correr se e quando o credor 
requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou 
tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica 
ou a obtenção do resultado prático correspondente. III- O 
termo inicial, para incidência da multa, será o dia 
subsequente ao prazo designado pelo juiz para o 
cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do 
efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em 
que for pedida a conversão em perdas e danos IV - Agravo 
interno desprovido. (AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Min. 
Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 17/02/2011).

 

Ademais, foi fixada a multa de forma adequada, compatível com o 

valor do medicamento, de modo a compelir a ré a cumprir com o mandamento 

jurisdicional. 

Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.

Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de 

embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em 

conformidade com a Resolução n.º 772/2017 de E. Tribunal.

FERNÃO BORBA FRANCO

RELATOR
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