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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2220219-26.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MUNICÍPIO 
DE SOROCABA, é agravada VALESCA ABRAHAM.

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), MOACIR PERES E COIMBRA 
SCHMIDT.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Fernão Borba Franco
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n.º 1598 (processo digital) 

Agravo de instrumento n.º: 2220219-26.2017.8.26.0000

Agravante: Município de Sorocaba

Agravada: Valesca Abraham

Comarca: Sorocaba 

Juiz: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra  

 

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de 
tutela antecipada. Fornecimento de medicamento. Liminar. 
Pretensão de receber remédio que não consta da lista de 
medicamentos fornecidos pelo SUS e remédios que constam, mas 
estão indisponíveis. Cabimento do pedido. Tema n.º 106 do STJ. 
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, quanto aos 

remédios que não constam do RENAME, sua ilegitimidade passiva, eis que a solicitação 

deveria ser dirigida à Secretaria Estadual de Saúde. Ademais, alega que parte dos 

medicamentos estão disponíveis nas unidades do SUS e parte no conjunto hospitalar de 

Sorocaba. 

Com a contraminuta, subiram os autos. 

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre ressaltar que as razões recursais cingem-se 

à alegação de ilegitimidade passiva e existência de medicamentos disponíveis no SUS e 

rede Hospitalar de Sorocaba; o réu não impugna à necessidade da autora de receber os 

medicamentos solicitados.
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Pois bem. 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. 

Primeiramente, a alegação de ilegitimidade não se sustenta. Isso 

porque a responsabilidade pelas atribuições de saúde é solidária entre os entes da 

Federação e não há divisão constitucional de tais atribuições. Essa divisão é assunto interno 

entre os entes, a ser solucionado administrativamente. Desse modo, tendo a autora optado 

pela propositura da ação em face do Município, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva. Sobre essa questão, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO  
MANDADO DE SEGURANÇA  FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO - INSURGÊNCIA DA FAZENDA 
PÚBLICA. DECISÃO QUE EXCLUIU MUNICÍPIO DO 
POLO PASSIVO - Inadmissibilidade  Obrigação solidária 
entre os entes federados - Artigo 198 da Constituição 
Federal - Súmula 37 do E. T.J.S.P. - Precedentes -- Decisão 
reformada, mantendo-se o Município no polo passivo. [...] 
(TJSP;  Agravo de Instrumento 
2054919-12.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu 
Ottoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; 
Foro de Piracicaba - Vara da Fazenda Pública; Data do 
Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).

Ademais, no que toca à alegação de que os medicamentos estariam 

disponíveis no SUS e Conjunto Hospitalar de Sorocaba, não se vislumbra verossimilhança. 

Isso porque não se pode presumir que tenha a autora optado por ajuizar demanda judicial 

quando poderia apenas ter solicitado os medicamentos administrativamente; parece mais 

verossímil a alegação da agravada no sentido de que teria se dirigido ao local indicado e 

sido informada da indisponibilidade dos medicamentos, razão pela qual ingressou com a 

presente ação. De todo modo, se é verdade que estes medicamentos estão disponíveis, não 

há qualquer prejuízo à apelante em cumprir com a liminar concedida. 

 Destarte, e não tendo sido impugnada a necessidade e urgência dos 

medicamentos pleiteados, está presente (i) o risco de dano, uma vez que a demora no 

fornecimento dos medicamentos pode agravar a saúde da agravada; e (ii) a probabilidade 

do direito, eis que há responsabilidade solidária do Município em fornecer os 

medicamentos necessários ao tratamento da autora, estejam eles disponíveis no SUS ou 
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não. 

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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