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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2188029-10.2017.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante 
MUNICÍPIO DE SOCORRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores 
COIMBRA SCHMIDT (Presidente) e MOACIR PERES.

São Paulo, 16 de abril de 2018.

FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto n.º 1212 (processo digital) 

Agravo de instrumento n.º: 2188029-10.2017.8.26.0000

Agravante: Município de Socorro 

Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Interessado: Estado de São Paulo

Interessado: Alexandre dos Santos

Comarca: Socorro 

Juíza: Érika Silveira de Moraes Brandão

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Fornecimento 
de medicamentos. Liminar. Pretensão de receber remédios 
que não constam da lista de medicamentos fornecidos pelo 
SUS. Idoso. Ministério Público. Legitimidade. Não 
afetação do tema 766 do STJ ao caso. Medicamento 
prescrito por hospital referência no tratamento de câncer 
cujo serviço prestado é conveniado ao SUS. Indícios de que 
outros medicamentos fornecidos pelo SUS não seriam 
capazes de tratar o paciente com a mesma eficácia do 
fármaco requerido. Possibilidade de concessão de liminar e 
aplicação de multa contra a Fazenda Pública. Precedentes.  
Medicamento não incluso na lista do SUS, pelo que se 
determina a suspensão até o julgamento do Tema n.º 106 
do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. 

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

de decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inconformada, agrava a Municipalidade pleiteando a reforma 

da r. decisão, sob o fundamento de que caberia ao Estado de São Paulo o 

fornecimento do fármaco. Defende que o Ministério Público seria parte ilegítima 

ativa para figurar no processo e que não há prova da indispensabilidade do 

medicamento ao paciente ou de sua hipossuficiência que justifiquem a concessão 

gratuita do fármaco pela Administração.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contraminuta apresentada.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo 
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desprovimento do recurso.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O presente recurso não comporta provimento.

Não há que falar em ilegitimidade ativa do Ministério 

Público. 

Com efeito, trata-se de ação civil pública voltada à defesa de 

direito indisponível (direito à saúde), de pessoa enferma e idosa, em que se objetiva 

o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de sua saúde.

Não se desconhece a existência do Tema Repetitivo nº 766, 

instaurado pela C. STJ, nos termos do art. 1.036 do CPC, em que se discute a 

legitimidade ad causam do Ministério Público para pleitear, em demandas 

contendo beneficiários individualizados, tratamento de saúde ou medicamento 

necessários a esses pacientes. 

Todavia, para o presente caso, a ação foi ajuizada em 

benefício de pessoa idosa, pelo que aplicável o regime jurídico estabelecido pelo o 

Estatuto do Idoso que assim dispõe:

“Art. 74. Compete ao Ministério Público:

I - instaurar o inquérito civil e a ação civil pública 
para a proteção dos direitos e interesses difusos ou 
coletivos, individuais indisponíveis e individuais 
homogêneos do idoso;

(...)

III - atuar como substituto processual do idoso em 
situação de risco, conforme o disposto no art. 43 
desta Lei;

(...)”.

Saliente-se que os precedentes que ensejaram a instauração 

do tema repetitivo (REsp nº 1682836/SP e REsp nº 1681690/SP) não tinham por 

objeto a aplicação do Estatuto do Idoso, tampouco o C. STJ salienta que o 

permissivo legal esteja sob questionamento.

Portanto, havendo expressa disposição legal que permite ao 

Ministério Público ajuizar ação como substituto processual, não há que falar em sua 
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ilegitimidade ativa.

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 r. 

decisão, necessário que estejam presentes cumulativamente a fumaça do bom direito 

e o perigo da demora. 

E os requisitos para a liminar estão presentes. No caso, o 

paciente é pessoa idosa e sofre de câncer de próstata em estágio avançado. Necessita 

do medicamento Abiraterona, conforme prescrição médica.

Os argumentos da agravante não são capazes de infirmar a 

necessidade do medicamento e tampouco comprovar que outros medicamentos 

fornecidos pela rede pública seriam capazes de tratar o paciente com a mesma 

eficácia do fármaco requerido.

 O medicamento foi prescrito pelo Hospital de Câncer de 

Barretos, considerado como uma das principais referências de tratamento oncológico 

do país e cujo serviço é conveniado ao SUS do Estado de São Paulo1. Tais 

informações levam a crer que as diretrizes do SUS são maximamente respeitadas no 

tratamento lá prestado. Portanto, no caso presente e ao contrário do alegado pela ré, 

o pedido médico para o uso do medicamento Abiraterona indica fortemente que 

outros medicamentos fornecidos pelo SUS não atenderiam às necessidades do 

paciente. 

Ademais, a condição econômico-financeira do paciente não 

pode servir de óbice ao fornecimento de fármacos pela Fazenda Pública, eis que não 

há previsão legal ou determinação jurisprudencial vinculante quanto à questão. 

Ainda que tais argumentos pudessem ser adotados, saliente-se que o caso concreto 

trata de medicamento de alto custo, pelo que é possível concluir que a aquisição do 

fármaco traria prejuízos ao sustento do paciente e de seus familiares.

Saliente-se que não há que falar em responsabilidade 

exclusiva do Estado de São Paulo para o fornecimento do medicamento. Isto porque 

a responsabilidade pelas atribuições de saúde é solidária entre os entes da Federação 
1 Informações retiradas do site: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Amor. Acesso em 
21/03/2018.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Amor
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e não há divisão constitucional de tais atribuições. Essa divisão é assunto interno 

entre os entes, a ser solucionado administrativamente. 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).

Presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, 

portanto.

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. 94/95 deste recurso. 

No mais, sem razão a agravante quanto à impossibilidade de 

concessão de liminar contra a Fazenda Pública ou a imposição de multa diária. A 

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

jurídico para concessão de liminar ou fixação de multa mensal em desfavor desta, 

com o intuito de fazê-la cumprir uma determinação judicial.

Nesse sentido: 

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 sentido de que, em se 
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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).

 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Mantida a 

suspensão determinada.

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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