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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2055550-19.2018.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante MUNICIPIO 
DE MAIRINQUE, é agravado OSEIAS BARBOSA DOS SANTOS (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:  Conheceram em parte 
do recurso e, nesta parte, negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com 
o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSCILD DE LIMA 
JÚNIOR (Presidente), AROLDO VIOTTI E RICARDO DIP.

São Paulo, 23 de abril de 2018.

Oscild de Lima Júnior
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO N.º 21261

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2055550-19.2018.8.26.0000

COMARCA: Mairinque

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MAIRINQUE

AGRAVADO: OSEIAS BARBOSA DOS SANTOS (Justiça Gratuita)

Juíza de 1ª instância: Carla Carlini Catuzzo                              

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Decisão agravada que deferiu 
liminar para determinar o fornecimento de medicamentos  
Fármacos que não estão incluídos na lista “RENAME”  
Comprovação médica, em cognição sumária, de que o agravado 
necessita dos remédios e insumos pleiteados para melhor controle 
da doença  Não obstante o C. Superior Tribunal de Justiça, no 
REsp 1.657.156-RJ, ter afetado a matéria acerca da 
obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 
incorporados em atos normativos do SUS, com determinação de 
suspensão dos processos que versem sobre o tema, no mesmo 
REsp, em questão de ordem, decidiu-se pela possibilidade  da 
concessão da tutela de urgência, em qualquer fase do processo, 
nos termos do art. 300 do CPC - Presença dos requisitos: fumus 
boni iuris e periculum in mora  Possibilidade da medida contra a 
Fazenda Pública  Arts. 1.059 e 497 do CPC  Decisão mantida.

Assistência Judiciária Gratuita deferida  Alegação de que o 
agravado não comprovou sua hipossuficiência para a concessão 
das benesses da gratuidade da Justiça  Não conhecimento  
Inteligência dos artigos 100 e 101 do CPC - Questão que deve ser 
analisada pelo Juízo a quo, evitando a supressão de instância, que 
é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. 

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de 

efeito suspensivo, interposto contra a decisão copiada a fls. 33/34 que, nos 

autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a antecipada da tutela, para 

determinar que o ora agravante forneça ao agravado, portador de “diabetes 

mellitus tipo 1”, os medicamentos referidos na inicial, na quantidade requerida 

(Insulina Humalog Lispro - 840 UI, ou 8,4 ml, por mês; uma bomba de infusão 

contínua da insulina e cateteres).
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O agravante alega, em síntese (fls. 01/13), que não 

há qualquer indício, nos documentos apresentados, de que realmente o autor 

necessita da bomba e tampouco de que a mesma foi receitada pela médica 

responsável por seu tratamento, pois às fls. 14 (autos originais) o médico 

receitou a insulina asparte, a bomba de infusão e os cateteres. Depois, em fls. 

15 receitou insulina Lispro em nenhum momento receitou a bomba de 

insulina.

Aduz que “na declaração a médica consta que o 

paciente se chama OSIAS B. DOS SANTOS, não sendo este o nome correto do 

agravado e, podendo existir alguém de nome semelhante, este seria 

beneficiado pela receita aviada erroneamente” (fls. 04).

Sustenta, ainda, que a concessão de tutela 

provisória, em geral, em face da Fazenda Pública encontra obstáculo na Lei 

8.437-92 em seus Arts. 1º e 2º-B da Lei 9494/97, o art. 7º, §§2º e 5º da Lei 

12016/2009 e o Art. 29-B da Lei 8036/90. 

Por fim, alega que o agravado não comprovou sua 

hipossuficiência para a concessão das benesses da gratuidade da Justiça.

Requer o deferimento do efeito suspensivo à tutela 

antecipada deferida, tanto na concessão da gratuidade da justiça, quanto na 

obrigação de fornecer os medicamentos e insumos; e, ao final, o provimento 

do recurso.

Em sede de análise preliminar, foi negado o efeito 

suspensivo, contudo, em complemento à tutela antecipada deferida pela Mma. 

Juíza a quo, anotou-se que poderá ser fornecido outro medicamento com o 

mesmo princípio ativo e mediante exibição de receituário médico.

Contraminuta apresentada a fls. 43/51.
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É o relatório.

A decisão, neste momento, há de se restringir aos 

requisitos ensejadores da tutela antecipada, para que, respeitando o mérito da 

ação a ser analisado em primeiro grau, não haja supressão de instância.

Sob esse ângulo, constata-se que realmente estão 

presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, quais sejam: o 

fumus boni iuris e o periculum in mora.

A possibilidade de tutelas antecipadas contra a 

Fazenda Pública já existia na legislação anterior e foi mantida no CPC/2015, 

mormente porque se trata de ação de obrigação de fazer, não de pagar, 

inexistindo qualquer óbice. Nesse sentido é o art. 1.059 do CPC/2015.

Note-se que o art. 497 do CPC/2015 (art. 461 do 

CPC/73) não excepcionou a Fazenda Pública de sua incidência, sendo que as 

prerrogativas públicas devem ser previstas expressamente.

 

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de 

Justiça:

'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO  AGRAVO 

REGIMENTAL  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
 MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA  ASTREINTES 
APLICABILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA  

POSSIBILIDADE.
1. Inexiste qualquer impedimento quanto a 
aplicação da multa diária cominatória, denominada 
astreintes, contra a Fazenda Pública, por 
descumprimento de obrigação de fazer. Inteligência 
do art. 461 do CPC. Precedentes.
2. O óbice da Súmula 7/STJ só se aplica quando a 
análise da questão trazida para apreciação 
demandar revolvimento do conteúdo fático-
probatório dos autos. Inocorrência in casu.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 903113 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL 2006/0252688-2, Ministra ELIANA 
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CALMON, T2 - SEGUNDA TURMA, DJ 14.05.2007 p. 276)'

A plausibilidade do direito alegado está verificada, eis 

que implica resguardo do direito mais sagrado do ser humano, a vida, ainda 

mais considerando que um dos princípios em que se sustenta a República 

Federativa do Brasil é o da dignidade da pessoa humana.

A importância da medicação restou demonstrada, 

assim, a especificidade do pedido não pode ser tratada como mero capricho, 

mas sim como real necessidade, face ao perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação.

 Nesse aspecto, numa análise superficial, tem-se que 

o fato do medicamento não estar na Relação Nacional de Medicamentos do 

SUS (RENAME) não pode ser óbice para a sua concessão, notadamente se 

considerado que o agravado necessita para permitir um melhor controle 

metabólico e prevenir as complicações crônicas.

De fato, as listas de medicamentos padronizados 

pelo SUS não têm o condão de vincular os médicos e o juízo. Fica a critério do 

médico escolher o tratamento que melhor atenda às peculiaridades do quadro 

clínico do paciente.

No mais, não sustenta o argumento de que “na 

declaração a médica consta que o paciente se chama OSIAS B. DOS SANTOS, 

não sendo este o nome correto do agravado e, podendo existir alguém de 

nome semelhante, este seria beneficiado pela receita aviada erroneamente” 

(fls. 04), posto que o nome do agravado é “Oseias Barbosa dos Santos”, 

ademais, o agravado trouxe um novo relatório médico (datado de 04/04/18), 

no qual consta “Oseias B. dos Santos” e, assim, verifica-se claramente que o 

médico apenas abreviou o nome do paciente. 

Por fim, sabe-se que o C. Superior Tribunal de 
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Justiça decidiu afetar para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos o 

Resp 1.657.156, cadastrando como Tema 106 a "obrigatoriedade do poder 

público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do 

SUS", e determinando a suspensão do processamento de todos os processos 

que tratem da referida questão.

Ocorre que, no mesmo recurso especial, em questão 

de ordem, (QO na ProAfr no REsp n.º 1.657.156-RJ  STJ, Primeira Seção, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, v.u., j. 24.05.2017), decidiu-se pela 

possibilidade da concessão da tutela provisória, verbis: “Dos dispositivos 

transcritos, torna-se patente que a suspensão do processamento dos 

processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não 

impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela 

provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 

300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas”. 

Destarte, presentes os requisitos autorizadores da 

medida pleiteada, necessária a manutenção da r. decisão agravada.

Por fim, não merece conhecimento o agravo de 

instrumento quanto ao pedido de revogação da benesse da gratuidade da 

Justiça concedido ao agravado.

Isto porque, nos termos do art. 100, caput, do CPC, 

deferido o pedido de gratuidade da justiça, a parte contrária poderá oferecer 

impugnação, no prazo de quinze dias, nos autos do próprio processo, in 

verbis:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio 

de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 

(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso.
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No mais, o art. 101, caput, do CPC estabelece que 

“Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua 

revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for 

resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”, nada dispondo acerca 

da decisão que defere o benefício.

No mesmo sentido, o art. 1.015, inciso V, do CPC 

prevê o cabimento de agravo de instrumento apenas contra as decisões que 

versarem sobre a rejeição ou acolhimento da revogação do pedido de 

gratuidade da justiça.

Portanto, não há como conhecer do pedido de 

revogação da gratuidade nesta sede recursal, ademais, tal matéria ainda não 

foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. De sorte que apreciá-lo nesta 

oportunidade acarretaria supressão de instância, o que é vedado em nosso 

ordenamento jurídico.

Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do 

agravo de instrumento e, nesta parte, nego provimento, com a observação de 

que poderá ser fornecido outro medicamento com o mesmo princípio ativo e 

mediante exibição de receituário médico atualizado a cada dois meses.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

               Relator
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