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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
3000781-78.2017.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante ESTADO DE 
SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

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 COIMBRA SCHMIDT 
(Presidente) e MOACIR PERES.

São Paulo, 15 de maio de 2018.

Fernão Borba Franco
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n.º 1201 (processo digital) 

Agravo de Instrumento n.º: 3000781-78.2017.8.26.0000 

Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Interessado: Alexandre dos Santos

Interessado: Município de Socorro

Comarca: Socorro 

Juíza: Érika Silveira de Moraes Brandão

Agravo de Instrumento. Fornecimento de medicamentos. Liminar. 
Pretensão de receber remédios que não constam da lista de 
medicamentos fornecidos pelo SUS. Decisão que deferiu o pedido 
de tutela provisória e determinou que os réus, no prazo de 20 dias, 
disponibilizassem ao autor o medicamento Abiraterona 250mg, 
sob pena de multa diária de R$15.000,00, limitada a R$70.000,00. 
Pleito da agravante somente para afastar ou reduzir o valor da 
multa. Descabimento. Multa fixada em patamar adequado e 
razoável.  Medicamento não incluído na lista do SUS, pelo que se 
determina a suspensão até o julgamento do Tema n.º 106 do STJ. 
Suspensão que não afasta a prestação jurisdicional de medidas 
cautelares já deferidas. Decisão mantida. Recurso improvido.    

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão 

interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória e determinou que os réus, no prazo 

de 20 dias, disponibilizassem ao autor o medicamento ABIRATERONA 250mg, pelo 

tempo necessário ao tratamento. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de 

R$15.000,00, limitada a R$70.000,00.

Inconformados, agravam a FESP e a Municipalidade da Estância de 

Socorro pugnando pelo recebimento do agravo com efeito suspensivo, bem como o 

afastamento da multa ou ao menos a redução do seu valor.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contraminuta regularmente apresentada.

Manifestou-se  a PGJ, entendendo que o recurso deve ser 

conhecido e improvido. 

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.
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O presente agravo limita-se à análise da multa fixada a título de 

astreintes em caso de descumprimento da liminar concedida. 

Sem razão as agravantes 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 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, a multa foi fixada em patamar adequado e razoável, 

compatível com o valor do medicamento (de alto custo), sendo necessária a compelir os 

entes públicos a cumprirem com a determinação judicial. 

Ademais, há teto fixado em R$70.000,00, o que impede, de fato, o 

enriquecimento ilícito.

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

através de atos normativos do Poder Público, o presente processo deverá ser suspenso. Isso 
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porque a matéria dos autos está afeta do julgamento de mérito do REsp 1.657.156.  

Explico: em 31/05/2017, o STJ deliberou por readequar o tema 106 de modo a afetá-lo à 

seguinte redação: “Obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não 

incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde”. Assim, todo 

processo que possua por objeto o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo 

SUS deve ter seu julgamento de mérito suspenso até posterior manifestação do STJ. A 

suspensão não atinge eventuais tutelas provisórias concedidas, as quais, se mantidas pelo 

juízo de primeiro grau, deverão ser processadas perante este E. Tribunal. 

Ante o exposto, por meu voto, 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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