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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2134499-91.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
MARIANA DE ALMEIDA, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 4ª 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 
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), ANA LIARTE E FERREIRA 
RODRIGUES.

São Paulo, 14 de agosto de 2017.

PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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4ª CÂMARA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2134499-91.2017.8.26.0000

AGRAVANTE: MARIANA DE ALMEIDA (justiça gratuita)

AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (não citada)

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA 

CAPITAL

VOTO N° 13.258

AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO ORDINÁRIA 
- MEDICAMENTO  ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 
DA TUTELA  Pretensão inicial da autora, portadora 
de LINFOMA DE HODGKIN RECIDIVADO, voltada à 
obtenção de medicamento de alto custo, denominado 
“BRENTUXIMABE VEDOTIN (ADCETRIS)”, 
considerado necessário para o tratamento da moléstia  
decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência  
acerto  proteção do direito à saúde que, embora 
assegurado pela Constituição Federal (art. 196, da 
CF/88), não pode se dar de forma absoluta  ausência 
de elementos de informação que conduzam à 
verossimilhança do direito perquirido em Juízo, tendo 
em vista a ausência de prova de eficácia do tratamento 
pleiteado  imprescindibilidade de plena instrução 
probatória  necessidade de demonstração do 
esgotamento das vias ordinárias de tratamento médico, 
por meio dos remédios já inseridos nos protocolos do 
SUS  não demonstração dos requisitos necessários 
para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 
300, do CPC/2015  decisão mantida. Recurso 
desprovido.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento 

interposto por MARIANA DE ALMEIDA (justiça gratuita), 

tirado contra a r. decisão interlocutória proferida pelo 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2134499-91.2017.8.26.0000 -Voto nº 3

Juízo a quo (fls. 54/55) que, nos autos da “ação 

ordinária” que promove em face da agravada, FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (não citadas), indeferiu o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela deduzido na inicial, 

no sentido de que fosse determinado à Administração 

Estadual o fornecimento do medicamento “BRENTUXIMABE” em 

favor da paciente-autora, com o fito de viabilizar o 

tratamento de LINFOMA DE HODGKIN, sob o fundamento de 

que o remédio pleiteado, de altíssimo custo, não possui 

eficácia comprovada em favor da requerente.

Em sua minuta (fls. 01/06), a agravante 

aduziu que sua vida se encontra em fase terminal, pois 

já se socorreu de todos os tratamentos conhecidos, não 

obtendo resposta a nenhum deles. Ressaltou que as 

garantias tuteladas na CF/88 são direcionadas aos 

cidadãos em geral, sendo lícito, a cada indivíduo, 

acionar o Poder Judiciário com a finalidade de evitar 

lesão ao direito à saúde. Ainda, sustentou que fosse 

levada em consideração a dignidade da pessoa humana. 

Requereu, ao fim, o provimento do recurso para que fosse 

reformada a r. decisão interlocutória, deferindo-se a 

tutela de urgência negada pela origem.

Preenchidos os requisitos de 

admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts. 

1.016 e 1.017, do CPC/2015), sem que haja necessidade de 

requisição de informações ao MM. Juiz “a quo”, e diante 

da incompleta formação da relação jurídico-processual, o 

agravo comporta julgamento direto.

Este é, em síntese, o relatório.
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VOTO

Insurge a autora contra a r. decisão 

interlocutória proferida pelo Juízo a quo que indeferiu 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deduzido 

na inicial, no sentido de que fosse determinado à 

Administração Estadual o fornecimento do medicamento 

“BRENTUXIMABE” em favor da paciente-autora, com o fito 

de viabilizar o tratamento de LINFOMA DE HODGKIN, sob o 

fundamento de que o remédio pleiteado, de altíssimo 

custo, não possui eficácia comprovada em favor da 

requerente.

Porém, pelo que se depreende dos autos, o 

recurso não comporta acolhimento.

Ab initio, importante registrar que o 

instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, 

enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, 

prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art. 

5º, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de 

cognição sumária, superficial, da matéria posta sub 

judice, como forma de conferir à parte litigante um 

meio, ainda que provisório, de satisfação do seu 

interesse, evitando o verdadeiro esvaziamento da 

eficácia de eventual tutela definitiva em razão do 

decurso do tempo.

Para tanto, o art. 300, do CPC/2015, 
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predispõe a observância de certos requisitos, sem os 

quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional, em caráter antecedente ou 

incidente, a saber:

Art. 300.  A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, 

o juiz pode, conforme o caso, exigir caução 

real ou fidejussória idônea para ressarcir os 

danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.

Exige, assim, a lei processual, daquele 

que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, 

(i) a demonstração de elementos de informação que 

conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni 

iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação decorrente da demora na prestação 

jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a 

reversibilidade dos efeitos antecipados.

Não se quer com isto afirmar ser 

necessária prova capaz de formar juízo de absoluta 
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certeza. Basta que o interessado junte aos autos 

elementos de informação consistentes, robustos, aptos a 

proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação 

de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) 

a respeito do direito alegado.

In casu, infere-se que a autora é 

portadora de LINFOMA DE HODGKIN RECIDIVADO e, segundo 

alega na inicial, não obstante ao tratamento 

convencional a que tem se submetido, é certo que este 

tem se mostrado apenas paliativo, sem a real 

possibilidade de cura de sua doença. Desta forma, 

buscando alternativas para seu tratamento, o médico que 

trata da postulante no Hospital do Câncer do Estado 

indicou o tratamento médico com os fármacos 

“pembrolizumabe ou brentuximabe” (fls. 23), vejamos:

“Declaro que a Srta. Mariana de Almeida é 
portadora de CID10:C81.0 recidivado e 
refratário a múltiplas linhas de tratamento e 
atualmente com doença ativa e sintomática. 
Como não há perspectivas de tratamento 
disponível pelo SUS, paciente é candidata a 
protocolo clínico de pesquisa em estudo fase 
III entre pembrolizumabe e brentuximabe com 
previsão de início no próximo mês.” 
(30.03.2017)

A seguir, em 18.05.2017, uma médica do 

Hospital São Camilo prescreveu o fármaco “brentuximabe” 

para a autora, sem justificar a razão de escolha do 

medicamento, nem tampouco relatou a eficácia do 

tratamento na paciente.

Porém, certo é que, nesta fase processual 
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(postulatória), de cognição sumária da causa, não há 

evidências suficientes de que a paciente já tenha, de 

fato, sido submetida a todos os protocolos de terapias 

adequadas ao quadro de saúde que a acomete, nem tampouco 

que o uso do medicamento de elevado custo (mais de R$ 

200.000,00) tenha sido prescrito pelo profissional 

oncologista que a acompanha no tratamento (fls. 23, 

29/33 e 34).

Ao revés, infere-se que a agravante, na 

busca de um tratamento eficaz para a gravíssima moléstia 

que a acomete, pretende, por deferimento judicial, fazer 

uso de fármaco de elevadíssimo custo, cujo registro na 

ANVISA foi relativamente recente (2013  fls. 52), sendo 

o fármaco fabricado exclusivamente por um laboratório 

(Takeda Pharma) e que não há prova de eficácia do 

tratamento na autora.

Neste contexto, analisando-se 

objetivamente os elementos probatórios colacionados aos 

autos até aqui, não há como conferir às suposições 

apresentadas pelo paciente a qualidade de “prova 

inequívoca da verossimilhança do direito”, para os fins 

previstos no art. 300 do CPC/2015, tendo em vista que 

sequer apresentou relatório médico minucioso do 

respectivo caso clínico, informando acerca do 

(imprescindível) esgotamento dos procedimentos 

terapêuticos instituídos e existentes no SUS, como forma 

de justificar o fornecimento de medicamento de altíssimo 

custo.

Ademais, no que importa para resolução do 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2134499-91.2017.8.26.0000 -Voto nº 8

presente agravo de instrumento, tem-se que, ao status, 

não há nada que justifique uma providência do Poder 

Judiciário para compelir a Fazenda Pública a prestar com 

o que, a priori, não é de seu mister atender.

Ressalte-se que o direito à saúde, 

indiscutivelmente resguardado pela Carta Magna, não pode 

ser compreendido como de eficácia absoluta, ainda mais 

diante da eventual situação de risco imposta à 

integridade física da paciente submetida a tratamento 

médico sem comprovada eficácia. 

A ausência de confiável respaldo técnico-

científico, que possa amparar a real eficiência do 

fármaco pleiteado no combate à “Linfoma de Hodgkin 

Recidivado” acometida à autora/agravante, implica a 

imprescindibilidade de plena instrução probatória para 

fins de melhor elucidação do direito perquirido em 

Juízo.

Com efeito, a garantia da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) deve ser objeto 

de preocupação imediata, orientando reflexões do 

julgador, mas não deve ser sobrenatural, inatingível. A 

dignidade é da pessoa humana e deve ser abarcada no 

julgamento de forma plausível, possível e imaginável.

Em suma, os documentos carreados aos 

autos não constituem prova inequívoca tendente a 

demonstrar a verossimilhança das alegações da 

autora/agravante, especialmente quando inexistente 

qualquer indicação médica que comprove a eficácia e 

imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tornando-
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se necessário maior e detido exame da matéria, que 

somente ocorrerá por ocasião da apreciação do mérito da 

demanda.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo 

de instrumento interposto pela autora, de modo a manter 

a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, 

tal como lançada.

PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
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