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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2158592-21.2017.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICÍPIO 
DE GUARULHOS, é agravada CÍNTIA AKEMI OURA REPRESENTADA POR SUA 
PROCURADORA VANILZA LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 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, 23 de novembro de 2017.

Fernão Borba Franco
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto n.º 878 (processo digital) 

Agravo de instrumento n.º: 2158592-21.2017.8.26.0000

Agravante: Município de Guarulhos 

Agravada: Cíntia Akemi Oura

Comarca: Guarulhos 

Juíza: Caroline Quadros da Silveira Pereira

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de 
tutela antecipada. Fornecimento de medicamentos. Liminar. 
Pretensão de receber administrativamente remédios que não 
constam da lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. 
Descabimento do pedido. Não comprovação da ineficácia dos 
tratamentos disponibilizados pelo SUS, ou mesmo comprovação 
da necessidade dos fármacos pela nomenclatura da marca. Agravo 
provido. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade em 

face da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que seja 

fornecido à autora o medicamento TEGRETOL 400mg CR. O pedido de duplo efeito 

deduzido pela agravante foi deferido. 

Contraminuta regularmente apresentada. 

É o relatório. 

O recurso comporta provimento. 

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 reforma da decisão, necessário que estejam 

presentes cumulativamente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. 

Pois bem. O SUS fornece medicamento com o mesmo princípio ativo 

daquele postulado pela agravada, apenas que com o nome de Carbamazepina. Destarte, não 

tendo a agravada logrado demonstrar que o medicamento fornecido pelo SUS seria ineficaz 

ou, ainda, que necessitaria dos medicamentos pela nomenclatura da marca, não há 

verossimilhança do direito postulado. 

Assim, em cognição liminar, não está demonstrado que os medicamentos 

requeridos são indispensáveis para à manutenção da saúde da autora, que, como dito, não 
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demonstrou a necessidade dos fármacos pela nomenclatura da marca. 

Por fim, igualmente não há fumaça do bom direito, pois o pedido 

deduzido viola o Enunciado n° 14 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, que assim determina:

“Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos 
medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de 
saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das 
políticas públicas do Sistema Único de Saúde”. 

Finalmente, ressalta-se que, como bem observado pelo MM. Juízo “a 

quo”, “por força do repetitivo referente ao Tema 106 do STJ, o processo deve ficar 

suspenso, pois o medicamento pleiteado não está elencado na referida Portaria” (Portaria 

n. 2.982/09 do Ministério da Saúde). Assim, retornando os autos à primeira instância, 

deverá ser mantida a suspensão da demanda até pronunciamento final do E. STJ sobre o 

tema sub judice.  

Pelo exposto, dou provimento ao agravo, reformando a decisão agravada 

para negar o pedido liminar. 

Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de embargos 

declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.

FERNÃO BORBA FRANCO

RELATOR
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