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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2040116-87.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VINICIUS 
SIQUEIRA CAMPIONI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª 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 MARIA LAURA 
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO 
BERTHE.

São Paulo, 22 de maio de 2018.

Francisco Bianco
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 21892
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2040116-87.2018.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Vinícius Siqueira Campioni (representado pela genitora)
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Alexandra Fuchs de Araujo

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO DE 
PROCEDIMENTO COMUM  DIREITO CONSTITUCIONAL 

 MEDICAMENTO  PRETENSÃO À ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA  
POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a suspensão da tramitação de 
processos judiciais relacionados com o fornecimento de 
medicamentos, não incorporados nos atos normativos do SUS, 
como é a hipótese dos autos, não impede a antecipação da tutela 
provisória de urgência e, tampouco, o cumprimento das eventuais 
medidas excepcionais já concedidas, nos termos do artigo 314 do 
NCPC. 2. No mérito recursal, presença dos requisitos previstos no 
artigo 300 do NCPC. 3. Fornecimento do medicamento postulado, 
mediante adequada prescrição médica. 4. Dever do Estado. 5. 
Aplicação dos artigos 1º, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da 
Constituição Federal. 6. Obrigação solidária dos entes políticos 
da federação. 7. A ANVISA autorizou a prescrição e importação 
do medicamento Purodiol, conforme a Resolução RDC nº 17 de 
6.5.15. 8. Decisão agravada, reformada, para antecipar os efeitos 
da tutela provisória de urgência. 9. Recurso de agravo de 
instrumento, apresentado pela parte autora, provido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, 

objetivando a reforma da r. decisão de fls. 11/12 que, em ação de 

procedimento comum, ajuizada por Vinícius Siqueira Campioni (representado 

pela respectiva genitora), contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, 

ratificou o indeferimento da tutela provisória de urgência.

A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a) é 

portador de paralisia cerebral, com quadro convulsivo grave; b) a tutela 

provisória de urgência foi, anteriormente, concedida, por meio da r. decisão 

não impugnada, no momento oportuno; c) impossibilidade de indeferimento 
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da tutela provisória de urgência, sem a interposição do recuso cabível. Por 

fim, postulou a atribuição de efeito ativo e, no mérito, o provimento do 

recurso.

Dispensadas as informações, o recurso, desprovido de 

preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição de efeito ativo e 

respondido.

É o relatório.

Inicialmente, anote-se que a suspensão da tramitação de 

processos judiciais relacionados com o fornecimento de medicamentos, não 

incorporados nos atos normativos do SUS, como é a hipótese dos autos, não 

impede a antecipação da tutela provisória de urgência e, tampouco, o 

cumprimento das eventuais medidas excepcionais já concedidas, nos termos 

do artigo 314 do NCPC.

E, o C. STJ já se manifestou a respeito do assunto, nos 

seguintes termos: 

“Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de 

Processo Civil em virtude de determinação de julgamento 

de ação sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 1.037, 

inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão 

de tutelas provisórias urgentes, caso o magistrado entenda 

estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco 

irreparável (artigo 300 do CPC). Também não há vedação 

para o cumprimento de medidas cautelares já deferidas 

judicialmente.” 
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(http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%

C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias)

Na sequência, o recurso de agravo de instrumento, 

apresentado pela parte autora, comporta provimento, respeitado, contudo, em 

entendimento em sentido em contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro 

Grau.

A pretensão recursal consiste na antecipação dos efeitos 

da tutela provisória de urgência, tendente ao fornecimento do medicamento 

indicado na petição inicial.

A tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

está subordinada à presença dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, 

ou seja: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

É dos autos que a parte agravante ajuizou ação de 

procedimento comum, objetivando, em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela provisória de urgência, o fornecimento do medicamento Purodiol. E, 

alegou, para tanto, que é portadora de paralisia cerebral, com quadro 

convulsivo grave.

Pois bem. No mérito recursal, a realidade dos autos 

indica a presença dos requisitos previstos no dispositivo legal acima 

mencionado. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias
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O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do 

Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, conforme o disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, da CF.

E, a obrigação de prestar atendimento à saúde da 

população carente é solidária de todos os entes da federação, consoante o 

entendimento deste E. Tribunal de Justiça, que aprovou a Súmula nº 37, nos 

seguintes termos: “A ação para fornecimento de medicamentos e afins pode 

ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno.”

Vale acrescentar, ainda, que a mencionada solidariedade 

passiva impede a intervenção de terceiros, conforme a Súmula nº 29, também, 

desta E. Corte de Justiça, que prevê o seguinte: “Inadmissível denunciação da 

lide ou chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de 

medicamentos ou insumos.”

Aliás, anote-se que a exigência de esgotamento das vias 

administrativas, para o fornecimento de medicamentos e insumos, ofende o 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (inciso XXXV do 

artigo 5º da Constituição Federal), de modo que a comprovação de eventual 

negativa do Poder Público é absolutamente desnecessária.

De outra parte, a possibilidade da ocorrência de prejuízo 

está demonstrada, pois, a doença é grave (paralisia cerebral, com quadro 

convulsivo grave). E mais. O reconhecimento do direito, somente no final da 

ação, poderá ensejar dano irreparável ou de difícil reparação, ofendendo o 
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princípio da dignidade da pessoa humana, o que não se pode admitir.

Além disso, verifica-se, no caso em apreço, a 

probabilidade do direito, porquanto há suficiente demonstração a respeito da 

necessidade do medicamento postulado, mediante adequada prescrição 

médica (fls. 33).

Mas não é só. A r. decisão de fls. 36/37 já havia 

antecipado os efeitos da tutela provisória de urgência, determinando o 

fornecimento do medicamento Purodiol, no prazo de 72 horas, sob pena de 

multa e responsabilização criminal. E, contra a referida e r. decisão não foi 

interposto o recurso cabível.

Posteriormente, a parte autora postulou o aditamento da 

petição inicial, para o fornecimento de fraldas geriátricas e lenços 

umedecidos.

Entretanto, o MM. Juízo de Primeiro Grau, indeferiu o 

pedido dos itens de higiene pessoal, sob o fundamento de que são fornecidos 

pela Administração Pública, mediante simples requerimento (fls. 46).

E, após a apresentação da contestação, pela parte ré, o 

MM. Juízo de Primeiro Grau ratificou o indeferimento da tutela provisória de 

urgência, nos seguintes termos:

“Pretende o autor, com esta ação, o fornecimento do 

medicamento CBD (canadibiol sativa), IMPORTADO E 

SEM REGISTRO NA ANVISA, cujo registro foi negado por 
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se tratar de medicamento altamente tóxico. Deste modo, 

mantenho o indeferimento da liminar.”

(fls. 87)

Porém, repita-se, apenas o pedido de antecipação da 

tutela provisória, tendente ao fornecimento dos itens de higiene pessoal, foi 

indeferido. 

Com efeito. A parte ré já havia sido intimada para o 

cumprimento da r. decisão de fls. 36/37, que determinou o fornecimento do 

medicamento Purodiol. E, tanto é assim, que solicitou a prorrogação do prazo 

para 80 dias (fls. 58/60), sem a interposição do recurso cabível. 

Daí porque, é injustificável a ratificação do indeferimento 

da antecipação da tutela provisória de urgência.

Finalmente, anote-se que a ANVISA autorizou a 

prescrição e importação do medicamento Purodiol, conforme a Resolução 

RDC nº 17 de 6.5.15.

Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela provisória de 

urgência é de absoluto rigor.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de 

agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, para os fins acima 

especificados. Outrossim, fica ratificada a concessão do prazo de 80 (oitenta) 

dias corridos, a partir da intimação da r. decisão de Primeiro Grau de fls. 
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36/37, para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária, 

fixada no valor de R$ 300,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00.

FRANCISCO BIANCO
Relator
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