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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 

3000967-67.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 

ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA APARECIDA SOUZA RIBEIRO 

(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 5ª 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 Exmo. Desembargadores 

MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA 

DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.

São Paulo, 14 de maio de 2018.

FRANCISCO BIANCO
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 21802
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3000967-67.2018.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADA: Maria Aparecida Souza Ribeiro
MMª. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Cynthia Thomé

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO 
DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO  DIREITO 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO  
MEDICAMENTO  ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA  PRETENSÃO 
À DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA 
OBRIGAÇÃO JUDICIAL  IMPOSSIBILIDADE. 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 dos efeitos 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, impossibilidade de dilação do 
prazo, para o cumprimento da obrigação judicial, tendo em 
vista a gravidade e a característica da doença. 3. Decisão 
agravada, ratificada. 4. Recurso de agravo de instrumento, 
apresentado pela parte ré, desprovido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, 

objetivando a reforma da r. decisão de fls. 81/82 (autos originários) que, 

em ação de procedimento comum, ajuizada por Maria Aparecida Souza 

Ribeiro, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, antecipou os 

efeitos da tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento do 
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medicamento indicado na petição inicial, no prazo de 48 horas.

A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: 

a) impossibilidade de cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela 

provisória de urgência, no prazo de 48 horas; b) a Secretaria de Saúde 

não dispõe de estoque do referido medicamento; c) imposição legal de 

processo administrativo para a aquisição de medicamentos; d) fixação do 

prazo de, no mínimo, 45 dias. Por fim, postulou a atribuição de efeito 

suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Dispensadas as informações, o recurso, isento de 

preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição de efeito 

suspensivo e encaminhado diretamente à Mesa para o julgamento.

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 dos efeitos da tutela 

provisória de urgência e, tampouco, o cumprimento das eventuais 

medidas excepcionais já concedidas, nos termos do artigo 314 do NCPC. 

Aliás, o C. STJ já se manifestou a respeito do 
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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.” 

(http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comuni

ca%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-

not%C3%ADcias)

Na sequência, o recurso de agravo de instrumento, 

apresentado pela parte ré, não comporta provimento, devendo prevalecer 

a r. decisão de Primeiro Grau, que deu a melhor solução ao caso 

concreto. 

A pretensão recursal da parte ré consiste na dilação 

do prazo para o cumprimento da obrigação judicial.

É dos autos que a parte agravada (portadora de 
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Linfoma de Hodgkin), ajuizou ação de procedimento ordinário, 

objetivando o fornecimento do respectivo medicamento (Nivolumab, 

Opdivo). 

Pois bem. É possível verificar a existência e a 

presença de urgência no requerimento da parte autora, tendo em vista 

que os tratamentos anteriores não surtiram o efeito desejado. 

E mais. A realidade dos autos indica que a parte 

autora, somente, com a doença controlada, poderá se submeter ao 

transplante de medula óssea, igualmente urgente, conforme o relatório 

médico a fls. 19.

Daí porque, não assiste razão à parte agravante, no 

tocante à dilação do prazo para o cumprimento da obrigação judicial, 

porquanto, repita-se, a doença é grave (Linfoma de Hodgkin), nos termos 

do respectivo diagnóstico médico. 

Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela 

provisória de urgência era mesmo de absoluto rigor, não comportando 

nenhuma alteração. 

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao 

recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, ratificando, 
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na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 

FRANCISCO BIANCO
Relator


