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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0026086-
29.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VICENTE IGLESIAS PEREZ (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em 1ª 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 
DANILO PANIZZA (Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E 
XAVIER DE AQUINO.

São Paulo, 14 de maio de 2013. 

Luís Francisco Aguilar Cortez
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 12204
APEL.Nº: 0026086-29.2012.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTE.  : Fazenda do Estado de São Paulo
APDO.  : Vicente Iglesias Perez
Juiz de 1º Grau: Adriano Marcos Laroca

MANDADO DE SEGURANÇA  Portador de hepatite 
crônica  Fornecimento gratuito do medicamento 
“Boceprevir”  Alegação de que não há evidências 
científicas quanto à eficácia e segurança do fármaco  
Inadmissibilidade  Remédio disponibilizado pelo SUS  
Comprovação de que o impetrante realiza tratamento em 
instituto vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de 
São Paulo, adotado o protocolo clínico devido, sem 
resposta suficiente, necessitando do remédio mais 
avançado, por expressa recomendação médica  Sentença 
mantida  Recurso não provido.

 

Recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 136/140, 

que concedeu parcialmente a segurança impetrada por Vicente Iglesias Perez 

contra ato do Secretário de Saúde do Estado de São  Paulo, determinando o 

fornecimento gratuito dos medicamentos Interferon Perguilado e Boceprevir ao 

impetrante, portador de hepatite crônica.

Apela a Fazenda do Estado de São Paulo questionando tão 

somente o fornecimento do remédio Boceprevir, apontando que não há evidências 

científicas quanto à eficácia e segurança do fármaco, sustentando, ainda, que o 

tratamento do impetrante não observou o protocolo clínico do Ministério da 

Saúde. Pede o provimento do recurso (fls. 144/153).

Apelo tempestivo, dispensado de preparo; contrarrazões às 

fls. 157/165.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não 

provimento do recuso (fls. 171/174).

Feito com prioridade de tramitação (fls. 59).

É o relatório.

O impetrante é portador de hepatite crônica e reclamou o 

fornecimento gratuito do medicamento Boceprevir (fls. 02/23), o que foi 



P O D E R  J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

                                     Apelação nº 0026086-29.2012.8.26.0053 - voto   12204                   3

determinado pela r. sentença de fls. 136/140.

Os fundamentos trazidos nas razões recursais não 

merecem acolhimento, tendo em vista que, atualmente, o remédio questionado é 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme notícia veiculada 

pelo próprio site do Ministério da Saúde 

(http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/6273/162/sus-tera-novos-

medicamentos-contra-hepatite-c.html, acesso em 02/04/2013).

Sendo disponibilizado pelo sistema público de saúde, 

inviável admitir que não haja evidências científicas quanto à eficácia e segurança 

do fármaco.

No mais, ao contrário do alegado, comprovou-se nos autos 

que o impetrante realiza tratamento junto a instituto vinculado à Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo (Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”), adotado 

o protocolo clínico devido sem resposta suficiente, necessitando de remédio mais 

avançado, por expressa recomendação médica (fls. 33 e 68/69).

Finalmente, pacífico o entendimento quanto ao caráter 

prestacional do direito à saúde, com aplicação direta do art. 196 da Constituição 

Federal.

Por conseguinte, a sentença proferida não merece reparo.

Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do 

recurso.

Luís Francisco Aguilar Cortez

       Relator
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