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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 0031080-03.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são 
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, é 
apelado JAQUELINE TARDIVO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reexame necessário e recurso de apelação 
não providos.V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUÍS 
FRANCISCO AGUILAR CORTEZ (Presidente), CASTILHO BARBOSA E 
ALIENDE RIBEIRO.

São Paulo, 28 de janeiro de 2014. 

Luís Francisco Aguilar Cortez
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 13133
APEL.Nº: 0031080-03.2012.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTES.  : Juízo ex officio (Reexame necessário) e Fazenda do Estado de São 
Paulo
APDA.  : Jaqueline Tardivo
Juíza de 1º Grau: Liliane Keyko Hioki

DIREITO À SAÚDE  Portadora de Hepatite Crônica 
por vírus C, genótipo 1b, e cirrose hepática  
Fornecimento gratuito do medicamento “Boceprevir”  
Imprescindibilidade atestada por relatório médico  
Necessidade econômica  Art. 196 da Constituição 
Federal  Norma constitucional diretamente aplicável - 
Alegação de que não há evidências científicas quanto à 
eficácia e segurança do fármaco  Inadmissibilidade  
Remédio disponibilizado pelo SUS  Sentença mantida  
Reexame necessário e recurso de apelação não providos.

Reexame necessário e recurso de apelação contra a r. 

sentença de fls. 235/238, que concedeu a segurança impetrada por Jaqueline 

Tardivo contra ato da Diretora da Diretoria Técnica do Departamento de Saúde 

DRS I, determinando o fornecimento gratuito do medicamento Boceprevir  

Victrelis 200 mg à impetrante, portadora de hepatite crônica C.

Apela a Fazenda do Estado de São Paulo apontando que 

não há evidências científicas quanto à eficácia e segurança do remédio Boceprevir, 

sustentando que deve ser seguido o protocolo clínico e diretriz terapêutica do 

Ministério da Saúde. Pede o provimento do recurso (fls. 242/247).

Apelo tempestivo, dispensado de preparo; contrarrazões às 

fls. 251/253.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não 

provimento do recuso (fls. 259/273).

É o relatório.
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A impetrante, portadora de hepatite crônica tipo C, com 

infeção virial pelo genótipo 1, e cirrose hepática, impetrou mandado de segurança 

contra ato da Diretora da Diretoria Técnica do Departamento de Saúde DRS I, 

com pedido de fornecimento gratuito do medicamento Boceprevir-Victrelis 200 

mg (fls. 02/16); pedido acompanhado de relatório médico (fls. 18) e prescrição 

médica do medicamento pleiteado (fls. 19).

Concedida a liminar (fls. 212), a ação foi ao final julgada 

procedente, para determinar à autoridade coatora o fornecimento do medicamento 

requerido na inicial, de forma ininterrupta e enquanto durar o tratamento (fls. 

235/238).

Pacífico o entendimento quanto ao caráter prestacional do 

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

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 15/08/2013).

Sendo disponibilizado pelo sistema público de saúde, 

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

do fármaco.

A necessidade da ora apelada, portadora da enfermidade  

Hepatite Crônica por vírus C, genótipo 1b, e cirrose hepática, está atestada no 

relatório médico, apontando que a impetrante “foi tratada com interferon 

peguilhado e ribavirina” e que “considerando a não responsividade pregressa e a 

severidade da doença atual (cirrose), indico terapia com nova abordagem” (fls. 

18), tendo a impetrante, ora apelada, demonstrado não ter condições financeiras de 

arcar com os custos do medicamento (fls. 145 e 146).

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/6273/162/sus-tera-novos-medicamentos-contra-hepatite-c.html
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/6273/162/sus-tera-novos-medicamentos-contra-hepatite-c.html
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A promoção e proteção à saúde (diretamente vinculadas ao 

direito à vida e a dignidade da pessoa humana), como objetivos do Estado, 

expressam conteúdo de norma programática, o que não exclui seu conteúdo como 

direito fundamental subjetivo, sujeito, portanto, à proteção jurisdicional (Ingo 

Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2007, p. 312), nem sempre limitado pela sua regulamentação 

(a qual, às vezes, pode representar retrocesso em relação à garantia 

constitucional).

Havendo direito subjetivo constitucional preexistente, com 

feição de direito fundamental à saúde, no quadro da tutela do mínimo existencial, 

não se justifica inibição à efetividade do direito pleiteado, sob a alegação de que 

“a assistência terapêutica integral a ser prestada pelo Estado é aquela em 

conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico” (fls. 

245).

No presente caso, não há como negar a existência do 

direito alegado pela impetrante, ora apelante, e da necessidade do medicamento 

pleiteado, para que não se ponha em risco a sua saúde (direito constitucionalmente 

protegido).

Portanto, aplicável jurisprudência do Colendo superior 

Tribunal de Justiça a reconhecer a obrigatoriedade do fornecimento:

“1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, 

consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de 

políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. Sobreleva notar, ainda, que hoje 

é patente a idéia de que a Constituição não é ornamental, não se resume a um 

museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de 

suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve 

partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, 
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merece destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a 

dignidade da pessoa humana...”( RMS 24197 / PR, Rel: Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, j. 04/05/2010).

No mesmo sentido, o entendimento consolidado neste 

Tribunal: Apelação/Reexame Necessário nº 0035473-72.2011.8.26.0451, rel: 

Vicente de Abreu Amadei, 1ª Câmara de Direito Público, j. 13/11/2012; Apelação 

nº 0000020-37.2012.8.26.0562, rel: Danilo Panizza, 1ª Câmara de Direito Público, 

j. 13/11/2012); Apelação/Reexame Necessário nº 0011743-53.2012.8.26.0562, rel: 

Antônio Celso Aguilar Cortez, 10ª Câmara de Direito Público, j. 04/02/2013; 

Agravo de Instrumento nº 0242383-92.2012.8.26.0000, rel: Maria Olívia Alves, 6ª 

Câmara de Direito Público, j. 31/01/2013, entre outros.

Por conseguinte, a sentença proferida não merece reparo.

Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do 

reexame necessário e do recurso de apelação.

Luís Francisco Aguilar Cortez

                  Relator
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