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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 1045196-27.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é 
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX 
OFFÍCIO, é apelada MARIA JOSE OLIVEIRA DE JESUS (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO FEITOSA (Presidente) e FERREIRA RODRIGUES.

São Paulo, 2 de outubro de 2017.

LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação / Reexame Necessário nº 1045196-27.2016.8.26.0224

Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo 
Recorrente: Juizo Ex Offício 
Apelado: Maria Jose Oliveira de Jesus
Comarca: Guarulhos
Voto nº 10.227

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Portadora de 
hepatite viral crônica “C” - Pretensão de 
receber os remédios “Daclatasvir”, 
“Ribavirin” e “Sofosbuvir” - Medicamentos 
disponibilizados pelo SUS - Direito à 
prestação evidenciado nos termos do art. 6º, 
inciso I, alínea “d”, da Lei nº 8.080/90 - 
Solidariedade dos entes públicos conforme o 
art. 4º do mesmo diploma legal - Sentença de 
procedência mantida - Honorários de 
advogado fixados em virtude de convênio 
firmado com a Defensoria Pública para o 
patrocínio da causa - Recursos improvidos.

A r. sentença de fls. 75/78, cujo relatório é adotado, 

julgou procedente o pedido e confirmou a liminar, determinando ao Estado 

de São Paulo o fornecimento dos remédios de que necessita a autora para 

tratar de sua saúde, vez que é portadora de hepatite viral crônica “C” (CID: 

10 B 18.2). Condenou a parte requerida em R$ 1.000,00 a título de 

honorários de advogado e o reexame necessário foi anotado à fl. 78.

De acordo com o julgado, “a autora informou que quando 

se dirige ao Posto de Saúde para retirada do medicamento é informada que 

não tem o medicamento disponível para entrega” (fl. 76) e “sendo a 

demandante pessoa privada de recursos, deve o Estado fornecer 

tratamento similar na rede pública de saúde, ou propiciar-lhe os meios que 

o coloquem em situação de igualdade àquele que pode desembolsar a 
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quantia para a aquisição do medicamento” (fl. 77).

O apelo é do Estado de São Paulo que, embora admita 

que os remédios pretendidos pela autora sejam disponibilizados pelo SUS, 

pretende a inversão do julgado com o argumento preliminar de ilegitimidade 

passiva. No mérito, aduz pela necessidade de serem observados os 

procedimentos do SUS para a disponibilização dos medicamentos, bem 

como reclama sobre a impossibilidade orçamentária e a condenação em 

honorários de advogado, tendo em vista o patrocínio da Defensoria Pública 

(fls. 80/97).

Houve resposta ao recurso (fls. 100/108).

É o relatório.

Nada obsta o conhecimento da apelação.

Impõe-se o improvimento dos recursos.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade de parte, 

diante da solidariedade inerente à prestação reclamada (art. 4º da Lei nº 

8.080/90).

Os documentos relevantes para o deslinde do feito são 

os orçamentos de fls. 20/22, os documentos médicos de fls. 25/38 e o ofício 

da Secretaria de Estado de Saúde de fls. 53/54, informando que os 

medicamentos “Daclatasvir”, “Ribavirin” e “Sofosbuvir” são disponibilizados 

no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF.

Do referido ofício (fls. 53/54), lê-se que:

Em 11/06/2015, por decisão unânime, a 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no SUS - CONITEC recomendou que esses 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação / Reexame Necessário nº 1045196-27.2016.8.26.0224 -Voto nº 10.227 4

medicamentos passem a ser utilizados no SUS. A 

partir dessa recomendação, a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) 

avaliará o processo e apresentará a posição final do 

Ministério.

Em 23/6/2015 a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) 

publicou a Portaria nº 29, de 22/06/2015 que torna 

pública a decisão de incorporar os medicamentos 

sofosbuvir e simeprevir para o tratamento da hepatite 

viral C crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde 

 SUS.

Em 09/07/2015 foi publicada a Portaria nº 583 

de 08/07/2015 que inclui os medicamentos Simeprevir 

150 mg, sofosbuvir 400mg e daclatasvir 60mg na 

Tabela de Procedimentos SUS.

Em 24/07/2015 foi publicado o Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Hepatite Crônica C, 

publicado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde 

(SCTIE/MS) - Portaria nº 37, de 24/07/2015, que 

incorporou os medicamentos Sofosbuvir, Daclatasvir e 

Simeprevir no Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica - CEAF para o CID B 18.2.

Nessas circunstâncias, não poderia ter ocorrido a 

negativa do fornecimento dos remédios, especialmente porque se tratam de 

medicamentos contemplados pelo SUS.

Registre-se, ainda, a impossibilidade de fornecimento 
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de remédios genéricos ou com o mesmo princípio ativo à autora, conforme 

anotado no relatório médico de fl. 25.

Dessa forma, restou demonstrado que a apelada 

necessita dos medicamentos referidos para tratar de sua saúde, na 

quantidade e forma prescritas, inexistindo notícia de abuso que autorizasse 

qualquer reserva à prescrição.

Essa orientação vem sendo adotada neste C. Tribunal, 

conforme se verifica, nos julgamentos ementados a seguir:

APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - Pretensão 

inicial da autora voltada ao fornecimento dos fármacos 

"SOFOSBUVIR 400mg" e "DACLATASVIR 60mg", 

com vias ao tratamento de "HEPATITE C" de que é 

portadora, segundo a quantidade e posologia 

constantes em relatório médico - direito constitucional 

à saúde - dever do Poder Público de fornecer 

medicamentos àqueles que necessitam e se 

encontram em situação de vulnerabilidade econômica 

(art. 196, da CF/88) - necessidade e eficácia do 

tratamento demonstradas. Recursos, oficial e 

voluntário, providos em parte mínima, mantido o 

decreto condenatório e retificado apenas o capítulo 

referente aos honorários sucumbenciais. (Apelação 

1017055-26.2016.8.26.0053; 4ª Câmara de Direito 

Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Data do 

Julgamento: 21/11/2016).

REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito dos 

medicamentos "Sofosbuvir 400mg", "Daclatasvir 
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60mg" e "Ribavirina 250mg" para tratamento de 

"Hepatite C Crônica, genótipo 3ª, com biópsia hepática 

A2F2". Pedido de antecipação de tutela deferido. 

Sentença de procedência. Cabimento da ação à vista 

do bem jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência de 

nossos tribunais já se firmou no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federados, de 

forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar 

no polo passivo da demanda que objetive o acesso a 

meios e medicamentos para tratamento de saúde. A 

autora comprovou indubitavelmente a necessidade 

dos medicamentos descrito na petição inicial, além da 

sua hipossuficiência financeira para adquiri-los. Dessa 

forma, cumpre ao ente público demandado o seu 

fornecimento. A autora deverá renovar a prescrição 

médica a cada 6 meses, comprovando, ainda, a 

necessidade de utilização dos medicamentos, 

mediante relatório circunstanciado do médico 

responsável. Remessa necessária parcialmente 

acolhida. (Reexame Necessário 

1006763-41.2016.8.26.0292; 8ª Câmara de Direito 

Público; Rel. Des. Antônio Celso Faria; Data do 

Julgamento: 17/08/2017).

A concretização do direito não é obstada por alegações 

de índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas 

públicas, visto que os entes federativos devem servi-la.

Por fim, em virtude de o patrocínio da causa decorrer de 

convênio firmado com a Defensoria Pública (fl. 11), não há que se falar em 

afastamento da condenação em honorários de advogado.
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Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO dos 

recursos.

LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL

Relator
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