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Autos n° 0000400-722013.8.02.0019 
(,) 	 Ação: Procedimento Ordinário (,) o Requerente: Luciana de Assis da Silva o 

Requerido: O Estado de Alagoas o 

(-3 
O 

SENTENÇA 

03 

LUCIANA DE ASSIS DA SILVA, pessoa fisica. devidamente 
o 
o qualificada nos autos do processo em epígrafe, através da Detbnsoria Pública, 

o o interpôs a presente Ação Cominatória com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, contra o Estado de Alagoas, pessoa jurídica de direito público interno. 
o 

Narra a autora que é portadora de insuficiência renal crônica 

secundária à neofropatia diabética e nefroeclerose hipertensiva e em tratamento de 
L/J 

(/) 	 hemodiálise. conlbrme faz prova o atestado médico às fis. 10. Devido à gravidade 

da patologia, o requerente necessita de tratamento urgente, através do uso do o 
cf) 

medicamento:CINACALCETE (MIMPARA) de 30 mg, dosagem de 01 (um) 

comprimido ao dia, para seu tratamento médico. 
o 
CD 	 Em virtude do alto custo do referido medicamento, em contraposição 

à renda mensal do autor que não dispõe de condições financeiras para arcar com os 

o- 	 custos do medicamento sem comprometimento das despesas familiares tendo em 

o 
(è) 	

vista que é pensionista do INSS; A requerente, vendo-se impossibilitado(a) de 
co 
es) 	 custear o próprio tratamento, buscou a proteção jurídica; requerendo, liminarmente, 

ses 
o 

a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar que o réu adquirisse e 

fornecesse, gratuitamente, o medicamento supracitado para, ao final, ver julgada 
z 

procedente a presente ação, confirmando Os efeitos do pedido liminar. 
o 
o Este juízo a quo concedeu a antecipação de tutela requerida (fis. 
o 

1 9/22 )  
o 
z cy, g, c, 	 Devidamente citado, o Estado de Alagoas quedou-se inerte. 
E (-) 
u o Instado a pronunciar-se, o douto representante do Ministério Público -o o 

-es 
,c) 

LU O 
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Estadual manift;stou-se pela total procedência da pretensão autoral . 

o É, em suma, o relatório.Fundamento e decido. 

Percebe-se que o Estado de Alagoas não apresentou contestação, sendo 
o 

assim, aplica-se os efeitos formais da revelia em desfavor da parte ré. 
o 

No que pertine ao mérito da demanda, verifica-se que de acordo com o 

tratamento dado pelo legislador constituinte de 1988, à matéria, a saúde é um direito o 
o 

fundamental à pessoa humana. 

	

sr:9 	 Fundamental, no dizer de José Afonso da Silva, no sentido de que a todos, 

por igual, deve ser, não apenas formalmente reconhecido, mas concreta e o 

materialmente efetivado. Dentre os direitos fundamentais, a saúde classifica-se z o 
como um direito social. 

Q_ 
o No presente caso, está-se diante de uma situação onde a parte autora, muito 

embora possua renda, ela não é suficiente para arcar com o custo da mediação da 

o qual necessita, conforme as informações prestadas nos autos, eis que se trata de (,) 
pessoa cuja remuneração é de cerca de R$ 678,50 (seiscentos e setenta e oito reais), 

o 
conforme comprovante de renda juntado aos autos. portanto, não tem condições de 

o arcar com o custo de um tratamento medicamentoso no valor apresentados, sendo-

lhe insuportável tais despesas. pelo menos é que se pode concluir em uma análise 
CD 

perfunctória da questão. 

Além disso. conforme as informações prestadas nos autos e atestadas por 

o meio de receituário médico às fls. 10 dos autos, a medicação destina-se a controlar 
as- 
e grave doença crônica que acomete a parte autora, cuja ausência poderá comprometer 

-s 	 gravemente a dignidade de sua vida ou, até mesmo, ceifá-la, pelo menos é que se 
o 

pode concluir, em um juizo de verossimilhança. com  os documentos-constantes dos 

autos. 
z 

Ante o exposto, decreto a revelia em seus efeitos formais em relação ao 
o 
o 

Estado de Alagoas. e com fundamento no art. 196 da CF/88 e na Lei 8.080/90, julgo 

procedente a presente tição nos termos do pedido, confirmando em de linitivo a tutela 
'Q) 

CY) 
cv 	 antecipada, para condenar o réu no fornecimento do medicamento pleiteado pelo 
• c.) 

çà 

	

-8 o 	
requerente: C1NACALCETE (MIMPARA) de 30 mg, dosagem de 01 (um) 
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comprimido ao dia, para seu tratamento médico. a ser ministrado por período 

indetenninado,conffirme prescrição médica. 

Deixo de condenar o Estado de Alagoas no pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios, em virtude de a autora estar assistida pela 

Defensoria Pública. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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