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Juízo de Direito da Vara de Único Oficio do Maragogi 
Rodovia AI, 101 Norte, S/N, Edifício Meichiades Lindos°, Santa Tereza Verzeri - CEP 57955-000, Fone: 

32961390, Maragogi-AL - E-mail: maragogi@fial.jus.br  
on 

Autos n° 0700041-47.2014.8.02.0019 
't 	 Ação: Procedimento Ordinário 
0 	 Requerente: Heloisa Maria Sampaio Nascimento o 0 
0 -• 	 Requerido: Município de Maragogi 
o 
o° 

SENTENÇA 
Vistos, etc. o 

(é)  

Trata-se de AÇÃO COMINATORIA COM PEDIDO DE 
4.'. TUTELA ANTECIPADA ajuizada por HELOÍSCA MARIA SAMPAIO o 

NASCIMENTO, qualificada na inicial, em face de MUNICÍPIO DE 0  o 
MARAGOGI, através da qual busca provimento jurisdicional que lhe assegure uso o 

o , de medicamento necessário para tratamento de saúde. 
.s O, .c o Alega na inicial que realizou uma exterequitomia total, ficando 
.o" 412 	 dependente de alguns medicamentos. Afirma que o ente municipal não 
§ 	 disponibilizou os medicamentos necessários para o tratamento da demandante, quais 
% 	 sejam, BUOMA — MESILATO DE DEXAZOSINA DE 2MG (03 CAIXAS), 
a 
ó 	 PROUVE (03 CAIXAS) e GAMAX 30 — BORAGO OFFICINALIS 980 MG (03 
o cz 	 CAIXAS). f-.. ce o 
,z 	 Afirma, que em decorrência da condição financeira mínima da a. 
o z 	 demandante, se faz necessário o fornecimento gratuito pelo poder público, ora 
o 

demandado, visando o controle e tratamento eficaz da doença. z ui 

Em razão disso, ajuizou a presente ação, pugnando pela concessão Lu 
de tutela antecipada no sentido de que seja determinado ao ente público réu o o 

Es 	 fornecimento dos medicamentos citados. No mérito pugnou pela confirmação da o 

c's 	 antecipação de tutela. Formulou os requerimentos de praxe. Juntou documentos de 
O. 
tb 	 fls. 09/27. c 
? o 
.0, 	 Em decisão de fls. 28/31 foi concedida a tutela antecipada. .-- 
-o o -o 
.c 	 O Município de Maragogi, apesar de citado, não apresentou o 
o 

contestação, consoante teor de certidão de fl. 53. o 
-o.  .o o, Em parecer de fl. 55, a representante do Ministério Público opinou o 
o t, 	 pela procedência do pedido. o 
ca Em requerimento de fl. 68, a autor requereu alteração do 
o 
99 	 medicamento BUOMA para LIVOLON I,25MG por recomendação médica. 
g o c, 
'O Ni 
e Z. 
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ai C•J 

AC 



• 

fls. 71 

PODER 
1i2DRURIO 
Di.ALAGOAs 

Juizo de Direito da Vara de único Ofício do Maragogi 
Rodovia AL 101 Norte, S/N, Edifício Melchiades Lindoso, Santa Tereza Verzeri - CEP 57955-000, Fone: 

32961390, Maragogi-AL - E-mail: maragogi@tjal.jus.br  

É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 

1- DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO 

Inicialmente impõe-se justificar o julgamento antecipado do 
pedido. A nossa legislação instrumental civil, ao tratar do julgamento abreviado da 
pretensão resistida, estabelece que: 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
sentença com resolução do mérito, quando: 
1- não houver necessidade de produção de outras provas; 
II — o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 334 e não 
houver requerimento de prova na forma do art. 349. 

Tenho que a presente demanda comporta julgamento antecipado, 
urna vez que a questão é unicamente de direito, assentando-se, no mais, em prova 
documental, porquanto entendo desnecessária a produção de quaisquer provas 
suplementares. Ademais, as partes não manifestaram interesse na produção de 
provas (fl. 67.) 

II - DO MÉRITO 

Pela presente ação, a autora busca provimento jurisdicional que 
assegure a efetivação do seu direito constitucional à Saúde, através do fornecimento 
de medicamentos citados na exordial. 

Com efeito, o reconhecimento do direito invocado pela 
demandante encontra fundamento no artigo 196 da Constituição Federal, do qual se 
extrai norma com enunciado prescritivo que não tem apenas um caráter 
programático — de eficácia limitada. Ao contrário, deste dispositivo constitucional, 
extrai-se norma de eficácia plena, que garante a todos, indistintamente, o Direito 
Subjetivo à Saúde oponível inexoravelmente ao Estado. 

Destarte, como é natural a todo direito público subjetivo, extrai-se 
da norma em descortino dois efeitos imediatos e dúplices: o direito de exigir do 
Estado políticas públicas efetivas e universais na área da saúde e o respectivo dever 
deste em prestá-las ao cidadão. 

No plano infraconstitucional, a Lei n.° 8.080/90, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, mais precisamente em seu artigo 7°, II, 
garante aos cidadãos a integralidade de assistência à saúde, in verbis: 
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Juízo de Direito da Vara de único Oficio do Maragogi 
Rodovia AL 101 Norte, SfN, Edifício Meleldades Lindos°, Santa Tereza Verzeri - CEP 57955-000, Fone: 

32961390, Maragogi-AL - E-mail: maragogi t@tjai.jus.br  

Art. 7°. As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda 
aos seguintes princípios: 
[...] 
II - integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 

Nesse contexto, em que pese ser a promoção de políticas públicas 
incumbência primária dos Poderes Executivo e Legislativo — aquele no 
desenvolvimento efetivo destas e este na edição da base legal para tal —, cumpre 
ressaltar que o Poder Judiciário atua sobre a tutela e a cogência do princípio da 
inafastabilidade de jurisdição, previsto no artigo 50, inciso XXXV, da Constituição 
Federal. 

Desde modo, a invocação da reserva da administração e da 
proibição de incursão no mérito administrativo referente aos atos administrativos 
destinados a implementar as políticas públicas de saúde não se mostra suficiente 
para afastar a intervenção do judiciário, nomeadamente quando se trata de efetivação 
de direitos fundamentais. 

Efetivamente, seja pela lista desatualizada de medicamentos 
oferecidos pelo programa público, seja pela falta de recursos financeiros do mesmo, 
ou ainda pela ineficiência burocrática incompatível com a necessidade premente de 
materiais, restará caracterizada, corriqueiramente, a ineficiência lato sensu do 
Estado no cumprimento adequado do dever constitucional e legal de promover 
políticas públicas de saúde, dando ensejo, assim, à atuação do Poder Judiciário. 

Neste prisma, cumpre asseverar que aos Poderes Executivo e 
Legislativo cabe a efetivação da chamada macro-justiça, pela qual são tomadas 
medidas de grande abrangência com vistas a promover e implementar o Direito à 
Saúde em favor de grande quantidade de sujeitos, através de medidas de caráter 
objetivo e geral. Por sua vez, o Poder Judiciário fica incumbido da promoção da 
micro-justiça, caracterizada pela implementação do direito subjetivo à saúde em 
favor de um sujeito — ou alguns — o qual restou violado em face da inércia ou da 
desídia do ente público. 
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Juízo de Direito da Vara de Único Ofício do Maragogi 

Rodovia AL 101 Norte, SAN, Edifício Melchiades Undoso, Santa Tereza Verzeri - CEP 57955-000, Fone: o 
CM 	 32961390, Maragogi-AL - E-mail: maragogi@tjaljus.br  
o 
co 
ei 
;ts 	 Destarte, com vistas à solução da presente controvérsia, mostra-se 
CM 
N. 	 necessária a ponderação do princípio constitucional da Dignidade da Pessoa 
,r .,- 	 Humana, que socorre a demandante, com o princípio da Reserva do Possível, 0. 
0 
0 a 	 oponível pelo réu como empecilho ao provimento requestado. Neste âmbito de 
N.. a 	 ponderação, a solução se mostra simples, visto advir de consectário lógico, qual o 0 seja, a conclusão de que as limitações financeiras do Estado não podem ser opostas 

1. 	 como impedimento à efetivação do mínimo existencial, mormente quando o direito 
em jogo é a saúde. 

-1 
Portante, sob pena de se promover a erosão da consciência 

.° 	 constitucional, deve-se entender que, diante do conflito entre os princípios de índole ;5 
financeiro-orçamentária que socorrem o ente público municipal e o direito à vida da 0 
autora, deve-se, indubitavelmente, priorizar o segundo, pois a perda da vida é 0 

0 0 
cp 	 irreversível, o mesmo não se podendo dizer acerca dos recursos financeiros, que são -- 0 recuperáveis. 0, 0 0 
0 

.1e. 	 No caso em apreço, há relatório subscrito por profissional médico 
0 especializado que atesta a necessidade da parte autora em utilizar os medicamentos .._ 
0 c., 	 citados na exordial, conforme se verifica às fls. 20/22 e 69. 

fls. 73 

c% o. 
ci Portanto, uma vez evidenciado que a parte autora busca garantir 
n 1-- 	 um direito subjetivo constitucionalmente tutelado, estando presente o dever do cc 
u_ 	 Estado de efetivar a saúde às pessoas que dele necessitem, principalmente em se 

tratando do fornecimento de materiais que se demonstram imprescindíveis para a ,c 
z manutenção da vida, resta imprescindível a tutela judicial ao caso posto. o z tu 

HI — DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO ui 
LIMINAR o o o 

Em decisão que concedeu a antecipação de tutela, foi arbitrada 
C's 0. 	 multa diária em caso de descumprimento, no importe de R$ 500,00 (quinhentos 
O 

reais). Considerando que até a presente data não foi cumprida a referida decisão, tal 
È multa deverá ser calculada somente após o cumprimento da decisão, conforme 
is 	 previsão do §4° do art. 537 do CPC, in verbis: 
on 

o 
-o m 
o -0 	 Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e 0 
-o-i 	 poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela 0 
.0 
a 	 provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que .0 

seja suficiente e compatível com a obrigação e que se 0 
-o 
.0 	 determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 

(---) 0, § 4°A multa será devida desde o dia em que se configurar o 
e 

d 	

descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for 
Cg 

O 	 cumprida a decisão que a tiver cominado.  
"O N 

CO cn 
LU N 
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IV — CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, com Mero no artigo 487, I do CPC, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO  mantendo a antecipação de tutela concedida às fls. 
28/31, para condenar o MUNICÍPIO DE MARAGOGI a fornecer à requerente, de 
forma gratuita e mensalmente, os seguintes medicamentos: LIVOLON 1,25MG (01 
CAIXA), PROLIVE (03 CAIXAS) e GAMAX 30— BORAGO OFFICINALIS 980 
MG (03 CAIXAS), de forma continua, para utilização da autora, na forma prescrita 
pelo médico. 

Sem custas. 

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocaticios de 
sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do 
art. 85, §4°, inciso III do Código de Processo Civil, valor este que, por força do 
artigo 66, VI, da Lei n°  6.258/01, deverão ser revertidos ao de Modernização da 
Defensoria Pública do Estado de Alagoas — FUNDEPAL. 

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

Maragogi(AL), 13 de novembro de 2017. 

Diogo de Mendonça Furtado 
Juiz de Direito 
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