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0 Réu: Município de Maragogi 
0 
R 	 SENTENCA  

o 
Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por LARISSA MANUELLA BARBOSA DO 

NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE MARAGOGI, através da qual 

busca provimento jurisdicional que lhe assegure uso de medicamento necessário 

para tratamento de saúde. 
0 Aduz a parte autora, em suma, que, que a autora nasceu em 14 de 

janeiro de 2018, e tem alergias aos tipos de leites comuns, se os ingerir o 

apresenta vômitos, diarreia sanguinolenta, perda de peso e desidratação. Então 
o. 

desde o momento de seu nascimento precisa de 5 latas de leite PREGAMIN ( o 
fórmula extensamente hidrolisada) em cada mês, por tempo indeterminado. 

Os pais da autora são menores de idade , sua avó, ora representante o 
o legal, não trabalha e não possui condições financeiras para comprar o leite prescrito 

em receituário médico, porque custa por mês o valor de R$675,00 (seiscentos e 
o 

setenta e cinco reais) mensais traduzindo-se a quantia anual de R$ 8.100,00(oito mil 
o 

e cem reais). Desse modo torna-se inacessível a família da autora. Requereu, assim, 
0 

a concessão de liminar e sua posterior confirmação para fins de condenação do ente 

sti 	 público ao fornecimento do item do qual necessita. 
0, 

Formulou os requerimentos de praxe. Juntou documentos de fls. 10/18. 

ce, 	 Em decisão de fls. 19/21 foi concedida a tutela antecipada. 

O Município de Maragogi, apresentou contestação de fls. 31/40, 
e 

denunciando à lide e pugnando pela improcedência da ação. 0 

Réplica em fls. 52/56. 

As partes informaram que não possuía mais provas a produzir (fls. 63/64). 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. c?, 0 
C) en 

UJrn  
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1- DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO 

Inicialmente impõe-se justificar o julgamento antecipado do pedido. A nossa 

C) legislação instrumental civil, ao tratar do julgamento abreviado da pretensão 
0 
o 

resistida, estabelece que: 
UI 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 
resolução do mérito, quando: 
I - não houver necessidade de produção de outras provas;  

.5 II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 334 e não houver 
0 requerimento de prova na forma do art. 349. 
o 

Tenho que a presente demanda comporta julgamento antecipado, uma vez 

que a questão é unicamente de direito, assentando-se, no mais, em prova 

documental, porquanto entendo desnecessária a produção de quaisquer provas o 

.2 	 suplementares. 
§ 
% Q. 
Ci 	 II- DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE 
o ‘t I-- 	 Inicialmente, válido destacar que quanto à interpretação que deve ser dada ce o u_ 
cz 	 aos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, referentes ao capítulo da saúde, o 
c.) 
z 

Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a interpretação o z cu sistemática converge para a conclusão de que os entes que compõem o Estado 
u, n 

Federal têm o dever de fornecer tratamento médico àquele que não possui condições 
o 
o 
c:3 	 financeiras para arcar com os seus custos, além de que entre as referidas pessoas 
OL  
Q. jurídicas federadas, a responsabilidade é solidária, cabendo ao propenso 
o 
? 	 legitimado unitário a correspondente compensação de recursos públicos dispendidos o 

unilateralmente, como forma de regresso, o que certamente não será discutido nesta 
-8 

demanda. 

Assim, inafastável a responsabilidade do Poder Público de arcar com os 

insumos necessários ao tratamento do beneficiário, em razão do disposto nos artigos 

6°  e 196, ambos da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

o Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. o -o o 

$.1 cr, 
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Art. 196. Á saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

A Constituição Federal consagrou, portanto, a solidariedade entre os 

membros federativos, em beneplácito ao direito à saúde e consequentemente 

atendendo ao maior dos bens jurídicos, a VIDA. A Lei veio limitar e assegurar 

dentre os entes que compõem o Sistema Único de Saúde, qual seria a área de 

atuação de cada um, cabendo àquele que foi demandado e condenado, entrar com 

uma Ação Regressiva contra quem entender ser o obrigado a prestar o serviço, 

dentro da organização do SUS. 

O aludido posicionamento é perfeitamente razoável e proporcional, haja vista 

que assegura à Entidade Municipal, neste caso concreto, o direito de regresso contra 

aquele que entender ser o detentor da obrigação de prestar o medicamento 

correspondente ou realizar um procedimento cirúrgico ou tratamento necessários. 

Na mesma vertente, não há qualquer ofensa à economia ou à saúde pública do 

Município de Maragogi, haja vista que está se garantindo que o mesmo busque, 

através de Ação Regressiva, o correspondente ressarcimento, discutindo-se a 

organização interna do SUS. 

A respeito da matéria, os Tribunais Superiores de há muito já consolidaram 

tal entendimento, conforme se observa da leitura do seguinte aresto: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E 
INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. (...). 2. (...). 3.0 Superior Tribunal de 
Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do 
Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 
federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar 
no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e 
medicamentos para tratamento de saúde. 4. Agravo regimental a que se 
nega provimento". (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro 
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SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 
19/12/2014) 

Lr) 

Como consequência dessa premissa, revela-se desnecessária a ampliação 

subjetiva da lide, de modo a integrar aos autos os demais entes políticos Estado o o 
Membro e União, dado que se revelaria medida atentatória contra a celeridade, 

o 
ocasionando um retardo não desejado à demanda. 

Assim, neste tipo de contenda, diante da caracterização desta solidariedade, 
o 

não é possível reconhecer a necessidade da formação de litisconsórcio, ilegitimidade o 
passiva daquele que foi demandado, nem tampouco determinar a denunciação à lide o 

o 

ou o chamamento ao processo do legalmente obrigado, cabendo, tão somente, o 
o, 

direito de regresso a ser exercido, em ação futura. c 
o 

.Le 	 Ante o exposto, INDEFIRO REQUERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO 
o 

DA LIDE do Estado de Alagoas e da União Federal. 

o 
III - DO MÉRITO ce 

u.. 	 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. 
o Com efeito, o reconhecimento do direito invocado pela demandante encontra 

O fundamento no artigo 196 da Constituição Federal, do qual se extrai norma com 

o. 	 enunciado prescritivo que não tem apenas um caráter programático — de eficácia 
c 

limitada. Ao contrário, deste dispositivo constitucional, extrai-se norma de eficácia 

plena, que garante a todos, indistintamente, o Direito Subjetivo à Saúde oponível 
o -a 

c_ 	 inexoravelmente ao Estado. 

Destarte, como é natural a todo direito público subjetivo, extrai-se da norma 
c 

em descortino dois efeitos imediatos e dúplices: o direito de exigir do Estado c 
o 

políticas públicas efetivas e universais na área da saúde e o respectivo dever deste 
o 

em prestá-las ao cidadão. o 
c 

No plano infraconstitucional, a Lei n.° 8.080/90, que dispõe sobre as 
o 0) o 	condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

u, ev, 
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co 
cd ... funcionamento dos serviços correspondentes, mais precisamente em seu artigo 7°, 
Cm 
Ld eri 
(6 	 II, garante aos cidadãos a integralidade de assistência à saúde, in verbis: 
O 
C•I 
0 
O 
r-- Art. 7°. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
o contratados ou conveniados que integram o Sistema único de Saúde o a> (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
o. 	 artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
o princípios: 
E 	 [...] 4). 
c 	 II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado _ 

e continuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de o 

m 	 complexidade do sistema. o o iu f.) 
-, 
on 
co 	 Nesse contexto, em que pese ser a promoção de políticas públicas 
o incumbência primária dos Poderes Executivo e Legislativo - aquele no o 

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 

ci 	 inafastabilidade de jurisdição, previsto no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição 
o 

Federal. ce 
u. 

Desde modo, a invocação da reserva da administração e da proibição de 

incursão no mérito administrativo referente aos atos administrativos destinados a o 

implementar as políticas públicas de saúde não se mostra suficiente para afastar a 

intervenção do judiciário, nomeadamente quando se trata de efetivação de direitos 
o o 

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, o 
restará caracterizada, corriqueiramente, a ineficiência lato sensu do Estado no 

o 
cumprimento adequado do dever constitucional e legal de promover políticas 

públicas de saúde, dando ensejo, assim, à atuação do Poder Judiciário. 
o 

Neste prisma, cumpre asseverar que aos Poderes Executivo e Legislativo 

cabe a efetivação da chamada macro-justiça, pela qual são tomadas medidas de o 
o 

grande abrangência com vistas a promover e implementar o Direito à Saúde em 
8 a; -o o 	favor de grande quantidade de sujeitos, através de medidas de caráter objetivo e 
22 C 

a) 
11.1 
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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. 

Destarte, com vistas à solução da presente controvérsia, mostra-se necessária 

a ponderação do princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, que 

socorre a demandante, com o princípio da Reserva do Possível, oponível pelo réu 

como empecilho ao provimento requestado. Neste âmbito de ponderação, a solução 

se mostra simples, visto advir de consectário lógico, qual seja, a conclusão de que as 

limitações financeiras do Estado não podem ser opostas como impedimento à 

efetivação do mínimo existencial, mormente quando o direito em jogo é a saúde. 

Portante, sob pena de se promover a erosão da consciência constitucional, 

deve-se entender que, diante do conflito entre os princípios de índole financeiro-

orçamentária que socorrem o ente público municipal e o direito à vida da autora, 

deve-se, indubitavelmente, priorizar o segundo, pois a perda da vida é irreversível, o 

mesmo não se podendo dizer acerca dos recursos financeiros, que são recuperáveis. 

No caso em apreço, há relatório subscrito por profissional médico 

especializado que atesta a necessidade da parte autora em utilizar os medicamentos 

citados na exordial, conforme se verifica à fl. 18. 

Portanto, uma vez evidenciado que a parte autora busca garantir um direito 

subjetivo constitucionalmente tutelado, estando presente o dever do Estado de 

efetivar a saúde às pessoas que dele necessitem, principalmente em se tratando do 

fornecimento de materiais que se demonstram imprescindíveis para a manutenção da 

vida, resta imprescindível a tutela judicial ao caso posto. 

IV - CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO  mantendo a antecipação de tutela concedida às fls. 

19/21, para condenar o MUNICÍPIO DE MAFtAGOGI, por meio de sua Secretaria 

de Saúde, que forneça a LARISSA MANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO, 

Os. 75 
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gratuitamente e independentemente de qualquer formalidade burocrática 

protelatória, PREGAMIN (formula extensamente hidrolisada), 5 latas de leite por 

mês, 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 20% (vinte 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,19 de julho de 2019. 

Diogo de Mendonça Furtado 
Juiz de Direito 
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