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DECISÃO

I - Relatório

Trata-se de ação ordinária, sob o palio da gratuidade judiciária, com pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JOÃO BATISTA PAULINO XIMENES, 
em face da União, do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza.

Relata o autor que é portador de é portador de Leucemia Mieloide aguda 
secundária à Síndrome Mielodisplástica (CID: C92.0), e necessita do medicamento 
Azacitidina (Vidaza) na dose de 75mg/m2 diariamente, durante 7 (sete) dias por 
ciclo. Desse modo, conforme o Relatório Médico anexado na inicial, serão 
necessários inicialmente 14 (quatorze) frascos de 100mg por mês, durante pelo 
menos 6 (seis) meses, totalizando 84 (oitenta e quatro) frascos.

Informa que uma caixa com um frasco do medicamento Azacitidina custa R
$1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais) não podendo arcar com referidos valores, 
ante os seus parcos recursos, vez que trabalha como motorista de caminhão, sem 
vínculo empregatício. Informa ainda que em virtude da doença, encontra-se 
impossibilitado de trabalhar, contando atualmente com a ajuda financeira de 
amigos e familiares para arcar com as despesas essenciais.

Considerando, portanto, a imprescindibilidade do medicamento, e que a 
inocorrência do tratamento predicado poderá agravar-lhe o risco de morte ou, ao 
menos, piorar seriamente suas condições de vida, pleiteia a concessão de tutela de 
urgência.

A inicial veio acompanhada de documentação comprovando o diagnóstico da 
doença do autor e a prescrição do medicamento requerido nesta ação, ressaltando 
a sua necessidade para o adequado tratamento da enfermidade.

Despachado no plantão judiciário, o juiz determinou a intimação dos demandados, 
instando-os a discorrerem, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas), sobre o pedido 
de tutela emergencial.

A União, único dos entes públicos componentes do polo passivo a se manifestar 
sobre o despacho deste juízo e sobre o pedido antecipatório, defendeu que havia 
tratamento alternativo no SUS disponível ao autor.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência.
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II - Fundamentos e Decisão

A Constituição Federal de 1988 reservou um lugar de destaque para a saúde, 
tratando-a, de modo inédito no constitucionalismo pátrio, como um verdadeiro 
direito fundamental:

"art. 196. A 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".

Qualificar um dado direito como fundamental não significa apenas atribuir-lhe uma 
importância meramente retórica, destituída de qualquer conseqüência jurídica. Pelo 
contrário, a constitucionalização do direito à saúde acarretou um aumento formal e 
material de sua força normativa, com inúmeras conseqüências práticas daí advindas, 
sobretudo no que se refere à sua efetividade, aqui considerada como a 
materialização da norma no mundo dos fatos, a realização do direito, o desempenho 
concreto de sua função social, a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 
dever-ser normativo e o ser da realidade social (Cf. BARROSO, Luís Roberto. O 
Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas: limites e possibilidades da 
Constituição Brasileira. 3ª ed. São Paulo: Renovar, 1996, p. 83).

Atualmente, é reconhecida uma eficácia jurídica máxima a todas as normas 
definidoras de direito fundamental, inclusive aos direitos sociais, como a saúde. 
Desse modo, dentro da chamada "reserva do possível", o cumprimento dos direitos 
sociais pelo Poder Público pode ser exigido judicialmente, cabendo ao Judiciário, 
diante da inércia governamental na realização de um dever imposto 
constitucionalmente, proporcionar as medidas necessárias ao cumprimento do 
direito fundamental em jogo, com vistas à máxima efetividade da Constituição.

Tem-se entendido, de forma quase pacífica na jurisprudência, que o direito à saúde, 
consagrado no art. 196, da CF/88, confere ao seu titular (ou seja, a todos) a 
pretensão de exigir diretamente do Estado que providencie os meios materiais para 
o gozo desse direito, como, por exemplo, forneça os medicamentos necessários ao 
tratamento ou arque como os custos de uma operação cirúrgica específica.

No que se refere ao fornecimento de remédios, mais especificamente remédios a 
portadores do HIV, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal que tem decido 
da seguinte forma:
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"PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS -
DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS -
DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) -
PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE 
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. 
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 
cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à 
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa 
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da 
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA 
NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. -
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por 
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 
organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa 
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita 
de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus 
HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República 
(arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto 
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente 
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF"[1].

Esse julgado, embora não tenha sido o pioneiro[2], merece destaque pela extensão 
e eficácia que atribuiu ao direito fundamental à saúde e serve de fundamento à 
presente decisão.

O mesmo fundamento utilizado para obrigar o Poder Público a fornecer o 
medicamento a pessoas carentes pode ser utilizado para obrigá-lo a custear 
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tratamentos e exames específicos, como por exemplo, exame de ressonância 
magnética[3], eletroencefalograma[4], fornecimento de aparelhos auditivos[5], 
implante de prótese[6], internação em UTI neo-natal em hospital particular[7], 
tratamento psiquiátrico ou psicológico a menor carente[8], internação médica em 
hospital particular, diante da ausência de vaga em hospital conveniado com o SUS
[9], custeio de transporte para tratamento médico em outra localidade[10], 
transplante de medula óssea[11], implantação de aparelho cardioversos-
desfibrilador ventricular[12] etc.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da 
União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades tem 
legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva 
garantir o tratamento médico adequado a pessoas desprovidas de recursos 
financeiros" (entre outros: AgRg no AREsp 413.860/MG, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 06/03/2014). Desse 
modo, mostra-se clara a legitimidade passiva da União, o que atrai a competência da 
Justiça Federal, nos termos do inciso I do art. 109 da Carta Magna de 1988.

Firmada a competência da Justiça Federal, e diante da urgência que o problema de 
saúde da parte autora provoca, passo à análise do pleito antecipatório.

O cerne da controvérsia é saber se o autor, portador de Leucemia Mieloide aguda, 
secundária à Síndrome Mielodisplástica (CID: C92.0), faz juz ao medicamento 
Azacitidina (Vidaza), conforme prescrição médica.

No AgRegSL 47/PE e na STA 175, ambos julgados em 17/3/2010, o pleno do 
Supremo Tribunal Federal, acolhendo voto do Ministro Gilmar Mendes, definiu 
algumas diretrizes capazes de orientar a concessão de tutela antecipada visando o 
fornecimento de medicamento e tratamentos médicos. Nas referidas ações, 
pacificou-se o entendimento de que existe uma responsabilidade solidária de todos 
os entes da federação na concretização do direito à saúde. Do ponto de vista 
processual, isso significa que existe uma legitimação passiva concorrente entre a 
União, os Estados e os Municípios, quando estiver em jogo a proteção do direito à 
saúde. Também se enfrentou a possível tensão com o princípio da separação de 
poderes, em razão da interferência judicial nas políticas públicas de saúde. O 
entendimento pacificado é que, quando a ordem judicial limita-se a determinar o 
cumprimento de uma política pública já prevista, não há violação da separação de 
poderes.
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Analisando especificamente a hipótese dos autos, quanto a concessão do 
medicamento VIDAZA (Azacitidina), cabe obsevar que o estudo realizado pelo 
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, realizado pelo Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Conselho Nacional de 
Justiça, (http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/notas-tecnicas), 
concluiu-se que somente há evidências que suportam o uso da Azacitidina para 
pacientes com o seguinte perfil específico: a) pacientes portadores de mielodisplasia 
de escore IPSS de risco intermediário 2 ou alto risco; b) pacientes com leucemia 
mielóide aguda segundo a OMS (20 a 30% de blastos na medula óssea). (nosso grifo)

Dito isto, observa-se que, de acordo com o Relatório Médico assinado pela médica 
Dra. Fernanda Benevides, CREMEC 13825, Id. 4058100.1980622, há indicação da 
medicação requerida para o caso clínico, por seu o autor portador de Leucemia 
Mielóide aguda secundária à Síndrome Mielodisplástica (CID: C92.0), necessitando 
do tratamento até que um doador de medula seja encontrado e ele seja submetido 
ao transplante alogênico. 

Assim sendo, a existência de outros medicamentos disponíveis no SUS para o caso 
de Leucemia Mieloide aguda, por si só não afasta o direito da autora ao 
recebimento do Vidaza (Azacitidina), uma vez que o seu caso está a margem do 
tratamento convencional fornecido pelo Estado (lato sensu).

Constatada a probabilidade do direito, o perigo de dano irreparável é evidente (art. 
300 do CPC), pois, com a não realização do tratamento e o não fornecimento do 
medicamento, a enfermidade irá se agravar mais ainda, podendo, inclusive, 
desencadear um desfecho fatal para a promovente.

Por fim, considerando que também cabe ao Estado do Ceará e ao município de 
Fortaleza a gestão dos recursos destinados à saúde, o que favorece o célere e 
adequado cumprimento dos termos desta decisão, entendo que o comando contido 
nesta decisão deverá se dirigir, também, aos referidos entes.

Sendo assim, e por conta das razões expostas, defiro o pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela para determinar à União, ao Estado do Ceará (Secretaria Estadual 
da Saúde) e ao Município de Fortaleza que forneçam a JOÃO BATISTA PAULINO 
XIMENES, o medicamento  Vidaza (Azacitidina), conforme prescrição médica, até 
ordem judicial em contrário, cominando, desde logo, multa diária no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento das presentes determinações.

Contacte-se a COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - COASF/SESA, a fim de incluir a parte autora entre 
os beneficiários da assistência farmacêutica acima indicada.

Intimem-se a União, o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza, por mandado e 
com a urgência que o caso requer, para fiel e imediato cumprimento do 
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presente decisum antecipatório.

Ciência às partes, acerca desta decisão.

Expedientes de cumprimento em regime de plantão.

Fortaleza (CE), 18 de janeiro de 2017.
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