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ADVOGADO : Rafael Santiago Alves e outro
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ADVOGADO : Felipe de Moraes Andrade

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO. 
COMPETÊNCIA  SOLIDÁRIA   DA  UNIÃO, 
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 
NO CUIDADO DA SAÚDE E NA ASSISTÊNCIA 
PÚBLICA  (ART.  23,  INC.  II).  REJEIÇÃO. 
DECISÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO 
DO   EXAME  QUE  NÃO  SE  SUJEITA  AO 
MÉRITO  ADMINISTRATIVO.  TEORIA  DOS 
“LIMITES  DOS  LIMITES”.  CONCESSÃO  DA 
SEGURANÇA.

“(...) 3. O direito à saúde é assegurado a todos e 
dever  do  Estado,  por  isso  que  legítima  a 
pretensão quando configurada a necessidade do 
recorrido.O  Estado,  o  Distrito  Federal  e  o 
Município  são  partes  legítimas  para  figurar  no 
polo passivo nas demandas cuja pretensão é o 
fornecimento de medicamentos imprescindíveis à 
saúde de pessoa carente,  podendo a  ação ser 
proposta  em  face  de  quaisquer  deles. 
Precedentes:  REsp  878080  /  SC;  Segunda 
Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ; 
Segunda  Turma;  DJ  09.05.2006  p.  207;  REsp 
656979  /  RS,  DJ  07.03.2005.  (…)  8.  Agravo 
regimental  desprovido.”  (AgRg  no  Ag 
1044354/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008)

Não  basta,  portanto,  que  o  Estado  meramente 
proclame o reconhecimento formal de um direito. 
Torna-se  essencial  que,  para  além  da  simples 
declaração constitucional  desse direito,  seja  ele 
integralmente respeitado e plenamente garantido, 
especialmente naqueles casos em que o direito - 
como  o  direito  à  saúde  -  se  qualifica  como 
prerrogativa jurídica de que decorre o poder do 
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cidadão de exigir do Estado a implementação de 
prestações  positivas  impostas  pelo  próprio 
ordenamento constitucional.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  impetrado  por  José 

Vicente  Neto  em  face  do  Secretário  de  Saúde  do  Estado  da  Paraíba.  O 

Impetrante alega que foi acometido por sérios problemas de saúde e necessita,  

urgentemente, de tratamento adequado. Prossegue, alegando, no  writ, que o 

médico que o atendeu, requereu a realização, para melhorar o diagnóstico da 

doença, de uma Ressonância Magnética Dorsal e Lombar.

Narra  que tentou realizar  o  exame,  procurando por  diversas 

vezes  o  Núcleo  Regional  de  Sousa,  bem como a  Secretaria  de  Saúde  do 

Estado da Paraíba, entretanto, sem sucesso.

Por fim, pugna pela concessão da medida liminar para que seja 

“determinado com urgência, até o julgamento final do mérito a realização do  

exame de Ressonância Magnética Dorsal e Lombar, prescrito pelo médico que  

o atendeu, sob pena de aplicação de multa diária”.

Anexou documentos às fls. 15/21.

O Estado  da  Paraíba manifestou-se  acerca  do Mandado de 

Segurança às fls. 30/38.

Parecer da Câmara Técnica de Saúde às fls. 44/45.

Concessão do pedido liminar às fls. 47/49.

Nova manifestação do Estado da Paraíba às fls. 56/65.

Às  fls.  68/75,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  pela 

concessão da segurança.
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É o relatório.

DECIDO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

O fato do Mandado de Segurança não ter sido impetrado contra 

o Município do Autor, não impede o acolhimento do pedido, eis que, como visto, 

o  sistema  de  saúde  implica  cobertura  integral,  inclusive  quanto  aos  

medicamentos, e deve ser implementado não apenas pela União, Estados e  

Distrito  Federal,  mas  também,  pelos  Municípios,  sem  necessidade  do  

chamamento  ao  processo  dos  demais  entes  responsáveis,  posto  que  o  

cidadão   pode   exigir   de   qualquer   daqueles,   em  conjunto   ou  

separadamente,   a  obediência   do  comando   constitucional,   conforme  

preceitua  o  artigo  275 do  Código  Civil,  quanto  à  solidariedade  passiva  da  

obrigação:  'O  credor  tem  direito  a  exigir  e  receber  de  um ou de alguns  

dos devedores,  parcial  ou  totalmente,  a dívida  comum;  se o pagamento  

tiver   sido  parcial,   todos   os  demais   devedores   continuam   obrigados  

solidariamente  pelo  resto'.

Logo,  é   evidente  que  a  hipótese  dos  autos  trata  de 

litisconsórcio passivo,  porém  facultativo,  porquanto  eventual concessão da 

segurança,  dada  a  existência de obrigação  solidária,  em  nada  afetará  a 

esfera  jurídica  do  outro  ente  federativo,  nos termos  do  art.  47  do  CPC.

Ademais  é  importante  ressaltar  que  a  jurisprudência  trazida 

pelo Impetrado trata do fornecimento de medicamentos, porém, no caso em 

tela, tratamos somente da realização de um exame.

Acerca da matéria em descortino, proclama a jurisprudência:

“(...) 3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever 
do  Estado,  por  isso  que  legítima  a  pretensão  quando 
configurada a necessidade do recorrido.
− O Estado,  o  Distrito  Federal  e  o  Município  são 
partes  legítimas  para  figurar  no  polo  passivo  nas 
demandas  cuja  pretensão  é  o  fornecimento  de 
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medicamentos  imprescindíveis  à  saúde  de  pessoa 
carente,  podendo  a  ação  ser  proposta  em  face  de 
quaisquer  deles. Precedentes:  REsp  878080  /  SC; 
Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / 
RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 
/  RS,  DJ  07.03.2005.  (…)  8.  Agravo  regimental 
desprovido.” (AgRg  no  Ag  1044354/RS,  Rel.  Ministro 
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, 
DJe 03/11/2008) (grifei)

“DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  A  PESSOA 
NECESSITADA. DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO 
ESTADO.  Responsabilidade  pela  saúde  pública 
compartilhada entre  a União,  os  Estados e municípios, 
podendo ser acionado qualquer um deles, em conjunto 
ou  separadamente”  (TJRS  -  AGI  70003959285,  3ª 
C.Cív.,  Rel.  Des.  Luiz  Ari  Azambuja  Ramos,  J. 
02.05.2002) (destaquei)

Pelas  razões  acima  expostas,  REJEITO a  preliminar  de 
ilegitimidade passiva do Estado.

MÉRITO

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  o  Senhor  José  Vicente 

Neto sofre  de  uma  séria  patologia,  necessitando  realizar  o  exame  de 

ressonância magnética dorsal e lombar, consoante atesta o Laudo Médico de fl. 

21.

Segundo o art. 196 da Constituição Federal, “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 respeito desse preceito,  a melhor orientação é aquela que 

considera que as normas pertinentes à saúde, por ser ela o mais típico dos 

direitos sociais,  têm  aplicabilidade  imediata,  independendo  de  norma 

regulamentadora.

Mais adiante, a Constituição Federal, no seu art. 198, consigna 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e  

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as  
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seguintes diretrizes: [..] II - atendimento integral, com prioridade para atividades  

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [...] § 1º - O sistema único  

de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento  

da  seguridade  social,  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  

Municípios, além de outras fontes".

Diante dessas disposições, observa-se que o Sistema Único de 

Saúde garante o fornecimento de cobertura integral aos seus usuários - não 

importando se de forma coletiva ou individualizada, como no caso em apreço -, 

e por todos os entes estatais da Administração Direta: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, do que decorre a impossibilidade do reconhecimento da 

irresponsabilidade do Recorrido.

Sobre  a  universalidade  da  cobertura,  no  âmbito 

infraconstitucional, a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao regular o 

SUS e dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, bem como sobre a organização e funcionamento dos serviços a ela 

correspondentes, estabelece no art. 6º que “estão incluídas ainda no campo de  

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: [...] d) de  

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;”.

Nesse  caminho  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de 

Justiça:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO 
DE SEGURANÇA. OBJETIVO: RECONHECIMENTO DO 
DIREITO  DE  OBTENÇÃO  DE  MEDICAMENTOS 
INDISPENSÁVEIS  AO  TRATAMENTO  DE  RETARDO 
MENTAL,  HEMIATROPIA,  EPILEPSIA,  
TRICOTILOMANIA  E  TRANSTORNO  ORGÂNICO  DA 
PERSONALIDADE.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM. 
RECURSO  ORDINÁRIO.  DIREITO  À  SAÚDE 
ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 6º  
E  196  DA  CF).  PROVIMENTO  DO  RECURSO  E 
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I - É direito de todos e dever do Estado assegurar aos  
cidadãos  a  saúde,  adotando  políticas  sociais  e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e  
de  outros  agravos  e  permitindo  o  acesso  universal  
igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  
proteção e recuperação (arts. 6º e 196 da CF).
II  -  Em  obediência  a  tais  princípios  constitucionais,  
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cumpre  ao  Estado,  através  do  seu  órgão  competente, 
fornecer medicamentos indispensáveis ao tratamento de 
pessoa  portadora  de  retardo  mental,  hemiatropia,  
epilepsia,  tricotilomania  e  transtorno  orgânico  da 
personalidade.
III  -  Recurso  provido.”  (RMS  13452/MG,  Rel.  Ministro 
GARCIA  VIEIRA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
13/08/2002, DJ 07/10/2002 p. 172)

“RECURSO ESPECIAL.  MANDADO DE SEGURANÇA.  
FORNECIMENTO  GRATUITO  DE  MEDICAMENTOS.  
SUS. LEI N. 8.080/90.
O  v.  acórdão  proferido  pelo  egrégio  Tribunal  a  quo 
decidiu  a  questão  no  âmbito  infraconstitucional,  
notadamente à luz da Lei n.8.080, de 19 de setembro de 
1990.
O Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da 
assistência, de forma individual ou coletiva, para atender  
cada caso em todos os níveis de complexidade,  razão 
pela qual,  comprovada a necessidade do medicamento  
para  a  garantia  da  vida  da  paciente,  deverá  ser  ele  
fornecido.  Recurso especial  provido.  Decisão unânime.” 
(REsp  212346/RJ,  Rel.  Ministro  FRANCIULLI  NETTO, 
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  09/10/2001,  DJ 
04/02/2002 p. 321)

Do corpo de último Acórdão se extrai a seguinte lição:

“Observa-se, pois,  que  o  Sistema  Único  de  Saúde 
pressupõe  a  integralidade  da  assistência,  de  forma 
individual  ou  coletiva,  para  atender  cada caso  em  
todos  os  níveis  de  complexidade,  razão  pela  qual,  
comprovada   a  necessidade  do  medicamento  para  a 
garantia da vida da paciente, deverá ser ele  fornecido.  
Tem,   portando,   a   recorrente,   visivelmente,   direito  
líquido  e  certo ao recebimento do remédio.

As  normas  que  promovem  a  garantia  de  direitos  
fundamentais  não  podem  ser  consideradas  como 
programáticas, porque 'possuem um conteúdo  que  pode 
ser   definido   na   própria   tradição   da   civilização  
ocidental-cristã'  e  'a  sua regulamentação  legislativa,  
quando   houver,   nada   acrescentará   de   essencial:  
apenas  pode  ser  útil   (ou,  porventura,  necessária)  
pela   certeza   e   segurança  que  criar   quanto   às  
condições  de  exercício  dos  direitos  ou  quanto  à  
delimitação  frente a  outros  direitos'   (cf.   José  Luiz 
Bolzan,   'Constituição   ou  Barbárie:   perspectivas 
constitucionais',   in   'A  Constituição   Concretizada   -  
construindo  pontes  com  o público e o privado',  Ingo  
Wolfgang  Sarlet  (org),  Livraria  do  Advogado  Editora,  
Porto Alegre, 2000, p. 34).

Dessarte,  defronte  de  um  direito  fundamental,  cai  por  
terra qualquer outra justificativa de natureza técnica ou  
burocrática  do  Poder  Público,  uma  vez que, segundo  
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os  ensinamentos  de  Ives Gandra  da  Silva Martins,  'o  
ser humano  é  a única  razão  do Estado. O Estado  está  
conformado  para servi-lo,  como  instrumento por  ele  
criado   com   tal   finalidade.   Nenhuma   construção  
artificial,   todavia,   pode  prevalecer   sobre   os   seus  
inalienáveis  direitos  e liberdades,  posto  que  o Estado  
é um meio  de  realização  do  ser  humano  e não  um  
fim  em  si mesmo'  (in  "Caderno de Direito Natural  - Lei  
Positiva  e  Lei  Natural",  n.  1,  1a  edição,  Centro  de 
Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p. 27).

Deveras, como já  foi  ressaltado  pelo  ilustre  Ministro  
José  Delgado,  ao julgar  caso  semelhante  ao  dos  
autos,   em   que   se   discutia   o   fornecimento  de  
medicamentos  a  portadores  do  vírus  HIV,  o  Resp  n.  
325.337/RJ, DJU de 3.9.2001, 'a  busca  pela  entrega  
da  prestação  jurisdicional  deve  ser prestigiada  pelo  
magistrado,  de  modo  que  o  cidadão  tenha,  cada  vez 
mais facilitada,  com  a contribuição  do Poder  Judiciário,  
a  sua   atuação   em sociedade,   quer   nas   relações  
jurídicas  de direito  privado,  quer nas de direito público'.

Nesse sentido, também  já  se  posicionou  o  Supremo  
Tribunal  Federal,  verbis:  'Entre   proteger   a  
inviolabilidade  do  direito   à   vida,   que  se qualifica  
como direito   subjetivo   inalienável   assegurado   pela  
própria Constituição  da República  (art. 5,  caput),  ou  
fazer  prevalecer  contra essa  prerrogativa fundamental,  
um   interesse  financeiro   e   secundário   do  Estado,  
entendo  -   uma  vez  configurado  esse  dilema, que  
razões  de ordem  ético-  jurídica  impõe  ao  julgador  
uma  só  e  possível  opção:  o respeito  indeclinável  à  
vida'  (PETMC  1246/SC,  rel.  Min.  Celso  de Mello,  em 
31.1.1997).”

Sustenta o Impetrado que deve ser oportunizado ao mesmo a 

possibilidade de analisar o tratamento mais eficaz para o paciente e menos 

oneroso para o Poder Público.

Tal alegação não merece amparo.

Não se pode negar o procedimento médico prescrito baseado 

numa mera possibilidade de existir procedimento menos oneroso.

Diante  disto,  pode-se  concluir  que  ainda  que  existisse 

tratamento similar no mercado ou mesmo procedimento similar,  tal  fato não 

determinaria, por si só, que é o Impetrado quem decidirá sobre a solução mais 

adequada,  pois  deve  ser  analisado  todo  o  contexto  do  quadro  médico  da 
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paciente. 

O  postulado  da  “reserva  do  possível” constitui  um  limite  à 

efetivação dos direitos socioeconômicos. Neste aspecto, é de se observar que 

tal criação jurisprudencial condiciona a materialização de direitos prestacionais 

à existência de recursos financeiros.

Acontece que o Poder Público tem-se utilizado deste princípio 

para  tentar  se  esquivar  de  responsabilidades  que  lhe  foram  atribuídas 

constitucionalmente,  sem  ao  menos  demonstrar  a  sua  incapacidade 

econômica. O direito à saúde é consectário do direito à vida, razão pela qual 

indiscutível é a relevância e primazia na sua proteção.

Por fim, a Câmara Técnica de Saúde do Judiciário estabelece, 

às fls. 44/45, que o exame requisitado pelo Impetrante está incluso na tabela 

de procedimentos do SUS, portanto, é plena exigível pela parte autora.

Sendo assim,  CONCEDO,  MONOCRATICAMENTE,  a  ordem 

mandamental, o fazendo na forma do art. 557, §1º, do CPC, mantendo, por 

conseguinte, todos os termos da liminar outrora indeferida.

Sem custas e honorários, por força do Súmula nº 512 do STF.

P.I.

João Pessoa,___ de agosto de 2014.

Juíza Convocada VANDA ELIZABETH MARINHO

Relatora
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