
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ETE  D O  DE SEM BAR G AD OR JOÃO  ALV E S  D A S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2014204-36.2014.815.0000 
RELATOR         : Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE   : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, 
AGRAVADO     : Ana Cláudia Lucena de Farias Souza
                               (Adv. João Paulo de Araújo Melo)

AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
LIMINAR.  FORNECIMENTO  DE  TRATAMENTO  E  DE 
INSUMOS.  DIABETES  TIPO  II.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. 
REJEIÇÃO.  TUTELA  DO  DIREITO  À  VIDA.  VALOR  MAIOR 
QUE  QUESTÕES  BUROCRÁTICAS  DO  ESTADO.  RISCO  DE 
GRAVES  PREJUÍZOS  À  SAÚDE  DA  AGRAVADA. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de 
todos e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação 
de  fornecer  gratuitamente  às  pessoas  desprovidas  de  recursos 
financeiros  a  medicação  necessária  para  o  efetivo  tratamento  de 
saúde.

Tratando-se  o  caso  de  obrigação  máxima  tirada  da  própria 
Constituição  Federal,  não  há  como  considerar  que  a  medida 
concedida ofendeu o princípio da separação dos poderes.  No caso 
dos  autos,  encontra-se  em  jogo  um  bem  jurídico  que  prefere  a 
todos  os  outros,  principalmente  as  limitações  financeiras  que  a 
Fazenda  Municipal  possua  ou  venha  a  possuir.  Por  outro  lado, 
continuo a reconhecer o perigo na demora que motivou a expedição 
da liminar. De fato, reformada a decisão ao final do julgamento do 
mandado de segurança, o Estado tem a possibilidade de recompor 
seu  prejuízo,  eminentemente  material.  À  parte  impetrante, 
contudo,  não  acena  esta  possibilidade,  eis  que  o  bem  que  ora 
deseja  proteger  não  é  material  e,  em  caso  extremo,  decisão 
favorável nenhuma poderá fazer voltar o status quo ante.  



VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Segunda  Seção  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 141.

Relatório

Trata-se de agravo interno interposto  contra  decisão  interlocutória 
que deferiu parcialmente a liminar no mandado de segurança impetrado por Ana Cláudia 
Lucena de Farias Souza contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Saúde 
do Estado da Paraíba.

Na decisão recorrida, determinou-se que o Secretário de Saúde do 
Estado providenciasse,  no  prazo de  5  (cinco)  dias  úteis,  o  fornecimento  da Bomba de 
Infusão Contínua de Insulina, bem como os insumos necessários a sua utilização (fl. 42), 
mensalmente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) de responsabilidade pessoal da autoridade impetrada. 

Inconformado, o Estado da Paraíba recorre aduzindo, em preliminar, 
sua  ilegitimidade passiva.  No  mérito,  afirma haver  a  possibilidade de  substituição  do 
tratamento por outro já  disponibilizado pelo SUS e da necessidade de observância do 
princípio da cooperação.

Sustenta,  ainda,  a  inobservância  do  devido  processo  legal,  a 
necessidade  de  comprovação  da  ineficácia  dos  tratamentos  ofertados  pelo  Estado  da 
Paraíba e de examinar as condições físicas da paciente.

De outro lado, afirma que a impetrante não logrou demonstrar o alto 
custo do tratamento, tampouco a impossibilidade de arcar com seus custos. Ao final, pede 
o provimento do recurso para denegar a segurança ou reformar a decisão agravada.

É o relatório. 

VOTO

A pretensão  não  merece  prosperar.  Conforme consta  dos  autos,  a 
impetrante  é  portadora  de  Diabetes  Mellitus  Tipo  1  (CID  E10),  com  mau  controle 
glicêmico,  daí  porque  necessita  de  tratamento  com  insulinoterapia  intensiva  (lantus  e 
novorapid), com urgência, para obter o tratamento adequado e o controle efetivo, a fim de 
minimizar a evolução de sua moléstia.

Iniciando-se  pelo  exame  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva, 
levantada pelo  Estado da Paraíba,  adiante-se  que a  mesma não deve prosperar.  Nesta 



senda, destaque-se que prevalece na Corte Superior o entendimento de que “[...] sendo o 
SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função 
da  solidariedade,  a  legitimidade  passiva  de  quaisquer  deles  no  pólo  passivo  da 
demanda”1. 

A esse respeito, frisem-se os julgados infra:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  –  AGRAVO 
REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  – 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  – 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS 
–  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  UNIÃO.  1.  Esta  Corte  em 
reiterados  precedentes  tem  reconhecido  a  responsabilidade 
solidária do entes federativos da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios  no  que  concerne  à  garantia  do  direito  à  saúde  e  à 
obrigação  de  fornecer  medicamentos  a  pacientes  portadores  de 
doenças consideradas graves. 2. Agravo regimental não provido”.

"ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  MENOR  CARENTE. 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES 
FEDERATIVOS.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO 
RECONHECIDA. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a 
saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal premissa impõe ao 
Estado  a  obrigação  de  fornecer  gratuitamente  às  pessoas 
desprovidas de recursos financeiros a medicação necessária para o 
efetivo tratamento de saúde".

No mesmo sentido,  destaquem-se:  REsp 507.205/PR,  Rel.  Ministro 
José  Delgado,  1ª  Turma,  DJ  17/11/2003;  REsp  656.979/RS,  Rel. 
Ministro  Castro  Meira;  REsp  656.296/RS,  Rel.  Ministro  Francisco 
Falcão.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Outrossim, mostra-se desnecessária a realização de análise do quadro 
clínico da enferma, por parte do Ente Público, haja vista que a consulta, realizada junto a 
seu médico, com a emissão de receituário e relatórios, constitui elemento suficiente para 
comprovar o estado em que se encontra a patologia e o tratamento mais eficaz para a sua 
cura.

Ademais,  o  Estado  da  Paraíba  já  teve  a  oportunidade  de  emitir 
parecer  técnico  sobre  o  tema,  tendo  se  limitado  a  alegar  que  a  competência  para  o 
fornecimento dos insumos seria do município. Não há, portanto, que se falar em infração 



ao devido processo legal tampouco em dilação probatória.

No caso, tenho como presente a relevância ventilada, uma vez que a 
Constituição Federal, no seu art. 196, prevê que  “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”. 

Ao tratar da matéria, José Afonso da Silva assevera:

“A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que 
a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 
rege-se  pelos  princípios  da  universalidade  e  da  igualdade  de 
acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperem. 
As ações e serviços de saúde são de relevância pública,  por isso 
ficam  inteiramente  sujeitos  à  regulamentação,  fiscalização  e 
controle do poder público’, nos termos da lei, a quem cabe executá-
los  diretamente  ou por  terceiros,  pessoas físicas  ou jurídicas  de 
direito privado.”1 

Tratando-se  o  caso  de  obrigação  máxima  tirada  da  própria 
Constituição  Federal,  não  há  como  considerar  que  a  medida  concedida  ofendeu  o 
princípio da separação dos poderes. 

No caso dos autos, encontra-se em jogo um bem jurídico que prefere 
a  todos  os  outros,  principalmente  as  limitações  financeiras  que  a  Fazenda  Municipal 
possua ou venha a possuir.

Por  outro  lado,  continuo  a  reconhecer  o  perigo  na  demora  que 
motivou a expedição da liminar. De fato, reformada a decisão ao final do julgamento do 
mandado  de  segurança,  o  Estado  tem  a  possibilidade  de  recompor  seu  prejuízo, 
eminentemente material. À parte impetrante, contudo, não acena esta possibilidade, eis 
que o bem que ora deseja proteger não é material e, em caso extremo, decisão favorável 
nenhuma poderá fazer voltar o status quo ante.  

Expostas estas considerações, nego provimento ao recurso. É como 
voto.

DECISÃO

A  Segunda  Seção  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do 

1 Curso de Direito Constitucional Positivo, 11ª ed., Malheiros, p. 761/2.



relator.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Desembargador 
João  Alves  da  Silva,  Relator  do  Processo.  Participaram  do  julgamento,  ainda,  os 
Excelentíssimos Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Aurélio 
da  Cruz,  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira. 
Ausente justificadamente a Excelentíssima Desembargadora Maria das Graças de Morais 
Guedes.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Excelentíssima Dra. Ana Cândida Espínola, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 01 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

           João Alves da Silva
                     Relator


