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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº  2007637-86.2014.815.0000
RELATOR      : Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE      : Tassila Maria dos Santos Melo
ADVOGADO            : Rafael Santiago Alves
IMPETRADO             : Secretário de Saúde do Estado da Paraíba

 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança,  com
pedido de liminar, impetrado por TASSILA MARIA DOS SANTOS MELO contra
ato considerado ilegal  praticado pelo  SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE
DO ESTADO DA PARAÍBA, apontado como autoridade coatora.

A  impetrante  arguiu  que  é  portadora  de
Linfangioleiomatose, CID J 84.8, necessitando de um concentrador de oxigênio
portátil  para  uso de oxigênio  suplementar  24  (vinte  e  quatro)  horas  por  dia,
conforme relatório médico e exames juntados na exordial e que não dispõe de
recursos  financeiros  suficientes  para  custear  a  aquisição  do  medicamento
necessário.

Pediu a concessão de liminar para determinar
que  a  autoridade  apontada  coatora  forneça  a  impetrante,  o  equipamento
prescrito pelo médico, sob pena de aplicação de multa diária a ser estipulada.
Por  fim,  requereu a  concessão definitiva  da  segurança pleiteada em caráter
liminar,  obrigando  a  autoridade  coatora  a  fornecer  de  forma  gratuita  o
equipamento descrito  para o tratamento de doença.

Este  signatário,  reservou-se  ao  direito  de
apreciar  a  medida  liminar,  após  a  notificação  da  autoridade  apontada  como
coatora para que prestasse as informações, bem como da ciência ao  órgão de
representação  judicial  da  pessoa  jurídica  interessada,  para  que,  querendo,
ingresse no feito.
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À fl. 48, consta certidão informando que não
aportaram resposta à notificação de fl. 47 e à intimação de fl. 44.

É o relatório.

D E C I D O

“Ab  initio”, cumpre  observar  o  pedido  de
gratuidade judicial. 

Como corolário da garantia constitucional  de
acesso  ao  judiciário,  para  o  interessado  gozar  dos  auspícios  da  gratuidade
judicial,  basta,  em princípio,  a  mera afirmação na petição inicial  de que não
detém recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou
de sua família, conforme prescreve o art. 4º da Lei nº 1.060/50, que giza:

“Art.  4º.  A  parte  gozará  dos  benefícios  da  assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do
processo  e  os  honorários  de  advogado,  sem  prejuízo
próprio ou de sua família.”

A presunção da carência  alegada,  poderá a
qualquer tempo ser revogada. Assim, defiro o pedido de gratuidade processual à
impetrante.

Quanto  ao  pedido  de  liminar,  conforme
preleção do art. 5º, LXIX, da Carta da República, o mandado de segurança é
remédio destinado a tutelar direito líquido e certo, não amparado por “habeas
corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições delegadas pelo Poder Público.

A  despeito  de  autorizadas  opiniões  em
contrário, é mister ressaltar que a concessão de liminar em sede de mandado de
segurança  há  de  vir  expressamente  requerida  quando  da  impetração,
demonstrando o impetrante as causas e fundamentos pelos quais o relator, na
hipótese  de  mandado  de  segurança  de  competência  dos  Tribunais,  pode
conceder essa medida de urgência.

O pedido liminar pode ser caracterizado como
cautelar ou antecipatório. 

Aquele  (cautelar)  tem  por  escopo  criar  ou
manter  um  estado  ideal  de  fato  e  de  direito  para  a  atuação  da  prestação
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jurisdicional definitiva, ou seja, para que se possa julgar definitivamente o mérito
do “pedido principal” sem que a demora do julgamento cause tanto prejuízo ao
postulante,  que uma posterior  decisão a seu favor não tenha mais razão de
existir. 

Por  outro  lado,  a  antecipação  de  tutela
confere  ao  requerente  toda  ou  parte  de  sua  pretensão  final,  não  há
acautelaridade  de  um  direito  para  que  ele  não  pereça,  mas  sim  a  própria
concessão do direito perquirido. Em síntese: o provimento cautelar preserva o
direito, o antecipatório já o concede.

Saliente-se, ainda, a possibilidade de conferir
ao  pedido  liminar  o  caráter  de  satisfatividade.  Este,  por  sua  vez,  pode  ser
qualificado em três modalidades:  a)  quando sua concessão acarreta a perda
superveniente do objeto da ação; b) quando seu deferimento implica situação
irreversível (não se confunde com a anterior, em virtude de ainda persistir outro
interesse na demanda), e; c) quando se concede a pretensão final do postulante
(confusão com o instituto da antecipação da tutela).

É  importante  frisar  que,  no  que  pertine  às
liminares satisfativas – precisamente nos casos “a” e “b” – a interpretação do art.
1°, § 3°, da Lei n° 8.437/921, que, com o advento da Lei n° 9.494/97, passou a
ter  aplicabilidade  quando  se  trata  de  concessão  de  tutela  antecipada  em
desfavor  da  Fazenda  Pública,  deve  ser  fincada  sob  os  princípios  da
razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

A tendência atual e universal dos escopos do
processo e do exercício da jurisdição é o abandono das fórmulas extremamente
jurídicas (claustrofobia de tipos), visando a um melhor equilíbrio entre o poder
(abusos e desvios na atuação dos agentes estatais) e a liberdade do indivíduo.

Enquanto  a  visão  jurídica  do  direito  e  do
processo revela que esse serve para a atuação daquele (o processo não é um
fim  em  si  mesmo),  o  enfoque  social  de  ambos  os  mostram  solidariamente
voltados à mesma ordem de benefícios a serem prestados à sociedade.

CÂNDIDO  RANGEL  DINAMARCO2, ao
lecionar  sobre  a  interpretação  das  leis  e  a  sensibilidade  para  se  chegar  a
soluções justas, textua:

“É  indispensável  colher  do  mundo  político  e  do  social  a
essência dos valores ali vigorantes, seja para a interpretação

1  “Art. 1°
§ 3° Não será concedida medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”

2  A instrumentalidade do processo, 11ª ed. Malheiros: São Paulo, 2003, pág. 360. 
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das  leis  que  temos  postas,  seja  para  com  suficiente
sensibilidade e  espírito crítico  chegar a novas soluções a
propor;  o  juiz  e  o  cientista  do  direito  são  cidadãos
qualificados, de quem a sociedade espera um grau elevado de
participação  política,  revelando  as  mazelas  do  direito
positivo e levando aos centros de decisão política os frutos de
sua experiência profissional, com propostas inovadoras. Sem
sua  participação,  franqueado  fica  o  caminho  para  os
casuísmos legislativos. Com a plena tomada de consciência
para orientar os rumos das condutas, seja no trato de casos
concretos, seja na sistematização das normas e reconstrução
do espírito do seu sistema, seja nessa esperada crítica.” 

E arremata:

“Foi dito, ainda, que as disposições contidas no ordenamento
jurídico substancial constituem para o juiz,  em princípio, o
indicador  do  critério  de  justiça  pelo  qual  determinada
sociedade optou, em dado quadrante de sua história; mas, se
só à lei estiver o juiz atento, sem canais abertos às pressões
axiológicas da sociedade e suas mutações, ele correrá o risco
de afastar-se dos critérios de justiça efetivamente vigentes.”

No AgRg no MS 8130/DF (DJ: 03/06/2002), a
Primeira  Seção  do  STJ entendeu  pela  não  aplicabilidade  da  norma
supramencionada ao  “mandamus”.  Nesse julgamento,  estudantes  concluintes
estavam na iminência de ser impossibilitados de realizarem a respectiva colação
de grau, em virtude de o MEC ter editado a Portaria n° 2.694, que suspendeu o
reconhecimento do curso universitário daqueles impetrantes.

Assim foi ementado o referido julgado:

“ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
LIMINAR.  -  O art.  1º,  §  3º,  da  Lei  n.º  8.437/92,  não se
aplica  às  liminares  em  mandado  de  segurança  ante  o
caráter satisfativo do writ. - Legitimidade e interesse de agir
da instituição presentes ante a Teoria do Fato Consumado
quanto  aos  alunos  que  estão  prestes  a  concluir  o  curso
submetido  ao  ato  dito  "abusivo"  da  autoridade.  -  A
avaliação  do  MEC  e  seus  consectários  encartam-se  no
poder  da  Administração  Pública  cuja  conveniência  e
oportunidade são insidicáveis pelo Poder Judiciário, salvo a
ocorrência  de  ilegalidade  ou  abuso  de  poder.  -  Agravo
Regimental  parcialmente  provido,  tão-somente,  para
permitir  o  término  do  curso  pelos  alunos  que  estão  na
iminência de concluí-lo.”

Em outra oportunidade, pontificou-se:

“PROCESSO CIVIL. 1. Indeferimento da petição inicial. a
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petição inicial não pode ser indeferida por razões de mérito.
Hipótese que, em concreto, não recomenda o provimento do
recurso  ordinário.  2.  Medida  liminar  satisfativa.  A
proibição do deferimento de medida liminar que esgote o
objeto  do  processo  só  subsiste  enquanto  o  retardamento
não  frustrar  a  tutela  judicial,  que  e  garantia
constitucional. recurso ordinário improvido.”3 (destaquei)4.

Assim  sendo,  empreendendo-se  uma
mudança de  mentalidade,  rompendo com a  visão  introspectiva  do  processo,
para abrir os olhos com vistas à realidade da vida que passa fora do processo
(os litigantes, a sociedade e seus respectivos anseios), pode-se concluir que o
pedido  liminar  (satisfativo)  em  sede  de  mandado  de  segurança,  pode  ser
concedido se, do indeferimento, decorrer prejuízos tais, que a ulterior concessão
da ordem não mais satisfaça o direito do postulante5.

Já  quanto  ao  instituto  da  tutela  antecipada,
assevere-se  ele  ter  sido  apenas,  expressamente,  introduzido  no  nosso
ordenamento jurídico pela Lei n° 8.952/94. Em decorrência disso, as pretensões
liminares perquiridas, antes da vigência desta norma, mesmo que visassem à
antecipação do provimento final,  eram consideradas como cautelares,  sendo
rotuladas como “medidas cautelares satisfativas”.

Note-se que a Lei n° 1.533/51 é muito anterior
ao  nascimento  legal  da  tutela  antecipada,  por  isso  que seria  impensável  ao
legislador  da  época  erigir  requisitos  para  o  Magistrado  apreciar  pleito
antecipatório formulado em sede de mandado de segurança.

Ora, o ordenamento nada mais é do que uma
reunião dos principais valores de uma sociedade em certo quadrante da história.
Entrementes, como a mutação da ordem legislativa é menos veloz do que o
entendimento  jurisprudencial,  deve  o  Magistrado,  respeitando  os  princípios
constitucionais  e  o  espírito  das  leis,  investir-se  na  função  de  elo  entre  o
ordenamento jurídico e as novas aspirações sociais.

No  MS  234556, o  impetrante  (Nicolau  dos
Santos Neto) atacou atos praticados por Presidente de CPI do Senado Federal,
que  determinou  o  bloqueio  de  todos  seus  bens,  sendo  perpetrado  pelo

3  STJ – RMS 6063/RS – Segunda Turma – Min. Ari Pargendler – DJ: 01/12/1997.
4 O mesmo caminho foi trilhando, quando, no  MS 7018/DF (DJ: 25/02/2002),  julgado também pela
Primeira Seção, deferiu-se, liminarmente, o direito dos impetrantes (alunos universitários concluintes)
prestarem  o  Exame  Nacional  de  Curso,  tendo  em  vista,  caso  contrário,  acarretar-se-iam  danos
irreparáveis ao direito dos alunos colassem grau. 
5  CRUZ, Henrique Jorge Dantas da. A possibilidade do imediato julgamento de sentença citra petita pelo órgão 

jurisdicional ad quem. 2005, p. 54/55.
6  STF – Min. Néri da Silveira – DJ: 11/06/1999 (decisão monocrática).
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Presidente  do  Banco  Central  do  Brasil,  que,  na  esteira  do  primeiro  ato,
impossibilitou-lhe de movimentar seus proventos como magistrado aposentado.
O pedido  liminar,  o  qual  foi  deferido  com espeque  no  art.  7°,  II,  da  Lei  n°
1.533/51,  consistia  no  requerimento  da  suspensão  do  bloqueio  dos  valores
relativos aos proventos, o que revela o seu caráter de antecipação da tutela
final.

No  MS 248277, o próprio relator,  Min. Marco
Aurélio,  apesar  de  indeferir  o  pleito  liminar,  ressaltou  que  “a  medida  liminar
ganha contorno de tutela antecipada”, ou seja, reconheceu a possibilidade de o
requerimento liminar pleitear a antecipação de parte,  ou toda, da tutela final,
mesmo em se tratando de mandado de segurança.

Então,  o  que  se  pode  assimilar,  é  a
possibilidade de  um provimento  liminar  em sede de  mandado de  segurança
conferir a total ou parcialmente o direito perquirido ao impetrante.

Feitas  essas  ligeiras  elucidações,  passo  ao
exame “in concreto” do pedido liminar esposado neste “writ”.

A postulação liminar cinge-se no fornecimento
do  equipamento  concentrador  de  oxigênio  portátil  para  o  uso  de  oxigênio
suplementar 24 (vinte quatro) horas por dia, necessário devido ao agravamento
da doença da impetrante (Linfangioleiomatose CID 10 J84.8), conforme receita
médica.

Com  efeito,  conclui-se  que  se  cuida,  na
verdade,  de  uma  antecipação  da  tutela  mandamental,  com  caráter  de
satisfatividade.

Como  assentados  na  doutrina  e
jurisprudência,  a  concessão  de  medida  liminar,  em  sede  de  mandado  de
segurança,  não  constitui  ato  discricionário  do  julgador,  eis  que,  quando
verificados os pressupostos legais (fumus boni juris e periculum in mora), está o
juiz compelido a deferir a segurança provisória – trata-se de direito subjetivo da
parte.

O primeiro requisito se refere à relevância da
fundamentação  do  pedido  encravado  na  peça  preambular,  enquanto  que  o
segundo correspondente à possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou e
grave reparação ao direito do(a) impetrante, se não concedida a medida liminar
“initio litis”.

7  STF – Min. Marco Aurélio – DJ: 14/04/2004 (decisão monocrática).
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O  primeiro  requisito  encontra-se,
clarividentemente, demonstrado.

É  que  o  direito  a  uma  vida  digna  e  à  boa
assistência médica e hospitalar, dentre outras passagens, estão elencados na
Constituição Federal no rol dos Direitos Sociais, bem como se encontram na II
seção do II capítulo (da seguridade social) no título VIII (da ordem social) da
Carta Política: 

“Art.  6º.  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.

“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.”

Da  leitura  do  art.  196  da  CF,  poder-se-ia
concluir  que  a  referida  norma  programática  seria  uma  norma-programa,
indicando um projeto que, em um dia aleatório, seria alcançado pelo Estado.
Ocorre que o Estado, “lato sensu”, deve efetivamente proporcionar a prevenção
de doenças, bem como oferecer os meios necessários para que os cidadãos
possam restabelecer sua saúde. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal pôs fim
no ato dos entes públicos se esquivarem de fornecer medicamentos necessários
à sobrevivência de enfermo, ao pronunciar a impossibilidade de se revestir a
norma do art. 196 da CF de uma  promessa constitucional inconsequente, e a
obrigatoriedade de o Estado fornecer medicamentos vitais às pessoas enfermas
e carentes, as quais não possuem capacidade financeira de comprá-los. Confira-
se  emblemática  decisão,  cuja  relatoria  coube  ao  eminente  Min.  CELSO DE
MELO:

“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
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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. (STF – RE 271286
AgR/RS  –  Segunda  Turma  –  Min.  Celso  de  Mello  –  DJ:
24/11/2000.”) 

E:

“O preceito do artigo 196 da Carta da República, de eficácia
imediata, revela 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 a
sua promoção, proteção e recuperação’. A referência, contida
no preceito, a ‘Estado’ mostra-se abrangente, a alcançar a
União  Federal,  os  Estados  propriamente  ditos,  o  Distrito
Federal  e  os  Municípios.(STF  –  AI  2238.328/RS  –  Min.
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Marco Aurélio – DJ: 11/05/1999).” 

Na mesma linha  de  pensamento,  o  Superior
Tribunal de Justiça decidiu no Informativo nº. 0312, período de 5 a 9 de março
de 2007 que é possível  até  o  bloqueio  de valores em contas  públicas  para
garantir o custeio de tratamento médico. Veja-se:

“FORNECIMENTO.  MEDICAMENTO.  BLOQUEIO.
VALORES. CUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL.
A Turma deu provimento ao recurso e reiterou entendimento
segundo o  qual é possível a concessão de tutela específica
para determinar o bloqueio de valores em contas públicas, a
fim  de  garantir  o  custeio  de  tratamento  médico
indispensável,  como  meio  de  concretizar  o  princípio  da
dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.
Precedentes citados: REsp 656.838-RS, DJ 20/6/2005; AgRg
no Ag 706.485-RS, DJ  6/2/2006, e AgRg no Ag 696.514-RS,
DJ 6/2/2006.  REsp 801.860-RS,  Rel.  Min.  Eliana Calmon,
julgado em 6/3/2007. 

Além  disso,  as  mínimas  formalidades
burocráticas que poderiam ser exigidas, quais sejam, a prescrição médica e o
diagnóstico  da  doença(fl.  21/37),  foram  observadas,  denotando,  assim,  a
relevância da fundamentação deduzida na peça vestibular.

Quanto  ao  segundo  requisito  (“periculum in
mora”),  resta,  ainda  mais,  evidente,  em  virtude  de  aqui  se  estar  tratando
diretamente sobre o direito à saúde e indiretamente a respeito do direito à vida
digna. 

Assente-se  que,  até  o  requisito  da
reversibilidade dos  efeitos  da  decisão,  exigidos  no  art.  273,  §  2°,  do  CPC8,
quanto às decisões antecipatórias da tutela, não é óbice para a concessão da
liminar aqui perseguida.

É  imperioso  registrar  que  tanto  a  doutrina
como  a  jurisprudência  vêm  apresentando  forte  tendência  em  abrandar  a
aplicação fria e literal da letra da lei, no sentindo de interpretá-la em conjunto
com o princípio da proporcionalidade. 

O  princípio  da  proporcionalidade disciplina
que todos os males e benefícios originados de uma decisão judicial devem ser
cotejados. Há hipóteses em que a antecipação afigura-se imprescindível para
salvaguardar o direito em jogo, e o fato de os efeitos desse “decisum” não serem
reversíveis, não basta para impedir o deferimento dessa medida.

8  Art. 273. § 2o Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade
do provimento antecipado.
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HUMBERTO TEODORO JÚNIOR9 adverte:

“Sem  embargo  da  previsão  categórica  que  impõe  a
reversibilidade como condição indispensável  à  medida do
art.  273 do CPC,  forçoso é  reconhecer  que casos há,  de
urgência urgentíssima,  em que  o julgador  é  posto ante  a
alternativa de prover ou perecer o direito que, no momento,
apresenta-se apenas provável, ou confortado com prova de
simples verossimilhança. ‘Em tais casos’ – adverte OVÍDIO
A. BAPTISTA DA SILVA – ‘se o índice de plausibilidade do
direito  dor  suficientemente  consistente  aos  olhos  do
julgador,  entre  permitir  sua  irremediável  destruição  ou
tutelá-lo,  como  simples  aparência,  esta  última  solução
torna-se perfeitamente legítima’ (“A antecipação da tutela
na  recente  reforma  processual”,  in  SÁLVIO  DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, ob. cit., pág. 142).”

Neste  norte,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
abeberando-se do princípio da proporcionalidade, decide que em casos de risco
de vida e à saúde, concede-se o pedido de antecipação de tutela, mesmo que
haja perigo da irreversibilidade de seus efeitos:

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  TRATAMENTO MÉDICO.
ATROPELAMENTO.  IRREVERSIBILIDADE  DO
PROVIMENTO ANTECIPADO. ‘A regra do § 2º do art. 273
do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela
quando a falta do imediato atendimento médico causará ao
lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo
da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não
conhecido.’ (REsp  n.  417.005-SP)  Recurso  especial  não
conhecido.”10 

No caso concreto, verifica-se a gravidade da
doença  da  impetrante,  haja  vista  possuir  como  sintomas  a  falta  de  ar
progressiva,  com  surgimento  de  cistos  difusos  no  pulmão  e  deterioração
progressiva  da  função  pulmonar,  podendo  ainda  acometer  os  rins,  com
formação de tumores benignos, com risco de sangramento urinário, o que faz
necessário a utilização do equipamento prescrito.

Por  todas  essas  razões,  DEFIRO  o  pleito
liminar.

Oficie-se,  pessoalmente,  ao  Exmo.  Sr.
Secretário Estadual de Saúde, para fornecer à impetrante, no prazo máximo de
10 (dez dias), a  partir da notificação, o equipamento concentrador de oxigênio
portátil,  necessário  ao  regular  tratamento  de  sua  enfermidade,  sob  pena  de

9  JÚNIOR, Humberto Teodoro. Tutela Antecipada. Revista Jurídica n° 232, p. 17.
10  STJ – REsp 408.828/MT – Quarta Turma – Min. Barros Monteiro – DJ: 02/05/2005.
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multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),  ressaltando, a possibilidade do
equipamento  ser  de qualquer  marca  desde que possua a mesma eficácia  e
durabilidade.

Dê-se vista  à Douta Procuradoria de Justiça,
para emissão de parecer. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de agosto de 2014.
                                    

    Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Desembargador 
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