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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA ___ª VARA DA COMARCA DE 

BENJAMIN CONSTANT/AM 

 

URGENTE:  

ESTADO GRAVE DE SAÚDE. IDOSO.  

RISCO IMINENTE DE PERECIMENTO 

DO DIREITO À VIDA. 

 

 

CLODOVALDO RODRIGUES DE MELLO, brasileiro, nascido em 

19/05/1951, RG 0200413-5, CPF 054.498.392-00, filho de Manoel Francisco de Melo 

e Sebastiana Rodrigues de Mello, residente e domiciliado em Rua 21 de Abril, 222, 

Centro, CEP 69630-000– Benjamin Constant/AM, vem, respeitosamente, por meio do 

Defensor Público que esta subscreve, habilitado independentemente de mandato, 

conforme prerrogativa expressamente assegurada no art. 128, XI da Lei Complementar 

Federal nº 80/1994, propor 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS 

 (Transferência de Benjamin Constant/AM para Manaus/AM e internação para 

acompanhamento por Médico) 

 

em face do ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público interno, 

representado em juízo pela Procuradoria-Geral do Estado, localizada na Rua Emílio 

Moreira, nº 1308, Praça 14, CEP 69020-040, pelas razões de fato e de direito a seguir 

expostas. 

 

I – DA JUSTIÇA GRATUITA 

 

Considerando ser a parte requerente assistida pela Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas – DPE/AM, requer-se a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/15, em razão desta não possuir condições de 

arcar com as custas do processo e honorários de advogado sem privação do necessário 

ao seu sustento. 
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II – DOS FATOS 

 

De acordo com a documentação anexa, o Autor encontra-se na seguinte 

situação de grave enfermidade, por expresso relatório do Hospital Geral Dr. Melvino de 

Jesus de Benjamin Constant/AM: “... o paciente é portador de cardiopatia com 

insuficiência cardíaca (I50), o qual desde a data do dia 20/04/2020 está internado 

neste estabelecimento devido quadro de edema agudo de pulmão (CID J81.0) de 

difícil controle, necessitando urgentemente de ventilação mecânica e tratamento 

em unidade de terapia intensiva (UTI), apresentando piora do quadro a cada dia. 

Foi solicitado o encaminhamento do mesmo para os hospitais de referência em 

Tabatinga/AM, através da regulação, o qual foi relatado não ter mais leitos 

disponíveis (principalmente devido à pandemia do COVID-19), e que deveríamos 

referenciar para Manaus. Portanto, o mesmo foi inserido no SISTER (Sistema de 

Transferência Regulada) desde o dia 20/04/2020, e até a data de hoje não 

conseguimos a transferência do mesmo.”. 

 

Ocorre, Excelência, que se mostra insuficiente o fato do Autor se 

encontrar inserido no SISTER, pois a gravidade é tamanha que caso fique sem 

oxigênio certamente perderá a sua vida. 

 

Ademais, segundo o próprio gestor da unidade, a partir de amanhã de 

manhã não haverá mais oxigênio, o que corrobora a urgência da transferência do 

Autor para Manaus. 

 

No dia de hoje, conforme documentação anexa, foi informado que a 

situação dos pacientes que necessitam ser transferidos para Manaus, só será 

analisada amanhã (ou seja, não significa dizer que o Autor será de fato transferido). 

 

O paciente, idoso, também conforme documento anexo de solicitação 

de transferência formulado pelo próprio hospital, foi classificado como alta 

prioridade (PRIORIDADE 1) pelos médicos, sendo imprescindível o Serviço 

Estadual de Remoção Aérea – UTI. 
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A família do paciente tem tentado de todas as formas efetivar a 

transferência para Manaus, mas a via extrajudicial não tem sido útil. O Autor não pode 

mais aguardar na fila do SISTER, sendo provável que amanhã de manhã a situação se 

torne irreversível. 

 

Diante do exposto, considerando a imprescindibilidade de se compelir o 

Estado a providenciar a imediata transferência do Requerente para Manaus/AM e sua 

internação na Capital, outra alternativa não restou senão o ajuizamento da presente ação. 

 

 

III – DO DIREITO 

III.1 – O DIREITO À SAÚDE 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme preceitua a 

Constituição da República, in literis: 

 

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. 

 

Nota-se que, além de garantir o direito à saúde, a Carta Magna determina 

ao Estado a adoção de medidas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Ora, nobre Julgador, analisemos a realidade: é de fácil percepção a 

gravidade do estado de saúde do Requerente, que é acometido de grave quadro clínico 

cuja ausência de atenção médica especializada pode causar-lhe rapidamente sérios 

agravamentos e inclusive o óbito. Para que tal quadro seja revertido, faz-se necessária 

a transferência para a Capital (Manaus/AM), conforme solicitação do próprio Hospital 

Geral Dr. Melvino de Jesus de Benjamin Constant/AM. 

 



        Polo do Alto Solimões 

                       Rua General Sampaio, nº 53  

Centro – Tabatinga/AM  

dpeam.altosolimoes@gmail.com 

(92) 98428-2843 

 

Diante da demora e desanimadora tentativa de conseguir a transferência 

administrativamente perante a rede pública de saúde, a parte requerente encontra-se em 

uma situação de desespero e de urgência, sem o auxílio do Estado, a quem recorre por 

não ter condições financeiras para seu tratamento. 

 

Por tais motivos, busca-se uma ordem judicial para determinar que o 

Estado realize a transferência para Manaus/AM e a internação para acompanhamento 

por Médico, conforme documentos médicos em anexo. 

 

 

III.2 – A OBRIGAÇÃO DE FAZER 

 

As obrigações de fazer e não fazer encontram seus fundamentos no art. 

497 do Código de Processo Civil, in verbis: 

 

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer 

ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a 

tutela específica ou determinará providências que 

assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. 

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica 

destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação 

de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 

demonstração da ocorrência de dano ou da existência de 

culpa ou dolo. 

 

O fundamento do pedido tem como objetivo que o Estado, ora parte ré, 

seja compelido a realizar a transferência para Manaus/AM e a internação para 

acompanhamento por Médico Cirurgião Torácico, para que o Requerente não venha 

a óbito, ou que, no mínimo, caso não haja a possibilidade de realização pelo SUS ou na 

rede conveniada, que o Estado custeie o tratamento na rede particular. 

 

Pelos motivos expostos, deve a parte requerida ser condenada na 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em realizar a transferência para Manaus/AM 
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e a internação para acompanhamento por Médico, sob pena de bloqueio de verbas 

públicas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo a efetivamente 

compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, além da cominação de 

multa diária em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente na 

pessoa do Sr. Secretário de Estado de Saúde, considerando ser a autoridade 

responsável pelo cumprimento da obrigação. 

 

 

III.3 DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) DE NATUREZA 

SATISFATIVA 

 

O deferimento da tutela provisória de urgência, em qualquer de suas 

modalidades, exige a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo 

de dano / risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 

 

A probabilidade do direito ou verossimilhança da pretensão autoral está 

demonstrada não só pela narrativa dos fatos, mas também pela documentação acostada, 

consistente em prova inequívoca do direito do paciente, mediante relatórios médicos 

oficiais. 

 

O periculum in mora, por sua vez, já é inerente a qualquer caso envolvendo 

questões de saúde. Pode-se arriscar, inclusive, que questões envolvendo a efetivação do 

direito à saúde possuem um perigo na demora in re ipsa. No presente caso, o perigo no 

aguardo do desfecho do processo pode causar severos prejuízos à saúde da parte autora, 

uma vez que apresenta sério de risco de vir a óbito caso não venha ser realizada a 

transferência para tratamento médico especializado que não existe em Benjamin 

Constant/AM. 

 

A situação é extremamente delicada e demanda cuidado e urgência, 

principalmente por estar sem assistência médica adequada e com comprovado risco de 

vida. 
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Assim, satisfeitos os requisitos para concessão da tutela antecipada, é 

importante ainda falar da irreversibilidade recíproca dos efeitos da decisão. Isso 

porque o CPC/15 aduz, em seu art. 300, §3°, que a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional não poderia ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Colacione-se o dispositivo: 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

(…) 

§ 3o . A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. (sem grifos no original) 

 

No caso em tela, verifica-se que os efeitos da concessão da medida de 

urgência satisfativa são irreversíveis, visto que depois de realizada a cirurgia, por óbvio, 

não se poderá revertê-la. Nada obstante, o Fórum Permanente de Processo Civil – FPPC 

- editou o enunciado 419, que de maneira explicita e simples interpreta o §3° do art. 300 

do NCPC, demonstrando que o dispositivo não tem caráter absoluto: 

 

Enunciado 419: (art. 300, § 3º) Não é absoluta a regra que 

proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. (sem 

grifos no original). 

 

Explica-se: a regra do §3° do art. 300 do CPC/15, deve ser mitigada nos 

casos em que se visualiza a irreversibilidade recíproca dos efeitos da decisão. Nos 

dizeres do eminente Desembargador e professor Alexandre Freitas Câmara (2015, pág. 

159), a irreversibilidade recíproca dos efeitos da decisão consiste: (...) “na hipótese em 

que o juiz verifica que a concessão da medida produziria efeitos irreversíveis, mas sua 

denegação também teria efeitos irreversíveis.“ (sem grifos no original) 

 

Assim, no caso em comento, é de clareza solar que a concessão da medida 

tem efeitos irreversíveis, mas a sua denegação também o terá, pois a parte autora pode 
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vir a sofrer severos prejuízos em sua saúde, o que, por óbvio, é um efeito irreversível da 

denegação da medida provisória de urgência. 

 

Em suma, a irreversibilidade dos efeitos da decisão recai tanto para a 

parte autora quanto para a parte ré, sendo, portanto, recíproca a irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que permite a concessão da medida de urgência, no caso. 

 

 

III.4. DO BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS 

 

Como é de conhecimento notório, eis que muito recorrente nos processos 

judiciais em face do Estado do Amazonas, a inércia e demora irrazoável no cumprimento 

das determinações judiciais acaba por não atender o paciente em tempo hábil, 

contribuindo para o agravamento de seu quadro clínico e a ocorrência de prejuízos de 

natureza irreversível. 

 

Com intuito de ratificar o noticiado acima, tem-se como exemplo o 

seguinte processo judicial tombado sob o n° 0624414-32.2017.8.04.0001, no qual a 

paciente necessitava de um medicamento que não era padronizado no SUS e a SUSAM, 

mesmo tendo iniciado o processo de sua aquisição – o qual demorou meses para finalizar 

e principalmente para emitir nota de empenho –, não conseguiu atender adequadamente 

a paciente e ela veio a óbito no curso processual por não ter iniciado o tratamento 

medicamentoso. Esse é apenas um dos processos em que o Estado do Amazonas se 

mantém inerte ou mesmo não tem condições, em tempo, de corresponder à necessidade 

do paciente. 

 

Ademais, o bloqueio judicial de verbas públicas é medida coercitiva 

prioritária em demandas de saúde, consoante orientação firmada pelo próprio CNJ, em 

enunciado aprovado na III Jornada de Direito à Saúde: 

 

ENUNCIADO Nº 74 Não havendo cumprimento da ordem 

judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em 

conta bancária do ente demandado, figurando a multa 

(astreintes) apenas como ultima ratio. 
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Por isso, e, considerando o estado de saúde da parte autora, é 

imprescindível o bloqueio de verbas públicas para assegurar a realização do referido 

procedimento por ocasião de eventual descumprimento da obrigação por parte do 

Requerido. 

 

 

IV – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS 

 

Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência se digne a: 

 

a) dispensar a audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 

334, § 5o do Código de Processo Civil, pois a parte autora manifesta desinteresse na 

autocomposição, por conta da natureza da lide; 

b) conceder a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera 

pars, para compelir o Estado do Amazonas, ora parte ré, a garantir a imediata 

transferência do Requerente para Manaus/AM e a internação para 

acompanhamento por Médico, bem como demais procedimentos subsequentes ao 

seu adequado tratamento e, caso não haja disponibilidade de ser realizada na rede 

pública, que seja o tratamento custeado pela parte requerida em clínica particular, 

sob pena de bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

de modo a efetivamente compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, 

além da cominação de multa diária em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), incidente na pessoa do Sr. Secretário de Estado de Saúde, considerando ser 

a autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação; 

c) A expedição de mandado, em caráter de urgência, à sede da 

Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM), à Av. André Araújo, 701 - Aleixo, 

Manaus - AM, 69067-375 bem como para o HPS João Lúcio, à Alameda Cosme 

Ferreira, 3937 - Coroado, Manaus – AM, de modo a possibilitar o fiel e célere 

cumprimento de eventual decisão liminar; 

d) determinar a citação do Requerido, nos termos do art. 238 e 242, § 3o 

do CPC/15, para, querendo, e no prazo legal, responder aos termos da presente ação, sob 

pena de revelia e confissão, quanto à matéria fática, devendo, ao final, ser julgada 

totalmente procedente a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em 
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compelir o Estado, ora réu, a garantir a transferência do Requerente para Manaus/AM e 

a internação para acompanhamento por Médico Cirurgião Torácico, bem como demais 

procedimentos subsequentes ao seu adequado tratamento, adquirindo todo o material 

necessário para tanto ou, caso não haja disponibilidade de ser realizada na rede pública, 

que seja o tratamento custeado pela parte requerida em clínica particular; 

e) condenar a parte requerida no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, a serem 

arbitrados por Vossa Excelência e revertidos em favor do FUNDEP, conta corrente 9229-

0, Agência 3563-7, Banco do Brasil S/A., na forma do artigo 25, inciso XXXIX, da Lei 

Complementar Estadual nº 01/90; 

f) conceder os benefícios da justiça gratuita, por se tratar de pessoa pobre 

na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com custas sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família; 

g) intimar, pessoalmente, o Defensor Público atuante neste juízo, de todos 

os atos do processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos, conforme prerrogativa 

assegurada pelo artigo 128 da Lei Complementar Nacional nº 80/94, que organiza a 

Defensoria Pública. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, principalmente a documental, nos termos do art. 369 do CPC/15. 

Dá à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para os efeitos fiscais, 

processuais e por ser questão de DIREITO e de JUSTIÇA. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Benjamin Constant/AM, 24 de Abril de 2020. 

 

 

MURILO RODRIGUES BREDA 

Defensor Público 

 


