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AO JUÍZO DE DIREITO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL DO PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE

SÃO LUÍS/MA
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ERLANDE SILVA SALES, solteiro, cartão SUS n° 898005910581564, RG n° 013894562000-7, SSP/PR

e CPF n° 019123713-24, podendo ser encontrado na UPA do Araçagi, neste ato representado por seu irmão, o sr.

 FRANCIVALDO SILVA SALES, RG n. 030149632005-5 SSP/MA e CPF n° 031900243-83, ambos residentes e

domiciliados na Rua Nonato Matos, n° 19, bairro Parque Florêncio, São José de Ribamar/MA, CEP 65.110-000,

com o seguinte telefone: (98) 99129-0875, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

MARANHÃO, com endereço à Rua da Estrela, nº. 421, Praia Grande, Centro, representada neste juízo pelo

Defensor Público que está subscreve, legitimamente investido no cargo de acordo com a Lei Complementar

Federal nº. 80/94 e Lei Complementar Estadual nº. 19/94, com fundamento nos artigos 1º, 3º, 5º, 6º, 196 e 227 da

Constituição Federal, 223 e seguintes do Código Civil Brasileiro vem ajuizar a presente:
 

 
 

AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
 

 
 

Em face do ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.

06.354.468/0001-60, na pessoa de seu representante legal, com sede localizada na Procuradoria-Geral do Estado do

Maranhão, na Av. Presidente Juscelino, n.º 25, Quadra 22, Bairro Quintas do Calhau, CEP: 65072-005, São Luís/MA; e
 

Em face do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n.06.307.102/0001-30, a

ser citado na pessoa de seu representante legal, Procurador-Geral do Município, com sede jurídica situada na Praça

Pedro II, Palácio La Ravardière, nesta cidade, consoante com as razões fáticas e jurídicas a seguir expostas.
 

 
 

1. PRELIMINARMENTE
 

 
 

a) Da necessidade de curador especial
 

 
 

Primeiramente, deve-se informar a este juízo o quadro clínico do autor, que não se encontra plenamente
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capacitada para atuar sozinha no presente processo.
 

Portanto, faz-se necessária a nomeação de curadora especial para representá-lo em juízo, devendo a

nomeação recair sobre a seu irmão, o sr. FRANCIVALDO SILVA SALES, já devidamente qualificada nesta inicial.
 

 
 

b) Das prerrogativas dos (as) defensores (as) públicos (as)
 

 
 

De início, insta frisar que os (as) Defensores (as) Públicos (as) representam seus assistidos em processos

judiciais e extrajudiciais independentemente de mandato, salvo nos casos em que a lei exija poderes especiais.

Possuem direito à intimação pessoal mediante entrega dos autos com vista e à contagem em dobro de todos os

prazos, conforme previsto no artigo 128, incisos I e XI, da Lei Complementar nº 80/1994, artigo 162, inciso VI, da Lei

Complementar Estadual nº 988/2006 e artigo 186 do Código de Processo Civil.
 

Outrossim, no exercício de suas funções, agem com isenção do pagamento de emolumentos, taxas e

custas do foro judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo 162, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº

988/2006.
 

 
 

c) Pedido de Justiça Gratuita
 

 
 

Afirmam os Requerentes que não possuem condições de arcar com custas processuais e honorários

advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do artigo 5º e artigo 134 da Constituição Federal e Lei

nº. 1.060/50, além do artigo 28, da Lei nº. 11.340/2006, motivo pelo qual faz jus aos benefícios da JUSTIÇA

GRATUITA.
 

Cite-se, ainda, o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
 

 
 

2. DOS FATOS
 

 
 

Trata-se de uma demanda de saúde com necessidade urgente de concessão de um leito UTI Adulto em

Hospital de Referência da rede do SUS para o paciente ERLANDE SILVA SALES, conforme documentação em

anexo.
 

O paciente de 38 anos, foi admitido na UPA do Araçagi no dia 30/09/2020, após episódio de choque

elétrico e queda de poste de energia. Apresentando quadro de gemência, espasmos musculares, otorragia, e presença
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de sangue na cavidade oral.
 

Após realização de Tomografia de Crânio que apresentou vários traços de fratura associadas a

múltiplas lesões cerebrais, além de tomografia de tórax, que apresentou trauma torácico, fratura dos arcos

costais e pneumotórax traumático. Se encontra atualmente na Ala vermelha da Upa do Araçagi, aguardando leito de

UTI, nível de prioridade 01, que foi solicitado e reiterado por médicos que o acompanharam no decorrer dos dias de

internação.
 

Ocorre que o paciente está GRAVÍSSIMO, conforme demonstra Extrato de Regulação de leitos e Relatório médico. E

sua solicitação atual é por Leito de UTI adulto com E sua situação vem se agravando, pois o embora encontre-se na

chamada “UTI” da UPA do Araçagi, sabe-se que no local, não há estrutura com leitos para cuidados intensivos. Além

disso o tratamento não foi iniciado, apenas procedimentos paliativos, o que coloca em risco à saúde do paciente.
 

Conforme atesta Laudo médico assinado pelo médico Robson Fontes (CRM/MA 10528):
 

Paciente foi levado para Ala Vermelha, onde encontra-se em estado Gravíssimo, realizou Tomografia de Crânio

que apresentou vários traços de fratura associadas a múltiplas lesões

cerebrais, além de tomografia de tórax, que apresentou trauma torácico,

fratura dos arcos costais e pneumotórax traumático. Solicito transferência

em caráter de urgência para UTI em hospital de referência em trauma.
 

 
 

Sendo mantido na Ala Vermelha da UPA do Araçagi sem melhoras, enquanto aguarda leito de UTI adulto

em hospital de Alta Referência em Trauma.
 

Ademais, os familiares não apresentam condições financeiras para custearem o tratamento indispensável

noutra rede particular de saúde.
 

 
 

Dessa forma, o quadro do autor inspira cuidados especializados, sendo urgente a sua transferência para

um Hospital de Alta Complexidade com leito de UTI Adulto, preferencialmente o Hospital Carlos Macieira ou

HUUFMA, na cidade de São Luís, para que seu atual quadro clínico melhore.
 

Além disso, a UPA do Araçagi já regulou o paciente na Central Interna de Leitos, sob n° 20095330,

mas até o presente momento não houve êxito quanto ao pedido de transferência.
 

Reitera-se que a documentação anexa demonstra de forma fidedigna a sucessão de fatos aqui narrados,

inclusive na ordem cronológica dos acontecimentos.
 

Desse modo, por razão da evolução negativa do quadro de saúde da paciente não restou alternativa senão

ajuizar a presente demanda em face do Estado do Maranhão e Município de São Luís, para garantia do correto e eficaz

atendimento da paciente em caráter de urgência.
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3. DO DIREITO.
 

 
 

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 1º, como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa

humana, afirmando, em seguida, no artigo 3º, constituir objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir

uma sociedade livre justa e solidária, o que se consagra de maneira premente com o elenco de direitos e garantias

fundamentais constante do artigo 5º e resumidos no seu caput, in verbis:
 

 
 

Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.

 
 

 

Deve ser ressaltado que o conceito de vida não mais se restringe ao direito de permanecer vivo ou de não

ser morto, posto que com o advento da atual Constituição, este passou a ser visto com direito à vida digna, uma vez

que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República (art. 1º III da CF).
 

Ao negar (ou se omitir) no fornecimento, a tempo e modo, de um leito de UTI em Hospital de Alta

Complexidade associado aos tratamentos indispensáveis, para a autora, os entes públicos réus estão

colocando em risco a vida de uma pessoa.
 

No que tange mais especificamente ao direito à saúde dispõem os artigos 6º e 196, da Carta Magna:
 

Art. 6.º. 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 igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

 

 
 

Dessa forma, os direitos constitucionais à vida e à saúde – como maneira de garantir a primeira com

qualidade e não a mera sobrevida – são direitos fundamentais inalienáveis e invioláveis que serão tidos como princípios

que nortearão a aplicação de todas as normas que compõem o nosso ordenamento jurídico, em uma exegese que

deverá, necessariamente, ter por base o arcabouço constitucional.
 

Ademais, o legislador ordinário apontou, na Lei nº. 8.080/90, o caráter fundamental do direito à saúde, além

de fixar a garantia do bem-estar físico, mental e social das pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e

recuperação da saúde, incluindo-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a assistência terapêutica integral,

inclusive farmacêutica, in litteris:
 

 
 

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
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econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (...)

 
Art. 3º. (...)

 
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no
artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-
estar físico, mental e social.”

 
Art. 6º. 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 (grifo nosso);

 
(…)

 
 

 

Logo, percebe-se claramente que é dever do Estado do Maranhão e do Município de São Luís praticarem

ações visando à garantia da vida e da saúde de seus administrados, inclusive, realizando exames ambulatoriais

especializados e fornecendo leitos de unidade de terapia intensiva em quantidade suficiente para a população, de modo

a garantir aos seus cidadãos o seu direito à vida e à saúde da pessoa humana.
 

 
 

3.1. Da Legitimidade Passiva do Estado. Do Dever do Estado do Maranhão e Município de São Luís como

integrantes do Sistema Único de Saúde.
 

 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS), composto pela União, Estados e Municípios, visa manter a integralidade

da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de

complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada

moléstia, necessitando de determinado tratamento, este deverá ser fornecido pelo SUS, de modo a atender ao princípio

maior, que é a garantia à vida digna.
 

Assim, em sendo o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) de responsabilidade solidária da

União, Estados-membros e Municípios, quaisquer dessas entidades têm o dever de garantir o acesso ao

tratamento para pessoas desprovidas de recursos financeiros.
 

Irrefutável é a assertiva de que cabe aos entes federativos reduzir riscos de doença e outros agravos e,

ainda garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços, essencialmente se a doença requisitar altas somas

para o tratamento.
 

Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça como se

pode ver nas ementas de julgados abaixo transcritas:
 

 

Num. 36361215 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: FABIO DE SOUZA BARRETO - 02/10/2020 20:17:19
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100220171969800000034086950
Número do documento: 20100220171969800000034086950



ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS.
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. ARTS.
196 E 198, § 1º, DA CF/88. I – É da competência solidária entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde
à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos referidos entes, conforme
pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal. II –
Recurso especial improvido." (REsp 773.657/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
19.12.2005, p. 268).

 
 

 
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI
HOSPITALAR. DIREITO À SAÚDE. I - A vida e a saúde resultam da consagração da
dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. II - O art. 196
não encerra faculdade, mas dever, obrigação, de garantir o direito à saúde de todos, de sorte
que, não o fazendo voluntariamente, deve o Judiciário, em atenção ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, impor ao ente federativo o cumprimento da missão
constitucional. III - A Constituição Federal, com precisão, erige a saúde como direito de todos
e dever do Estado (art. 196). Daí a conclusão de que é obrigação do Estado, no sentido
genérico (União, Estados e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos
financeiros internação hospitalar adequado ao estado de saúde do paciente. IV - Comprovada
a necessidade de internação em leito de UTI, bem como a impossibilidade financeira do autor
em arcar com as custas e a inexistência de vaga na rede pública, deve o Poder Público arcar
com as despesas referente a internação, em rede privada, por todo o período em que ficou
hospitalizado.

 
(TJ-MA - APL: 0569222014 MA 0000642-65.2012.8.10.0044, Relator: JORGE RACHID
MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 12/02/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 25/02/2015)

 
 

 

Destarte, é inquestionável o direito da pessoa doente. Cabe-lhe obter a integral assistência do Estado e

Município, que lhe garanta o direito de prorrogar o período de vida com melhor qualidade. Sendo constitucionalmente

garantido o direito à vida e à saúde do autor, compete ao Estado do Maranhão e Município de São Luís o indeclinável

dever de lhe proporcionar tais bens jurídicos, especialmente tendo em vista que o caso é de Alta Complexidade.
 

 
 

3.2. Da Tutela Provisória de Urgência.
 

 
 

A tutela de urgência tem por escopo o adiantamento da pretensão que fundamenta o pedido da autora,

tratando-se de provimento de cunho exauriente, a exigir a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor da regra estatuída no art. 300, parágrafo único

do CPC/2015.
 

Observa-se a urgência na realização da transferência da paciente, uma vez que, caso não seja realizado, o

quadro de saúde do AUTOR SERÁ AGRAVADO, ocasionando danos irreversíveis ao seu tratamento, especialmente,

em virtude da delicadeza do quadro clínico da paciente, com risco iminente de óbito ou de danos irreversíveis.
 

O direito encontra-se claramente exposto, pois que não há dúvidas de que a saúde é dever de todos os

entes federativos, bem como que a Constituição Federal, as Leis nº. 8.069/90 e nº. 8.080/90 impõem o dever da União,

dos Estados e dos Municípios de realizarem atividades/prestarem serviços para resguardar a saúde de todos.
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Assim, estando a autora impossibilitada de dar continuidade ao seu tratamento de saúde, por mera questão

financeira e burocráticas (ausência de Leitos Especializados), cabe ao Estado o dever de garantir por imposição legal e

constitucional.
 

A documentação acostada é apta para demonstrar a verossimilhança das alegações e a certeza de que o

autor necessita de tratamento médico-hospitalar de urgência.
 

Portanto, a demandante não pode esperar até que se ultimem as discussões jurídicas acerca do

caso sub judice, sob pena de ter seu estado de saúde agravado ou até mesmo vir a óbito.
 

O periculum in mora/risco de dano é patente e decorre da urgência e relevância da situação vivida

pelo requerente, cujo quadro clínico agrava-se diariamente, com risco iminente de vida, urgindo a necessidade

das intervenções a serem asseguradas pelo requerido.
 

Analisando-se tais requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, verifica-se que esta deve

ser concedida, isto porque, a garantia da vida digna e saúde do autor, dependem da transferência para um leito de UTI

Adulto em unidade do SUS e dos demais cuidados médicos a serem prestados, caso contrário, as consequências serão

irreversíveis.
 

Ressalte-se que na legislação vigente e na jurisprudência dominante não há maiores restrições à

concessão da tutela provisória para obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa em face do Poder Público, até

mesmo porque não há a exigência legal constitucional do precatório.
 

Nesse sentido é a lição de Fredie Didier Jr., Curso de Direito processual Civil, 10ª Ed. Jus PODIVM, 10ª

Ed., pag. 641, ano 2015:
 

 
 

(...) a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de admitir a tutela provisória contra o
Poder Público, para determinar a entrega de remédio a idoso ou portador do vírus da AIDS,
por exemplo, inclusive com a determinação de bloqueio de verbas para garantir a efetividade
do julgado (aplicação do art. 536, caput, do CPC. Também é admitida a tutela provisória
para salvaguardar a realização de medidas médicas urgentes, que assegurem o
tratamento necessário à sobrevivência do indivíduo (grifo nosso).

 
 

 

Por fim, destaca-se que a situação do paciente é delicada, visto que carece urgentemente de um leito de

UTI para estabilização do seu quadro clínico uma vez que o quadro de saúde se agrava a cada dia, em virtude da

carência de um Leito de UTI especializado e avaliação neurológica.
 

Dessa forma, ante todo o exposto, só resta concluir que estão presentes os requisitos autorizadores da

Tutela Provisória de Urgência.
 

 
 

4. DOS PEDIDOS.
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Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência:
 

 
 

4.1 A concessão liminar inaudita altera pars do pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que o

Estado do Maranhão e o Município de São Luís, sejam obrigados a transferir/conceder, no menor prazo possível, o autor

 ERLANDE SILVA SALES, com segurança, da UPA do Araçagi para um HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE com

 leito de UTI Adulto (preferencialmente no Hospital Carlos Macieira ou HUUFMA), para que seja realizado o

tratamento especializado, bem como, forneça TODOS OS DEMAIS procedimentos clínico, cirúrgico e hospitalares que

se mostrarem indispensáveis ao seu tratamento e reabilitação;
 

 
 

4.2 Caso não seja possível a transferência para LEITO de UTI em Hospital de Alta Complexidade, nos

moldes postulados acima, em até 12 horas da Decisão, pede-se que o ente público seja compelido a custear

imediatamente o tratamento em unidade da rede privada de saúde, às expensas do SUS, a partir da observância do

descumprimento da liminar e transcurso do prazo;
 

 
 

4.3 Para garantir o cumprimento da obrigação acima especificada, seja fixada multa diária no valor de R$

1.000,00 (mil reais);
 

 
 

4.4 Após o deferimento da liminar a designação de audiência de conciliação/mediação, nos termos do art.

319, VII, do CPC/2015;
 

 
 

4.5 A intimação/citação das Requeridas, nas pessoas de seus representantes legais, para, querendo,

comparecer à audiência de conciliação/mediação, no prazo e sob as penas da lei e caso não haja autocomposição para

apresentar contestação e que DURANTE O PLANTÃO JUDICIAL seja intimada/citada a Secretaria Estadual de

Saúde através da Central Interna de Leitos (CIL), localizada no Hospital Carlos Macieira;
 

 
 

4.6 A intimação do representante do Ministério Público Estadual nos termos da lei;
 

 
 

4.7 Ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido, confirmando a liminar e reconhecendo em

definitivo a obrigação do Estado do Maranhão e do Município de São Luís em realizar a transferência do paciente 

Erlande Silva Sales para o HOSPITAL DE REFERÊNCIA, preferencialmente o Hospital Carlos Macieira ou HUUFMA, 

e que lhe sejam garantidos TODOS os demais procedimentos clínicos, cirúrgicos e hospitalares que se mostrarem

indispensáveis ao seu adequado tratamento.
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4.8 Os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do que dispõe a Lei n° 1.060/50, com redação

alterada pela Lei n° 7.510/86 e art. 98 e seguintes do CPC/2015;
 

 
 

4.9 As prerrogativas previstas no artigo 24, da Lei Complementar Estadual nº. 19/94 e também no artigo

128, da Lei Complementar nº. 80/94, especialmente no que respeita à contagem de todos os prazos em dobro,

intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição e representação da parte, em feito administrativo ou

judicial, independente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais, bem como, da

prerrogativa expressa no artigo 186, parágrafo 2º (a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação

pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela

possa ser realizada ou prestada);
 

4.10 A condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

arbitrados a favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEP – instituído por meio da Lei

Complementar nº 168/2014 e que as multas diárias sejam fixadas em favor do referido fundo;
 

4.11 A nomeação do Sr. Francivaldo Silva Sales, irmão do paciente Erlande Silva Sales, como seu

curador especial, nos termos do artigo 72, I, do CPC/2015 para prestar a devida assistência em juízo e fora dele até que

a mesma possa por si só acompanhar o trâmite deste processo; e
 

4.12 A intimação do diretor ou responsável pela UPA do Araçagi acerca dessa liminar;
 

Protesta ademais, por todos os meios de prova em direito admitidos, tais como oitiva de testemunhas,

juntada de documentos, depoimento pessoal das partes, etc.
 

 
 

Dá-se à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
 

 
 

Nestes termos,
 

Aguarda Deferimento.
 

São Luís/MA, 02 de Outubro de 2020.
 

 
 

FÁBIO DE SOUZA BARRETO
 

Defensor Público Estadual
 

DPE/MA
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ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

PLANTÃO JUDICIAL CÍVEL 
 
 
 

Processo n.º 0830529-15.2020.8.10.0001 
Requerente: ERLANDE SILVA SALES 
Requeridos: MUNICIPIO DE SAO LUIS e ESTADO DO MARANHÃO 
 

 
 

       C E R T I D Ã O           
 
 
 
CERTIFICO que foi distribuído em 02/10/2020 20:17:46, através do sistema PJE, o processo em
epígrafe pelo qual faço os autos conclusos ao Magistrado. O referido é verdade e dou fé. 
 

São Luís, MA, Sexta-feira, 02 de Outubro de 2020
 

 
 

WENDEEL  BARROSO 
 

Secretário(a) Judicial respondendo pelo Plantão Cível
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ESTADO DO MARANHÃO
 

PODER JUDICIÁRIO
 

COMARCA DE SÃO LUÍS
   

PLANTÃO CÍVEL
   

PROCESSO Nº 0830529-15.2020.8.10.0001
 
AUTOR: ERLANDE SILVA SALES
 
Advogado(a)(s) da parte autora: Defensoria Pública
 
RÉU(S): ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60), MUNICIPIO DE SAO
LUIS(CNPJ=06.307.102/0001-30)
 
 
 
 

DECISÃO
 

 
 
 
Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
proposta por ERLANDE SILVA SALES, neste ato representado por seu irmão FRANCIVALDO
SILVA SALES, por intermédio de seu advogado, em face de ESTADO DO MARANHÃO E 
MUNICIPIO DE SAO LUIS, todos devidamente qualificados.
 
Alega a parte autora, em síntese que, no dia 30/09/2020, foi admitido na UPA ARAÇAGY, 
apresentando o quadro clínico de fraturas associadas a múltiplas lesões cerebrais, trauma
torácico, fratura dos arcos costais e pneumotórax traumático, após descarga elétrica e
queda de um poste. Seu quadro tem evoluído negativamente, encontrando-se em estado
gravíssimo, sendo sua solicitação atual um leito adulto em hospital de referência. O médico
responsável, Dr. Robson Fontes (CRM-MA: 10528), assinalou nas anotações do relatório médico
que o “paciente encontra-se em estado gravíssimo", necessitando urgentemente de leito em
hospital de referência em trauma.
 
Sucede que o autor foi regulado junto à Regulação de Leitos para ser transferido para um leito de
UTI adulto mas, até o presente momento nenhuma providência foi adotada.
 
Diante do exposto, requer, em sede de Plantão Judiciário, a concessão de medida liminar para
que os requeridos sejam obrigados a transferir/conceder, no menor prazo possível, o autor 
ERLANDE SILVA SALES, com segurança, da UPA ARAÇAGY para o HOSPITAL DE ALTA
COMPLEXIDADE referência em trauma, com leito clínico ou cirúrgico Adulto,
preferencialmente no Hospital Carlos Macieira ou HUUFMA, bem como, forneça TODOS OS
DEMAIS procedimentos clínico, cirúrgico e hospitalares que se mostrarem indispensáveis ao seu
tratamento e reabilitação.
 
 
 
 
É, em síntese, o relatório. Decido.
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Écediço que a tutela antecipada de urgência é medida de exceção, necessitando de requisitos
fundamentais à sua concessão.
 
O art. 300 do Código de Processo Civil exara que será concedida a tutela de urgência quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
 
Quanto ao primeiro requisito, este se encontra evidenciado pelas alegações expendidas pela
parte autora, bem como pelos documentos juntados aos autos, notadamente, o Relatório médico
do atendente da UPA do Araçagy.
 
Ressalte-se que o Estado e os planos de saúde tem o dever constitucional de prestar a
assistência requerida, concedendo o direito à saúde como um todo de forma a alcançar a
população, assegurando-lhe acesso universal e igualitário. Nesse esteio, cito in verbis o art. 196
da Carta Política de 1988:
 
 
 
 
“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.”
 
 
 
 
De outra sorte, o periculum in mora torna-se evidente pelo próprio objeto da demanda que
consiste na salvaguarda da saúde do requerente. Verifico, pelos documentos juntados, a
necessidade de que o autor seja internado o mais brevemente possível, de maneira a impedir o
agravamento do seu estado.
 
Destarte, tendo em vista, ainda, que o Plantão Judiciário se presta à apreciação de medidas
cautelares, cuja decisão não possa ser realizada no horário normal de expediente, ou de caso em
que, da demora, possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, e que, no caso em
comento, presentes ambos os requisitos, merece acolhimento o pedido da requerente.
 
Desse modo, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar que os
requeridos ESTADO DO MARANHÃO e MUNICIPIO DE SAO LUIS, transfiram, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, o autor para um Leito Hospitalar clínico ou cirúrgico,
preferencialmente no Hospital Carlos Macieira ou HUUFMA, para que seja realizado o
tratamento de que necessita, bem como, forneçam TODOS OS DEMAIS procedimentos clínico,
cirúrgico e hospitalares que se mostrarem indispensáveis ao seu tratamento e reabilitação, sob
pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
 
 
 
 
Tendo em vista os órgãos da gestão estadual se encontrarem fechados durante o horário de
plantão noturno e aos finais de semana, a intimação desta decisão deverá ser dirigida à Central
de Regulação de Leitos do Hospital Dr. Carlos Macieira, localizado nesta Capital, podendo ser
efetivada na pessoa do Secretario de Saúde, do Diretor do Hospital Dr. Carlos Macieira, do Chefe
da Central de Regulação de Leitos do Estado ou qualquer outra pessoa responsável e com
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poderes para dar cumprimento a presente decisão, no momento do seu efetivo cumprimento, sob
pena de responsabilidade.
 
Intimem-se.
 
Distribua-se para uma das Varas da Fazenda Pública do Termo Judiciário da Comarca da Ilha de
São Luís, a quem caberá determinar a citação e/ou outras providências cabíveis.
 
 
 
 
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, cópia da presente
decisão servirá como instrumento de mandado/carta de citação e intimação.
 
 
 
 
Cumpra-se.
 
 
 
 
São Luís/MA, 02 de outubro de 2020.
 
 
 
 
 
 
 

ADINALDO ATAÍDE CAVALCANTE
 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
PLANTÃO JUDICIAL CÍVEL 

 
Processo n.º 0830529-15.2020.8.10.0001 
Requerente: ERLANDE SILVA SALES 
Requerido: MUNICIPIO DE SAO LUIS e ESTADO DO MARANHÃO            
 

       C E R T I D Ã O           
 
 
 

CERTIFICO que, em cumprimento a decisão proferida pelo magistrado(a) plantonista, procedi à expedição

das intimações via sistema PJe, sendo o(s) mandado(s) distribuído(s) ao(à) Oficial(a) de Justiça do Plantão Cível, Sr(a). 

Ricardo Carvalho Souto dos Santos. para o devido cumprimento. CERTIFICO ainda que o(a) oficial(a) foi por mim

comunicado(a) via telefone, para que proceda ao cumprimento com a urgência que o caso requer. O referido é verdade
e dou fé.
 

São Luís, MA, 2 de outubro de 2020
 

WENDEEL BARROSO 
 

Secretário(a) Judicial respondendo pelo Plantão Cível
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ESTADO DO MARANHÃO
 

PODER JUDICIÁRIO
 

COMARCA DE SÃO LUÍS
   

PLANTÃO CÍVEL
   

PROCESSO Nº 0830529-15.2020.8.10.0001
 
AUTOR: ERLANDE SILVA SALES
 
Advogado(a)(s) da parte autora: Defensoria Pública
 
RÉU(S): ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60), MUNICIPIO DE SAO
LUIS(CNPJ=06.307.102/0001-30)
 
 
 
 

DECISÃO
 

 
 
 
Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
proposta por ERLANDE SILVA SALES, neste ato representado por seu irmão FRANCIVALDO
SILVA SALES, por intermédio de seu advogado, em face de ESTADO DO MARANHÃO E 
MUNICIPIO DE SAO LUIS, todos devidamente qualificados.
 
Alega a parte autora, em síntese que, no dia 30/09/2020, foi admitido na UPA ARAÇAGY, 
apresentando o quadro clínico de fraturas associadas a múltiplas lesões cerebrais, trauma
torácico, fratura dos arcos costais e pneumotórax traumático, após descarga elétrica e
queda de um poste. Seu quadro tem evoluído negativamente, encontrando-se em estado
gravíssimo, sendo sua solicitação atual um leito adulto em hospital de referência. O médico
responsável, Dr. Robson Fontes (CRM-MA: 10528), assinalou nas anotações do relatório médico
que o “paciente encontra-se em estado gravíssimo", necessitando urgentemente de leito em
hospital de referência em trauma.
 
Sucede que o autor foi regulado junto à Regulação de Leitos para ser transferido para um leito de
UTI adulto mas, até o presente momento nenhuma providência foi adotada.
 
Diante do exposto, requer, em sede de Plantão Judiciário, a concessão de medida liminar para
que os requeridos sejam obrigados a transferir/conceder, no menor prazo possível, o autor 
ERLANDE SILVA SALES, com segurança, da UPA ARAÇAGY para o HOSPITAL DE ALTA
COMPLEXIDADE referência em trauma, com leito clínico ou cirúrgico Adulto,
preferencialmente no Hospital Carlos Macieira ou HUUFMA, bem como, forneça TODOS OS
DEMAIS procedimentos clínico, cirúrgico e hospitalares que se mostrarem indispensáveis ao seu
tratamento e reabilitação.
 
 
 
 
É, em síntese, o relatório. Decido.
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Écediço que a tutela antecipada de urgência é medida de exceção, necessitando de requisitos
fundamentais à sua concessão.
 
O art. 300 do Código de Processo Civil exara que será concedida a tutela de urgência quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
 
Quanto ao primeiro requisito, este se encontra evidenciado pelas alegações expendidas pela
parte autora, bem como pelos documentos juntados aos autos, notadamente, o Relatório médico
do atendente da UPA do Araçagy.
 
Ressalte-se que o Estado e os planos de saúde tem o dever constitucional de prestar a
assistência requerida, concedendo o direito à saúde como um todo de forma a alcançar a
população, assegurando-lhe acesso universal e igualitário. Nesse esteio, cito in verbis o art. 196
da Carta Política de 1988:
 
 
 
 
“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.”
 
 
 
 
De outra sorte, o periculum in mora torna-se evidente pelo próprio objeto da demanda que
consiste na salvaguarda da saúde do requerente. Verifico, pelos documentos juntados, a
necessidade de que o autor seja internado o mais brevemente possível, de maneira a impedir o
agravamento do seu estado.
 
Destarte, tendo em vista, ainda, que o Plantão Judiciário se presta à apreciação de medidas
cautelares, cuja decisão não possa ser realizada no horário normal de expediente, ou de caso em
que, da demora, possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, e que, no caso em
comento, presentes ambos os requisitos, merece acolhimento o pedido da requerente.
 
Desse modo, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar que os
requeridos ESTADO DO MARANHÃO e MUNICIPIO DE SAO LUIS, transfiram, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, o autor para um Leito Hospitalar clínico ou cirúrgico,
preferencialmente no Hospital Carlos Macieira ou HUUFMA, para que seja realizado o
tratamento de que necessita, bem como, forneçam TODOS OS DEMAIS procedimentos clínico,
cirúrgico e hospitalares que se mostrarem indispensáveis ao seu tratamento e reabilitação, sob
pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
 
 
 
 
Tendo em vista os órgãos da gestão estadual se encontrarem fechados durante o horário de
plantão noturno e aos finais de semana, a intimação desta decisão deverá ser dirigida à Central
de Regulação de Leitos do Hospital Dr. Carlos Macieira, localizado nesta Capital, podendo ser
efetivada na pessoa do Secretario de Saúde, do Diretor do Hospital Dr. Carlos Macieira, do Chefe
da Central de Regulação de Leitos do Estado ou qualquer outra pessoa responsável e com
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poderes para dar cumprimento a presente decisão, no momento do seu efetivo cumprimento, sob
pena de responsabilidade.
 
Intimem-se.
 
Distribua-se para uma das Varas da Fazenda Pública do Termo Judiciário da Comarca da Ilha de
São Luís, a quem caberá determinar a citação e/ou outras providências cabíveis.
 
 
 
 
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, cópia da presente
decisão servirá como instrumento de mandado/carta de citação e intimação.
 
 
 
 
Cumpra-se.
 
 
 
 
São Luís/MA, 02 de outubro de 2020.
 
 
 
 
 
 
 

ADINALDO ATAÍDE CAVALCANTE
 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DO MARANHÃO
 

PODER JUDICIÁRIO
 

COMARCA DE SÃO LUÍS
   

PLANTÃO CÍVEL
   

PROCESSO Nº 0830529-15.2020.8.10.0001
 
AUTOR: ERLANDE SILVA SALES
 
Advogado(a)(s) da parte autora: Defensoria Pública
 
RÉU(S): ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60), MUNICIPIO DE SAO
LUIS(CNPJ=06.307.102/0001-30)
 
 
 
 

DECISÃO
 

 
 
 
Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
proposta por ERLANDE SILVA SALES, neste ato representado por seu irmão FRANCIVALDO
SILVA SALES, por intermédio de seu advogado, em face de ESTADO DO MARANHÃO E 
MUNICIPIO DE SAO LUIS, todos devidamente qualificados.
 
Alega a parte autora, em síntese que, no dia 30/09/2020, foi admitido na UPA ARAÇAGY, 
apresentando o quadro clínico de fraturas associadas a múltiplas lesões cerebrais, trauma
torácico, fratura dos arcos costais e pneumotórax traumático, após descarga elétrica e
queda de um poste. Seu quadro tem evoluído negativamente, encontrando-se em estado
gravíssimo, sendo sua solicitação atual um leito adulto em hospital de referência. O médico
responsável, Dr. Robson Fontes (CRM-MA: 10528), assinalou nas anotações do relatório médico
que o “paciente encontra-se em estado gravíssimo", necessitando urgentemente de leito em
hospital de referência em trauma.
 
Sucede que o autor foi regulado junto à Regulação de Leitos para ser transferido para um leito de
UTI adulto mas, até o presente momento nenhuma providência foi adotada.
 
Diante do exposto, requer, em sede de Plantão Judiciário, a concessão de medida liminar para
que os requeridos sejam obrigados a transferir/conceder, no menor prazo possível, o autor 
ERLANDE SILVA SALES, com segurança, da UPA ARAÇAGY para o HOSPITAL DE ALTA
COMPLEXIDADE referência em trauma, com leito clínico ou cirúrgico Adulto,
preferencialmente no Hospital Carlos Macieira ou HUUFMA, bem como, forneça TODOS OS
DEMAIS procedimentos clínico, cirúrgico e hospitalares que se mostrarem indispensáveis ao seu
tratamento e reabilitação.
 
 
 
 
É, em síntese, o relatório. Decido.
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Écediço que a tutela antecipada de urgência é medida de exceção, necessitando de requisitos
fundamentais à sua concessão.
 
O art. 300 do Código de Processo Civil exara que será concedida a tutela de urgência quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
 
Quanto ao primeiro requisito, este se encontra evidenciado pelas alegações expendidas pela
parte autora, bem como pelos documentos juntados aos autos, notadamente, o Relatório médico
do atendente da UPA do Araçagy.
 
Ressalte-se que o Estado e os planos de saúde tem o dever constitucional de prestar a
assistência requerida, concedendo o direito à saúde como um todo de forma a alcançar a
população, assegurando-lhe acesso universal e igualitário. Nesse esteio, cito in verbis o art. 196
da Carta Política de 1988:
 
 
 
 
“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.”
 
 
 
 
De outra sorte, o periculum in mora torna-se evidente pelo próprio objeto da demanda que
consiste na salvaguarda da saúde do requerente. Verifico, pelos documentos juntados, a
necessidade de que o autor seja internado o mais brevemente possível, de maneira a impedir o
agravamento do seu estado.
 
Destarte, tendo em vista, ainda, que o Plantão Judiciário se presta à apreciação de medidas
cautelares, cuja decisão não possa ser realizada no horário normal de expediente, ou de caso em
que, da demora, possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, e que, no caso em
comento, presentes ambos os requisitos, merece acolhimento o pedido da requerente.
 
Desse modo, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar que os
requeridos ESTADO DO MARANHÃO e MUNICIPIO DE SAO LUIS, transfiram, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, o autor para um Leito Hospitalar clínico ou cirúrgico,
preferencialmente no Hospital Carlos Macieira ou HUUFMA, para que seja realizado o
tratamento de que necessita, bem como, forneçam TODOS OS DEMAIS procedimentos clínico,
cirúrgico e hospitalares que se mostrarem indispensáveis ao seu tratamento e reabilitação, sob
pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
 
 
 
 
Tendo em vista os órgãos da gestão estadual se encontrarem fechados durante o horário de
plantão noturno e aos finais de semana, a intimação desta decisão deverá ser dirigida à Central
de Regulação de Leitos do Hospital Dr. Carlos Macieira, localizado nesta Capital, podendo ser
efetivada na pessoa do Secretario de Saúde, do Diretor do Hospital Dr. Carlos Macieira, do Chefe
da Central de Regulação de Leitos do Estado ou qualquer outra pessoa responsável e com
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poderes para dar cumprimento a presente decisão, no momento do seu efetivo cumprimento, sob
pena de responsabilidade.
 
Intimem-se.
 
Distribua-se para uma das Varas da Fazenda Pública do Termo Judiciário da Comarca da Ilha de
São Luís, a quem caberá determinar a citação e/ou outras providências cabíveis.
 
 
 
 
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, cópia da presente
decisão servirá como instrumento de mandado/carta de citação e intimação.
 
 
 
 
Cumpra-se.
 
 
 
 
São Luís/MA, 02 de outubro de 2020.
 
 
 
 
 
 
 

ADINALDO ATAÍDE CAVALCANTE
 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

PLANTÃO JUDICIAL CÍVEL 
 
 
 

Processo n.º 0830529-15.2020.8.10.0001 
Requerente: ERLANDE SILVA SALES 
Requerido: MUNICIPIO DE SAO LUIS e ESTADO DO MARANHÃO 
 

 
 

       C E R T I D Ã O           
 
 
 
CERTIFICO que, conforme determinação do MM. Juiz, encaminho o processo para distribuição
automática. 
 

São Luís, MA, Sábado, 03 de Outubro de 2020
 

 WENDEEL  BARROSO 
 

Secretário(a) Judicial respondendo pelo Plantão Cível
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PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO MARANHÃO 

VARA DE SAÚDE PÚBLICA DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
   

Processo nº 0830529-15.2020.8.10.0001 

Ação: [Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)] 
Parte Autora: ERLANDE SILVA SALES 

Parte Requerida: MUNICIPIO DE SAO LUIS e outros  
   

CONCLUSÃO
 

 
 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos à Juíza de Direito, Dra. Laysa de Jesus Paz Martins Mendes.
 
 
 

São Luís (MA), Segunda-feira, 05 de Outubro de 2020
 
 
 

LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA
 

Secretário Judicial da Vara de Saúde Pública
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C E R T I D Ã O 
 

 
 

Certifico para os devidos fins de direito que, nesta data, em cumprimento ao mandado expedido

no Plantão Judicial, que tem como AUTOR: ERLANDE SILVA SALES e RÉU(s): Estado do

Maranhão e Município de São Luís, eu, Oficial de Justiça Plantonista abaixo assinado, em

02.10.2020 às 23:53 horas, dirigi-me à Regulação de Leitos, onde citei/intimei o Estado do

Maranhão, através do Dr. Paulo Roberto Marques de todo conteúdo do mandado que ficou

ciente e recebeu cópia. O referido é verdade e dou fé. 
 

 
 

São Luís (MA), 03 de outubro de 2020. 
 

 
 
 
 

Ricardo Carvalho Souto dos Santos
 

Oficial de Justiça
 

Mat. 152892
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C E R T I D Ã O 
 

 
 

Certifico para os devidos fins de direito que, nesta data, em cumprimento ao mandado expedido

no Plantão Judicial, que tem como AUTOR: ERLANDE SILVA SALES e RÉU(s): Estado do

Maranhão e Município de São Luís, eu, Oficial de Justiça Plantonista abaixo assinado, em

02.10.2020 às 23:53 horas, dirigi-me à Regulação de Leitos, onde citei/intimei o Município de

São Luís, através do Dr. Paulo Roberto Marques de todo conteúdo do mandado que ficou

ciente e recebeu cópia. O referido é verdade e dou fé. 
 

 
 

São Luís (MA), 03 de outubro de 2020. 
 

 
 
 
 

Ricardo Carvalho Souto dos Santos
 

Oficial de Justiça
 

Mat. 152892
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