
25/06/2020

Número: 1003534-78.2020.4.01.3100 
 

Classe: AÇÃO POPULAR 

 Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível da SJAP 

 Última distribuição : 20/05/2020 

 Valor da causa: R$ 100.000,00 

 Assuntos: Fornecimento de Medicamentos 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

CICERO BORGES BORDALO JUNIOR (AUTOR) CICERO BORGES BORDALO JUNIOR (ADVOGADO)

COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇAO DA

SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ - SUS

(RÉU)

COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO HCAL,

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E CENTRAL DE

TRATAMENTO DO COVID, NO ESTADO DO AMAPÁ (RÉU)

ESTADO DO AMAPÁ (RÉU)

MUNICIPIO DE MACAPA (RÉU)

MUNICIPIO DE SANTANA (RÉU)

UNIÃO FEDERAL (RÉU)

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI (RÉU)

Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

26118
3393

25/06/2020 14:45 Decisão Decisão



 

 
 
 
 

 
 

 
 
PROCESSO: 1003534-78.2020.4.01.3100 
CLASSE: AÇÃO POPULAR (66) 

AUTOR: CICERO BORGES BORDALO JUNIOR 
Advogado do(a) AUTOR: CICERO BORGES BORDALO JUNIOR - AP152 

  
RÉU: COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇAO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ -

SUS, COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO HCAL, HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E CENTRAL DE

TRATAMENTO DO COVID, NO ESTADO DO AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, MUNICIPIO DE MACAPA, MUNICIPIO

DE SANTANA, UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI 
  
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 

Trata-se de ação popular proposta por Cicero Borges Bordalo Júnior em face da União, Estado-

membro do Amapá, Município de Macapá, Município de Santana, Município de Laranjal do Jarí, Coordenador

da Central de Regulação do HCAL e do Hospital de Emergência e Centro de Tratamento a COVID-19, por meio

da qual objetiva a concessão de provimento jurisdicional, em sede de tutela provisória de urgência, para

determinar a imediata aquisição e “distribuição dos kits de medicamentos básicos ao combate a Covid-19, no

intuito de se salvar vidas humanas”, bem como “que em caso de descumprimento, seja cominada multa mensal

de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), aos réus, por cada dia de atraso na distribuição dos kits sobrevivência, para

a população carente do Estado do Amapá e, em especial à cidade de Macapá e do município de Santana/AP,

local que se tornaram os centros de contaminação da pandemia”.
 

 
 

No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, assim como a “Declaração da

inconstitucionalidade/ilegalidade da prática, e condenação dos réus, impondo-lhe a obrigação de fazer, nos

termos acima pleiteado”.
 

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Amapá

2ª Vara Federal Cível da SJAP
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Sustenta, em síntese, que o “SUS, o Estado do Amapá e o Município de Macapá, mesmo

recebendo uma imensa quantidade de dinheiro, proveniente dos cofres públicos da União Federal, não

distribuíram para a população carente, os medicamentos básicos e imprescindíveis para o combate a pandemia

do COVID 19 – CORONAVÍRUS, não existindo até esta data quaisquer fiscalizações e imposições de regras 

científicas concretas e corretas”.
 

 
 

Afirma que “a quantidade de pessoas contaminadas e mortas pela pandemia, cresce

assustadoramente a cada dia, eis que inexiste um plano sério e transparente, na busca para salvar vidas

humanas, no Estado do Amapá”.
 

 
 

Noticia que “Não é de agora que em diversos Estados e Municípios da Federação estão sendo

realizadas a distribuição de kits de remédios destinados ao combate do coronavírus. Tal conduta, tem evitado

muitas mortes e o colapso nos hospitais e UTIs”.
 

 
 

Assevera, em suas razões, que os “réus não estão fazendo aludida distribuição de

medicamentos e estão aplicando os recursos destinados à compra de medicamentos e outros insumos, em

outros investimentos, quiçá, superfaturados e imprestáveis para a prevenção da Covid-19, deixando a míngua

a população do Estado do Amapá, cujo o índice de mortes e de pessoas contaminadas só evolui a cada

instante. Tal fato é veraz, tendo sido, inclusive, decretado o lookdown, em Macapá e Santana, cujo o aumento

da doença é aterrorizante”.
 

 
 

Conclui suas alegações, aduzindo que esse fato “afeta e elimina o direito Constitucional à vida,

em desfavor dos amapaenses, especialmente os de baixa renda, cujo desejo de aquisição de “kits

sobrevivência” se tornaram infactível, negando-se, literalmente contra a maioria de seres vivos, aquela livre

escolha que, de modo aparentemente viável se lhe apresentava, antes da explosão dos noticiários sobre como

se prevenir contra o “coronavírus”, especialmente em relação aos idosos acima de 60 anos e outros possíveis

pacientes de risco”.
 

 
 

A inicial veio instruída com vários documentos.
 

 
 

Determinada a emenda à inicial (id. 240134847), está foi devidamente apresentada por meio da

petição de id. 240666418.
 

 
 

Ato contínuo, sobrevieram manifestações da parte requerida acerca do pedido de liminar (id.
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243840381, 247459884 e 249336868).
 

 
 

O Estado-membro do Amapá (id. 243840381) aduziu, em síntese, que o indeferimento da

petição inicial se impõe no caso concreto, ao argumento de inépcia da inicial pela falta de condições da ação e

do não cabimento de medida liminar contra o poder público quando se esgota o objeto da ação, pugnando, por

fim, pelo indeferimento do pedido liminar.
 

 
 

Por sua vez, o Município de Laranjal do Jarí (id. 247459884) sustentou, em resumo, que o

indeferimento da petição inicial se impõe no caso concreto, ao argumento de inépcia da inicial pela falta de

condições da ação e do não cabimento de medida liminar contra o poder público quando se esgota o objeto da

ação, pugnando, por fim, pelo indeferimento do pedido liminar.
 

 
 

A União apresentou manifestação preliminar aduzindo, em síntese, que o indeferimento da

petição inicial se impõe no caso concreto, ao argumento de inépcia, do não cabimento de ação popular e da

inadequação da via eleita, pugnando, por fim, pelo indeferimento do pedido liminar.
 

 
 

Determinada a oitiva do Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado-membro do

Amapá acerca da eventual falta de medicação para o tratamento da COVID-19 na Atenção Básica de Saúde e

para UTI’s (id. 254618881), sobreveio ofício e documentos de ids. 261662367 e 261662379.
 

 
 

É o que cumpre relatar. Decido.
 

 
 

Pretende o autor popular, em sede de tutela provisória de urgência, imputar responsabilidade

por omissão as entidades públicas e agentes públicos requeridos, na qualidade de responsáveis pela

aquisição, distribuição e fiscalização dos medicamentos utilizados para o tratamento do COVID 19 –

CORONAVÍRUS no Estado-membro do Amapá, bem como compeli-los a proceder a aquisição e distribuição

dos referidos fármacos.
 

 
 

Inicialmente, analiso a preliminar de inépcia da inicial aventada pelas requeridas consistente no

fato de que dos argumentos narrados na exordial inexiste qualquer dano ao patrimônio público ou a moralidade

administrativa, a justificar o ajuizamento da ação popular, bem como pela ausência de delimitação dos

medicamentos a serem adquiridos.
 

 
 

Como já pontuado por este juízo em outras oportunidades, além das condições gerais da ação,
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são requisitos da Ação Popular: a) qualidade de cidadão do sujeito ativo; b) ilegalidade ou imoralidade

praticada pelo Poder Público ou entidade que ele participe; e c) lesão ao patrimônio público, à moralidade

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos termos do art. 5º, inc. LXXIII, da

Constituição Federal, combinado com as disposições da Lei nº 4.7171965 (Lei da Ação Popular – LAP).
 

 
 

Interpretando referidos dispositivos legais, a doutrina pátria assevera que “(...) as condutas

abrangidas pelo dispositivo da Lei nº 4.717/65 são as mais variadas, pois alcançam tanto aqueles que

praticaram condutas comissivas (‘autorizado, aprovado, ratificado e praticado o ato impugnado’), quanto

omissivas (‘ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão’)” (in BARROS, Guilherme Freire de Melo.

Poder Público em Juízo para concursos pg. 336 - 7ª ed., rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2017).
 

 
 

Nesse contexto, contrariamente ao que quer fazer crer a parte requerida, a pretensão formulada

na inicial merece trânsito nesta via processual, pois há nos autos demonstração do cumprimento dos requisitos

legais, especialmente de que o ato questionado (omissão na aquisição, distribuição e fiscalização dos

medicamentos utilizados para o tratamento do COVID 19 – CORONAVÍRUS no Estado-membro do Amapá)

tem ocasionado lesão à moralidade administrativa, cuja incidência constitui requisito específico da ação

popular, como, aliás, guardadas as devidas proporções, se pode extrair dos seguintes julgados:
 
 
 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO

CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. EXAME DE PROFICIÊNCIA. ATO

POTENCIALMENTE ILEGAL E LESIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DA AÇÃO

POPULAR. SENTENÇA ANULADA. I - De acordo com o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal/88, "qualquer

cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência". II - A

ação popular constitucional abrange além do ato lesivo ao patrimônio público, previsto no art. 1º da Lei

4.7171/65 (Lei da Ação Popular), aquele lesivo à moralidade administrativa, a demonstrar, assim, a

adequação da via eleita, em que se busca a declaração de nulidade de ato supostamente ilegal e

contrário à moralidade administrativa, notadamente a Resolução 800/2002 - COFECI, que instituiu e

tornou obrigatória a realização de exame de proficiência par obtenção de registro profissional em

Conselho Regional de Corretores de Imóveis. III - Remessa oficial provida. Sentença anulada, determinando-

se o regular prosseguimento do feito. (REO 0014547-89.2005.4.01.3400/DF; Relator Desembargador Federal

Souza Prudente; Oitava Turma; Publicação: e-DJF1 p. 685 de 14/01/2011; decisão: 30/11/2010)
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL.

NÃO-CONHECIMENTO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. AÇÃO POPULAR. ATO OFENSIVO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO

DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. LICITAÇÃO DESERTA. PROCEDIMENTO

CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU DE SUCUMBIMENTO. QUANTIA IRRISÓRIA. MATÉRIA

FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. (...) 4. Independe da comprovação de prejuízo ao patrimônio público o juízo de

procedência do pedido veiculado em ação popular em que se busca desconstituir ato administrativo

ofensivo à moralidade administrativa. (...) 7. Recursos especiais improvidos. (REsp 582.030/DF, Rel. Ministro

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03.05.2005, DJ 16.05.2005 p. 236) – Grifamos.
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Quanto à alegação de inadequação da via eleita, sob a justificativa de que a presente demanda

popular traz argumentos genéricos, notadamente por não individualizar os medicamentos que compõem o

protocolo de tratamento do vírus em questão, cumpre consignar que a demanda popular é instrumento

processual adequado para reprimir ou impedir danos à moralidade administrativa, podendo, dessa forma,

defender o interesse da coletividade ao mesmo tempo que o Erário, notadamente porque é regido por um

microssistema de normas, que se encontram dispostas na Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85), na Lei da

Ação Popular (Lei n. 4.717/65) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), de modo que eventuais

lacunas legais devem ser orientadas por normas do próprio microssistema.
 

 
 

Assim, no caso concreto, entendo que o pleito em menção não merece acolhimento, tendo em

vista que a questão posta em juízo versa sobre a proteção do interesse da coletividade e do Erário, bem como

que, diante da excepcionalidade mundial e evolução desconhecida que é a pandemia causada COVID-19, não

há como se especificar precisamente os fármacos a serem utilizados no tratamento da referida doença,

especialmente porque, em se tratando de saúde pública, constitui dever do Estado a disponibilização dos

meios que garantam a inviolabilidade do direito à vida e a saúde para a sociedade, competindo ao Judiciário,

quando evidenciada a omissão de a Administração, tomar as medidas necessárias para assegurar os

mencionados direitos, sobretudo quando configurada situação de risco à saúde pública e a vida pela  ausência,

em tese, de medicamentos utilizados no tratamento do COVID-19, nos termos do que preceitua a Constituição

Federal.
 

 
 

Assim, recebo a petição de id. 240666418 como emenda à inicial e dou por sanada as

irregularidades.
 

 
 

Superadas as preliminares, passo ao exame da tutela provisória de urgência.
 

 
 

Adianto que, em análise tangencial, própria dos provimentos de cognição sumária, vislumbro

parcial probabilidade do direito alegado.
 

 
 

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do vigente Código de Processo Civil, será

concedida quando presentes simultaneamente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (fumus

boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não se busca a

certeza do direito, mas a probabilidade de sua existência, ou seja, a plausibilidade da versão sobre os fatos e

da tese jurídica defendida pela parte autora.
 

 
 

Num. 261183393 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: JOAO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA - 25/06/2020 14:45:17
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062514451650000000256992571
Número do documento: 20062514451650000000256992571



Interpretando referido dispositivo legal, a doutrina pátria assevera que “(...) o CPC atual exige
para a concessão da tutela de urgência, elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do
direito. As evidências exigidas não são da existência ou da realidade do direito postulado, mas da sua
probabilidade” (in GONÇALVES, Marcos Vinícius Rios – Direito Processual Civil Esquematizado pg. 364/365 -

6ª edição: 2016).
 

 
 

Importa enfatizar, que, constituindo em dever do Estado a disponibilização dos meios que

garantam a inviolabilidade do direito à vida e a saúde para a sociedade, compete ao Judiciário, quando

evidenciada a omissão da Administração, tomar as medidas necessárias para assegurar os mencionados

direitos, sobretudo quando configurada, em tese, situação de risco à saúde pública e a vida pela ausência de

medicamentos utilizados no tratamento do COVID-19, nos termos do que preceitua a Constituição Federal:
 

 
 

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:
 
(...)
 
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.
 

 
  

O direito à vida e a saúde, insculpido nos arts. 5º e 196 da Constituição Federal, é direito

fundamental indisponível, em função do bem comum maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos

preceitos de ordem pública que regulam a matéria. Aliás, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos

subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito

como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer

espécies de restrições legais.
 

 
 

Nesse contexto, a presente ação visa garantir os direitos fundamentais à vida, à incolumidade

física (art. 5º da CF) e à saúde (art. 196 da CF), tendo em vista que a questão posta em juízo versa sobre a

proteção do interesse da coletividade (da sociedade) e do Erário, especialmente porque, em se tratando de

saúde pública, constitui dever do Estado a disponibilização dos meios que garantam a inviolabilidade do direito

à vida e a saúde para a sociedade, competindo ao Judiciário, quando evidenciada a omissão de a

Administração, tomar as medidas necessárias para assegurar os mencionados direitos, sobretudo quando

configurada situação de risco à saúde pública e a vida humana pela ausência de medicamentos utilizados no

tratamento do COVID-19, nos termos do que preceitua a Constituição Federal.
 

 
 

Nesse sentido, convém destacar ainda que a Constituição Federal de 1988 deu um importante

passo na garantia do direito à saúde com a criação do Sistema Único de Saúde – SUS. Seus princípios

apontam para a democratização nos serviços de saúde pública, que deixam de ser restritos e passam a ser
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universais. Da mesma forma, deixam de ser centralizados e passam a ser norteados pela descentralização,

com os Estados-membros e Municípios assumindo suas responsabilidades e prerrogativas diante do SUS, bem

como desenvolvendo ações que deem prioridade à prevenção e à promoção da saúde.
 

 
 

Assim, a Lei n. 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, realça o caráter

fundamental do direito à saúde (artigo 2º), atribuindo a tarefa de formular, implementar e custear ações e

serviços à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com descentralização político-administrativa.
 

 
 

Analisando especificamente o caso concreto, cumpre enfatizar que o art. 196 da CF/88

assegura que a saúde é direitos de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário

às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
 

 
 

Por sua vez o art. 198, inciso II, da Magna Carta preceitua que “as ações e serviços públicos de

saúde, integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo

com as seguintes diretrizes: II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem

prejuízo dos serviços assistenciais”.
 

 
 

Aliás, a relevância do “direito humano fundamental à saúde” vem sendo preconizado desde a

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), quando em seu art. 25 reconheceu “(...) Toda pessoa tem
direito a um padrão de vida capaz de assegurar, a si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis (...)”.
 

 
 

Tanto é assim, que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal é remansosa em

reconhecer que “(...) O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas – representa consequência 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 inconsequente. 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 inconsequente, 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. (...)” (Precedentes do STF. (RE 271.286 AgR, rel. min.
Celso de Mello, j. 12-9-2000, 2ª T, DJ de 24-11-2000; STA 175 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, j. 17-3-2010,
P, DJE de 30-4-2010; RE 668.722 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-8-2013, 1ª T, DJE de 25-10-2013).
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Pois bem, especificamente em relação ao combate a Covid-19 o Governo Federal Editou a Lei

Federal nº 13.979/2020 que, dentre outras medidas emergenciais, disciplinou em seu art. 4º a possibilidade de

dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
.
 

 
 

Portanto, diante da excepcional situação de emergência vivenciada por todos, entendo que a

pretensão liminar encontra completa acolhida tanto na legislação como na jurisprudência pátria, uma vez que

não se pode permitir que, omissões de entidades públicas e agentes públicos, venham a interferir no dever 
do Estado de proporcionar integral acesso às garantias constitucionais, sobretudo quando se trata de 
questões relacionadas à vida e saúde da população, principalmente em época de pandemia na qual os

serviços de saúde, sobretudo da disponibilização de fármacos, ganham exponencial importância na árdua

tarefa de salvar vidas.
 

 
 

No caso concreto, sem olvidar a autonomia das requeridas para as políticas públicas de saúde

pública, tenho que, em sede de cognição sumária, a pretensão formulada pelo autor deve ser parcialmente

acolhida, uma vez que é notória a situação vivenciada pelo Estado-membro do Amapá referentemente a saúde

pública, bem como sobre a necessidade premente em se proceder a aquisição, distribuição e fiscalização dos

medicamentos utilizados para o tratamento do COVID 19 – CORONAVÍRUS, notadamente pelo que se pode

observar da informação ministrada pelo Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado-membro do

Amapá, por intermédio do ofício e documentos de ids. 261662367 e 261662379, bem como dos decretos nº

1.413, de 19 de março de 2020, e nº 1.880/2020, expedidos, respectivamente, pelo Governo do Estado-

membro do Amapá e pelo Prefeito do Município de Macapá, os quais, respectivamente, demonstram a

ausência de medicamentos de combate ao vírus, e declaram estado de calamidade pública na saúde pública

decorrente da pandemia da COVID-19 (novo corona vírus).
 

 
 

Em outras palavras, o acervo probatório carreado aos autos evidencia que há iminente perigo

para o colapso da saúde pública no Estado-membro do Amapá em virtude da pandemia do COVID-19,

necessitando, por via de consequência, que aos moradores do Estado-membro do Amapá seja ofertado meios

de tratamento farmacológico, por meio de aquisição e distribuição de  medicamentos, de forma a diminuir ou

minimizar a expansão do COVID-19.
 

 
 

Não há, portanto, controvérsia, acerca da necessidade da aquisição, distribuição e fiscalização

dos medicamentos utilizados para o tratamento do COVID 19 – CORONAVÍRUS, incumbindo aos requeridos,

dentro do âmbito de suas competências, o dever de cumprir o mandamento constitucional, uma vez que o

direito à saúde e a vida dos moradores da localidade é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em

oposição às omissões do Poder Público, tanto que o legislador constitucional e ordinário, ao disciplinarem a

matéria, impuseram obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir seu dever legal.
 

 
 

Nesse sentido, guardadas as devidas proporções, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, 
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in verbis:
 
 
 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO POPULAR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUPOSTA COBRANÇA A MAIOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CDC.

APLICAÇÃO. 1. Hipótese de Ação Popular proposta contra concessionária de energia, em que se alega

cobrança indevida pelo fornecimento de energia elétrica para iluminação pública. Os presentes autos não tratam

da questão de fundo (ocorrência de cobrança a maior), nem da necessidade da prova. O debate recursal

restringe-se à inversão do ônus probatório na forma do CDC, determinada pelo juiz de origem e mantida pelo TJ.

2. As instâncias ordinárias entenderam aplicáveis os arts. 2º, parágrafo único, 3º, caput, e §§ 1º e 2º c/c o art. 4º,

I; e o art. 6º, VIII, do CDC. Por essa razão, caberia à concessionária demonstrar o período em que há efetivo

consumo da energia elétrica para fins de cobrança. 3. A matéria está devidamente prequestionada. Inexiste

omissão, de modo que se afasta o argumento subsidiário de ofensa ao art. 535 do CPC. 4. Segundo o

entendimento da Segunda Turma, no caso do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, a

coletividade assume a condição de consumidora (REsp 913.711/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j.

19/8/2008, DJe 16/9/2008). 5. Aplica-se, assim, o CDC, porquanto o pedido é formulado em nome da

coletividade, que é indubitavelmente a consumidora da energia elétrica sob forma de iluminação pública.

6. A Ação Popular é apropriada in casu, pois indiscutível que a autora busca proteger o Erário contra a

cobrança contratual indevida, nos termos do art. 1º da Lei 4.717/1965, conforme o art. 5º, LXXIII, da CF. 7.

Em seus memoriais, a recorrente argumenta que há precedente da Primeira Turma que afirma ser

inviável Ação Popular para defesa do consumidor. Inaplicabilidade deste precedente à hipótese dos

autos, já que aqui se cuida de defesa do interesse da coletividade e do Erário, e não de tutela de

consumidores individuais, sem falar que, em se tratando de iluminação pública, se está diante de serviço

de interesse público, algo muito diverso de serviços prestados a particulares determinados, como

sucede com estacionamento para veículos. 8. Como visto, a viabilidade da Ação Popular, in casu,

decorre do pedido formulado e do objetivo da demanda, qual seja, proteger o Erário contra a cobrança

contratual indevida, nos termos do art. 1º da Lei 4.717/1965, conforme o art. 5º, LXXIII, da CF, questão

que não se confunde com a condição de consumidor daqueles que são titulares do bem jurídico a ser

protegido (a coletividade, consumidora da energia elétrica). 9. A Ação Popular deve ser apreciada,

quanto às hipóteses de cabimento, da maneira mais ampla possível, de modo a garantir, em vez de

restringir, a atuação judicial do cidadão. 10. Recurso Especial não provido. ..EMEN: (RESP - RECURSO

ESPECIAL - 1164710 2009.02.09255-1, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE

DATA:04/02/2015 ..DTPB:.) – Negritei.
 

 
  

Com efeito, no conflito de normas constitucionais, entre aquelas que determinam a preservação

da saúde e incolumidade física do indivíduo e aquelas que traçam regras à execução orçamentária, entendo

que devem prevalecer as primeiras, sob pena de se negar a própria dignidade da pessoa humana. Protege-se,

assim, um bem maior, que é o direito à vida saudável e digna, obrigando os entes públicos competentes a

cumprir o dever jurídico que lhe é determinado pela própria regra constitucional.
 

 
 

Por outro lado, não há que se falar em intromissão do Poder Judiciário na esfera de

competência do Poder Executivo, porquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgamentos,

já decidiu que “a ponderação dos princípios do mínimo existencial e da reserva do possível, levada a
efeito pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em se tratando de direito à saúde, a
intervenção judicial seria possível e necessária, não está o Poder Judiciário inovando a ordem jurídica,
mas determinando que o Poder Executivo adote providência garantidora de direito estabelecido na
Constituição” (STF – ARE 740800 / DF, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA – DJe-203 DIVULG 11/10/2013
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PUBLIC 14/10/2013) - grifei.
 

 
 

Nesse mesmo sentido, confira-se:
 
  

“Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de

formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em

bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria

Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem

os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a

sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura

constitucional. (STF - ARE 639.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe

15.9.2011).
 
 
  

Com efeito, demonstrada que foi a plausibilidade da pretensão exordial, diante da gravidade do

estado da saúde do Estado-membro do Amapá, a exigir imediata e urgente intervenção do Estado por seus

órgãos competentes como forma de garantir o direito à vida dos cidadãos amapaenses, entendo que a

concessão da tutela de urgência, na modalidade antecipada, é medida que se impõe no caso concreto,

considerando que a pretensão exordial mostra-se legítima e constitucionalmente garantida.
 

 
 

À luz desses fundamentos, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para

determinar ao Estado-membro do Amapá, por intermédio do Secretário de Estado da Saúde, ou quem lhe faça

às vezes, a União, através do responsável pelo SUS no Amapá, e aos Municípios requeridos, dentro do âmbito

de suas competências se for o caso, que viabilizem o fornecimento do fármaco DOPAMINA, sem prejuízo de

outros medicamentos que se fizerem necessários, para as unidades hospitalares destinadas ao tratamento do

COVID-19, nos termos da informação ministrada pelo Presidente do Conselho Regional de Medicina do

Estado-membro do Amapá constante nos autos (ids. 261662367 e 261662379), destacando no mandado,

desde logo, que a prestação deve ser contínua, ou seja, enquanto durar a mencionada pandemia.
 

 
 

Intimem-se o Advogado da União no Amapá, bem como o Procurador-Geral do Estado do

Amapá, e, ainda, pessoalmente, o Secretário de Saúde do Estado do Amapá e o Representante do SUS no

Amapá, para que dêem imediato cumprimento a esta decisão.
 

 
 

Para o caso de descumprimento da decisão no prazo assinalado, fixo, desde já, multa diária

(astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicada ao Estado do Amapá e à União,

independentemente, a ser revertida em favor da própria parte requerente (art. 537, §2º, NCPC); bem como

multa pessoal ao Secretário de Estado da Saúde, ou a quem suas vezes fizer, e ao responsável pelo SUS em

Macapá, no valor individual de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, sem prejuízo de outras

sanções, por crime de desobediência, bem como da expedição de mandado de prisão em desfavor dos

responsáveis pelo cumprimento da determinação judicial, caso necessário.
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Deverá ainda o Secretário de Saúde do Estado do Amapá encaminhar, a este Juízo, no prazo

de 10 (dez) dias, relatório sobre as medidas efetivadas, instruído com documentos que atestem o efetivo

cumprimento destas determinações judiciais dentro do prazo estabelecido.
 

 
 

Considerando a relevância do caso em questão, determino ao Conselho Regional de Medicina

do Estado-membro do Amapá, por intermédio de seu Presidente, que traga aos autos, no prazo de 10 (dez)

dias, relatório circunstanciado sobre a falta de medicação para o tratamento da COVID-19 nas demais

unidades de saúde destinadas ao referido tratamento que ainda não foram vistoriadas.
 

 
 

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, oferecer contestação.
 

 
 

Dê-se ciência ao autor.
 

 
 

Cientifique-se o Ministério Público Federal (art. 7º, I, a, da Lei nº 4.717/1965).
 

 
 

Intime-se, com a urgência que o caso requer.
 

 - Assinado digitalmente -
João Bosco Costa Soares da Silva

Juiz Federal – 2ª Vara
 
 
 

 

Macapá/AP, data da assinatura eletrônica.
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