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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA __ª 

VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS 
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A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, órgãos públicos de 

assistência jurídica gratuita e integral aos grupos em situação de vulnerabilidade, nos 

termos do art. 134 da Constituição da República, da Lei Complementar n.º 80/1994 e 

da Lei Complementar Estadual n.º 01/1990, vêm, perante Vossa Excelência, através dos 

seus órgãos de atuação abaixo identificados, com fundamento no art. 4º, incisos VII e 

VIII, da Lei Complementar n.º 80/1994, e no art. 303, do Código de Processo Civil, 

ingressar com pedido de 

 

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 

 

em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, pessoa jurídica 

de direito público interno, fundação federal de direito público, inscrita no CNPJ sob o 

n.º 04.378.626/0001-97, representada judicialmente por seu Magnífico Reitor Sylvio 

Mário Puga Ferreira, correio eletrônico: gabinete@ufam.edu.br, sediada na Av. 
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Rodrigo Otávio, n.º 6.200, Campus Universitário, Coroado II, Manaus-AM, CEP: 

69.077-000, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados. 

 

I – BREVE RESUMO DOS FATOS - EXPOSIÇÃO DA LIDE 

 

Versa a presente sobre pedido de Tutela Antecipada, 

requerido, em caráter antecedente, em face da Universidade Federal do Amazonas - 

UFAM, pelas Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, em substituição processual, objetivando o reconhecimento de obrigação 

de fazer, a ser imposta à UFAM, consistente na abreviação do curso de Farmácia dos 

alunos finalistas (individualmente identificados em lista anexa - docs. 01-A, 01-B, 01-

C, 01-D, 01-E, 01-F, 01-G, 01-H, 01-I, 01-J, 01-K, 01-L e 01-M), a fim de que participem, 

enquanto durar a pandemia, de ações públicas ou privadas de combate ao novo 

Coronavírus. 

Relatam os alunos interessados que, em 14/04/2020, 

receberam e-mail da Coordenação do Curso de Farmácia, que continha a Portaria nº 

27-PROEG, de 14 de abril de 2020 (doc. 02), regulamentadora da Medida Provisória 

n.º 934, de 01 de abril de 2020 (doc. 03), dispondo sobre a antecipação da colação de 

grau, em caráter emergencial, dos alunos dos cursos de Medicina, Farmácia, 

Enfermagem e Fisioterapia, desde que atingida 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horária prevista para cada curso, e a Decisão ad referendum – CONSEPE 04/2020 

(doc. 04). 

A partir desse fato, os graduandos protocolaram 

solicitações individuais, geradoras de processos administrativos junto à Instituição 

de Ensino Superior (os documentos compõem os cadernos individuais dos alunos - 

docs. 01-A a 01-M), no intuito de que pudessem colar grau antecipadamente. 

No entanto, a Requerida, através de despachos 

administrativos, indeferiu as solicitações, utilizando-se, como principal fundamento, 
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o art. 4º, parágrafo único, inciso IV, da Portaria nº 27, de 14 de abril de 2020 (doc. 02), 

que teria excluído a possibilidade de antecipação dos discentes que tenham algum 

outro componente curricular pendente (os indeferimentos compõem os cadernos 

individuais dos alunos - docs. 01-A a 01-M). 

Inconformados com o posicionamento da Requerida, em 

21/04/2020, os alunos buscaram o canal de atendimento virtual da Defensoria 

Pública de 1ª Instância Especializada em Interesses Coletivos (doc. 05), noticiando o 

encadeamento fático narrado acima. 

Além dos eventos até aqui pontuados, os discentes 

trouxeram novos e importantes elementos para o deslinde da presente controvérsia. 

Aduzem, em síntese, que estão matriculados na disciplina 

Estágio Curricular obrigatório desde 12/08/2019, data estipulada para ao começo da 

aula. Contudo, o efetivo início das atividades deu-se apenas em 26/08/2019, e, 

segundo relatam, em virtude de problemas burocráticos e jurídicos causados, 

exclusivamente, pela própria Universidade Federal do Amazonas - UFAM, ora 

Requerida (doc. 13). 

É que, para o início das atividades práticas, os discentes 

necessitam, de forma obrigatória, de seguro de vida, cujo pagamento há de ser feito, 

previamente, pela respectiva Instituição de Ensino Superior. Assim, como a 

Universidade Federal do Amazonas não se desincumbiu do seu ônus, isto é, não 

efetuou o pagamento do devido seguro, o início das aulas práticas, por motivo alheio 

às vontades dos alunos, findou postergado (doc. 06). 

A bem da verdade, a fase derradeira do curso só teve início 

porque, no final das contas, os próprios alunos optaram por realizar a contratação 

direta do seguro de vida, suportando esse ônus econômico. 

Em razão do ocorrido com o seguro de vida, o não 

cumprimento do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do estágio obrigatório 

deveu-se, unicamente, por culpa da Requerida. Dessa forma, se for contabilizado o 
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período que seria o correto para o início do módulo, o percentual de cumprimento 

atual ultrapassaria 80% (oitenta por cento), superando, com folga, o então exigido. 

No que tange ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

narram os discentes que todos já cursaram as disciplinas TCC I e TCC II, estando, 

correntemente, matriculados na última matéria relacionada: TCC III. 

Cumpre, por derradeiro, ponderar que, na ponta do lápis, 

restariam, mesmo considerando o início postergado das aulas práticas, apenas 08 

(oito) dias para o preenchimento do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) 

exigidos para a abreviação do curso. 

Nada obstante a existência da respectiva pendência, curial 

ressaltar que a Resolução nº 6, de 19 de outubro de 2017 (doc. 07), do Ministério de 

Educação, instituidora das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Farmácia, no art. 9º, dispõe que a apresentação do TCC é apenas recomendável, 

não a impondo de forma obrigatória. 

Para além da malfadada exigência, urge destacar que 2 

(dois) alunos, dentre os beneficiários do pedido de antecipação, quais sejam, 

Abrames Francisco Pereira Goes e Felipe Luz Torres Silva, apresentaram 

satisfatoriamente, em substituição ao TCC, artigo científico, livrando-os da referida 

pendência. 

Por fim, de forma curiosa, os discentes, ao consultarem o 

Portal do Aluno, constataram que a Universidade Federal do Amazonas havia 

emitido e disponibilizado declarações de que esses possuíam todos os créditos e 

que, por tal motivo, estariam aptos a colar grau (as declarações compõem os cadernos 

individuais dos alunos - docs. 01-A a 01-M). 

Diante de todo o exposto, em 22/04/2020, a Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas expediu ofícios à Diretoria da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas e à Reitoria da UFAM (Ofícios nº 118/2020-DPEIC/DPE/AM e nº 

119/2020-DPEIC/DPE/AM - docs. 08 e 09), com o escopo de requerer, de forma 
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administrativa, a colação antecipada dos alunos destacados do Curso de Farmácia. 

Em resposta, por intermédio do Ofício 

211/2020/GR/UFAM, o Magnífico Reitor da UFAM informou que os processos foram 

indeferidos com base no art. 3º, inciso III e art. 4º, inciso IV, ambos da Portaria nº 27-

PROEG, de 14 de abril de 2020 (doc. 10). 

No mais, explicou que quase todos os interessados 

possuíam pendência de TCC, não tendo, assim, integralizado todos os componentes 

curriculares do curso. E, por último, ressaltou que em um único caso, o pedido fora 

indeferido em razão de o aluno não ter completado 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horária prevista e exigida pela disciplina Estágio Curricular. 

Por entender que a resistência à colação antecipada dos 

alunos do Curso de Farmácia não encontra amparo legal, é medida que está em 

descompasso com as políticas nacionais de flexibilização dos requisitos acadêmicos 

para os cursos de saúde em razão da presente pandemia, assim como não se apresenta 

razoável ante concessão similar a outros cursos, as Defensorias da União e do Estado 

do Amazonas, em caráter antecedente, pleiteiam a concessão da correspondente tutela 

provisória de urgência. 

 

II – FUNDAMENTOS - EXPOSIÇÃO DO DIREITO 

 

De partida, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe 

que “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”. 

Prevê, ainda, no seu art. 294, que a Tutela Provisória, 

fundamentada na urgência, pode ser concedida em caráter antecedente. Explicitando, 

mais à frente, no art. 303, que “nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 
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antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do 

direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. 

Percebe-se, in casu, a presença do binômio (existência do 

direito e perigo de dano) necessário à concessão da tutela antecipada em caráter 

antecedente. 

 

2.1 A exposição do direito e sua elevadíssima probabilidade 

 

Como é de conhecimento público e notório, o Brasil e, 

especificamente, o Estado do Amazonas têm vivenciado uma crítica e delicada 

situação de emergência na saúde, causada pela pandemia de Covid-19, enfermidade 

causada pelo novo Coronavírus. 

A excepcionalidade em tela levou à edição da Medida 

Provisória n.º 934, de 01 de abril de 2020 (doc. 03), com o escopo de possibilitar a 

abreviação do Curso de Farmácia pelas Instituições de Ensino Superior, desde que 

o discente cumpra, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do 

estágio curricular obrigatório. Oportuna a transcrição do parágrafo único do art. 2.º 

do diploma normativo: 

Art. 2º, MP n.º 934/2020. As instituições de educação superior 

ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade 

de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 

acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3o do art. 47 

da Lei nº 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas 

para enfrentamento da situação de emergência de saúde 

pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, observadas as 

normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. 

Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o caput, a instituição 

de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de 
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Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o 

aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo 

sistema de ensino, cumpra, no mínimo: 

I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do 

curso de medicina; ou 

II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio 

curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e 

fisioterapia. 

 

Nesse passo, apropriado ressaltar que os alunos finalistas 

do Curso de Farmácia da UFAM, beneficiários na presente demanda, cumpriram, se 

considerarmos o efetivamente cursado a partir de 26 de agosto de 2019, a 127 (cento e 

vinte e sete) dias de aula de um total de 180 (cento e oitenta). Essa grandeza atinge o 

percentual de 70,50% (setenta inteiros e cinquenta centésimos por cento) da carga 

horária das atividades práticas. 

Consoante já ressaltado, com mais 8 (oito) dias de aulas 

práticas, o que somaria 135 (cento e trinta e cinco), os alunos atingiriam o montante 

de 75% (setenta e cinco por cento), cumprindo, assim, o requisito exigido pelo 

normativo federal. 

É aqui que a “probabilidade do direito” salta aos olhos. Não 

parece razoável nem proporcional que a sociedade fique privada desses profissionais, 

provenientes de uma das Faculdades mais respeitadas do norte do Brasil, por causa de 

exatos 8 (oito) dias de aula, quase o intervalo de uma semana - período que, 

sabidamente, é insuficiente para divisar o discente que pode se tornar um profissional 

da área daqueles que não estão aptos para tanto. 

Entretanto - bem divisando as responsabilidades -, 

realizando o mesmo cálculo, só que tendo por base a data correta para o início da 

atividade complementar, qual seja, 12 de agosto de 2019, fato esse que não ocorreu por 

culpa exclusiva da Requerida, teríamos 137 (cento e trinta e sete) dias/aula, o 
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equivalente a 76,11% (setenta e seis inteiros e 11 centésimos por cento). 

Nesses termos, penalizar os discentes com a negativa de 

abreviação do curso, hoje sem perspectiva de data para colação de grau e com surto 

epidêmico assolando família, amigos e toda a sociedade amazonense, é violar, de 

forma frontal, o consagrado princípio da nulla poena sine culpa. 

Quanto ao requisito específico elencado pela Medida 

Provisória colacionada, frise-se, computando-se o período de cumprimento do 

estágio curricular obrigatório a partir da data prevista no calendário acadêmico da 

IES, em 12/08/2019, o percentual cumprido na presente data já teria ultrapassado 76% 

(setenta e seis por cento). 

Pelo que se vê, não fosse a burocracia da Requerida, o 

requisito imposto pelo art. 2º, inciso II, da Medida Provisória n.º 934/2020, estaria 

plenamente preenchido, abrindo espaço para a antecipação da colação, nos moldes 

requeridos. 

Inegável que o Legislador deixa margem para que as 

Instituições de Ensino, dentro da sua autonomia acadêmica, analisem a questão, tendo 

em perspectiva o projeto pedagógico desenvolvido no seio da universidade. No 

entanto, a Medida Provisória é assertiva ao indicar que, à vista do cenário caótico 

enfrentado, a medida reputada com ideal, no plano normativo, é a que culmina na 

antecipação da colação de grau dos alunos que tenham alcançado 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária do estágio curricular obrigatório. 

Assim sendo, a adoção de critérios que obstaculizem a 

abreviação dos cursos da área de saúde reclama, por parte daquele que as imponham, 

fundadas, robustas e contundentes razões para justificar o proceder em sentido 

contrário. 

Portanto, deve a referida autonomia ser relativizada em 

face dos mandamentos de natureza legislativa federal, principalmente tomando em 

conta o princípio da proporcionalidade, de modo que as medidas impeditivas 
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específicas e as exigências esgrimidas para a antecipação sejam testadas em face da 

excepcionalidade da situação e da premente necessidade de proteger toda a sociedade 

da disseminação da pandemia. 

A intervenção do Poder Judiciário no presente caso, por 

óbvio, não afronta a autonomia universitária, especialmente quando o que se pretende 

é afastar os limitadores normativos impostos pela Requerida, ante o princípio da 

proporcionalidade e o direito humano à saúde da população mundial. 

Na presente situação de emergência na saúde pública e 

privada, devem ser ponderados os valores constitucionais em colisão: autonomia 

universitária versus saúde pública. Diante desse conflito, não restam dúvidas quanto 

ao valor de maior relevo no presente momento. 

A exemplo do que aqui se pretende, o Desembargador 

Federal Aluisio Mendes, da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal - 2ª 

Região (TRF2), nos autos de nº 5004340-06.2020.4.02.0000, deferiu liminar para que a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ antecipasse a colação de grau e 

expedisse certidões de conclusão de curso à alunos do curso de medicina, ponderou 

justamente a respeito dos valores em discussão1: 

 “Ponderando-se os valores constitucionais em colisão – 

autonomia universitária x saúde pública –, à luz do princípio 

constitucional da razoabilidade, deve ser prestigiada uma 

solução que priorize a saúde e o interesse públicos, garantindo-

se atendimento adequado à sociedade e o reforço das equipes 

médicas, com força de trabalho adicional, possibilitando, 

inclusive, o suprimento de eventuais lacunas criadas por 

profissionais de saúde inseridos no grupo de risco ou que 

estejam se recuperando para voltar a atuar junto às unidades 

                                                 
1 Decisão em Agravo de Instrumento nº 5004340-06.2020.4.02.0000/RJ. Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região - TRF2. Magistrado: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Data de julgamento: 05/05/2020. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/ufrj-antecipar-formatura-14-alunos.pdf>. 

https://www.conjur.com.br/dl/ufrj-antecipar-formatura-14-alunos.pdf
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de saúde no enfrentamento à pandemia” . 

 

Especificamente sobre o argumento alegado pela 

Requerida para negar a abreviação do Curso de Farmácia, o Ofício nº 

211/2020/GR/UFAM (doc. 10) é claro ao afirmar que o pedido foi indeferido ante a 

pendência dos alunos interessados do módulo curricular Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC. 

Deve ser ponderável que a exigência referida sequer consta 

na Medida Provisória nº 934/2020, editada pelo Governo Federal, como pode ser 

constatado da leitura do seu inteiro teor. 

É indiscutível, outrossim, que, à exceção dos alunos 

Abrames Francisco Pereira Goes e Felipe Luz Torres Silva, que se encontram em 

situação privilegiada, uma vez que estão liberados do TCC, pois optaram pela 

elaboração de artigo científico, o restante da turma não concluiu integralmente a 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso III, embora tenham superado, 

satisfatoriamente, ⅔ (dois terços) da exigência (TCC I e TCC II). 

Isso porque o Trabalho de Conclusão do Curso é dividido 

em três disciplinas sequenciais: TCC I, TCC II e TCC III, e os discentes especificados 

na presente demanda concluíram, com êxito, os primeiros dois. 

Aliás, boa referência para decidir a questão reside na real 

possibilidade de se dispensar o TCC – módulo curricular que, como visto, é fracionado 

em três disciplinas –, pela elaboração de artigo científico. Longe de se afirmar a 

inutilidade do trabalho monográfico, a comparação tem apenas o objetivo de 

demonstrar a sua dispensabilidade, mormente quando diante de situação excepcional 

como a vivenciada atualmente. 

Ademais, o art. 12 da revogada Resolução CNE/CES 2, de 

19 de fevereiro de 2002 (doc. 12), outrora normativo definidor das diretrizes 

curriculares nacionais do curso de graduação em Farmácia, previa, para a conclusão 



 

 
 

 

11/22 
 

do curso em questão, tão somente a elaboração de trabalho sob orientação docente, 

não estabelecendo nenhuma forma específica. 

Como afirmado alhures, a indispensabilidade da 

apresentação de trabalho sob orientação docente para a conclusão do Curso de 

Farmácia, que a Requerida optou por eleger o TCC, deixou, a partir da edição da 

Resolução nº 6, de 19 de outubro de 2017 (doc. 07), de ser pressuposto obrigatório: 

Art. 9º É recomendável a elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) pelos estudantes, sendo esse realizado sob 

orientação de docente da IES, em conformidade com sua área 

de atuação específica, atendendo à regulamentação por ela 

definida. 

Parágrafo único. Ao se optar pelo TCC, esse deve ser 

regulamentado, considerando, em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos de carga horária, formas de apresentação, 

orientação e coordenação. [sem grifos no original]. 

 

A partir da leitura do dispositivo acima transcrito, 

sobressai cristalino que a apresentação do TCC, embora recomendável, não é mais 

obrigatória. Sendo assim, a exigência de integral cumprimento de todos os níveis 

escalonados da disciplina, levada a efeito pela Requerida – embora supostamente 

dentro do espectro de autonomia acadêmica –, quando confrontada com o quadro de 

emergência em saúde pública, revela condição extremamente drástica e não 

condizente com o escopo da norma federal. 

O caos na saúde pública decorre de dois principais fatores: 

(1º) ausência de leitos hospitalares e insumos médicos para todos os que dele 

necessitam; (2º) ausência de profissionais da área de saúde. O ponto (2º), que interessa 

para o presente caso, está comprovado no envio, por parte do Governo Federal, de 

profissionais de saúde - dentre os quais 12 (doze) farmacêuticos - de outros Estados da 



 

 
 

 

12/22 
 

Federação para o Amazonas.2 

Por fim, mas não menos importante, a Universidade 

Federal do Amazonas, ao editar a Portaria nº 27-PROEG, de 14 de abril de 2020 (doc. 

02), pouco importa a interpretação que se dê ao documento, cria obstáculo 

intransponível para que um aluno regularmente inscrito preencha os requisitos 

necessários e, com isso, alcance a colação antecipada. 

Segundo já foi pontuado, o art. 3º da mencionada portaria, 

no inciso III, elenca como exigência para a abreviação do curso a integralização de 

todos os componentes curriculares do curso (100%), ou seja, (i) núcleo comum, (ii) 

núcleo específico e (iii) núcleo livre, (iv) atividades complementares, entre outras, 

assim como (v) a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(Enade). 

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Farmacêuticas, 

no item 1.3.3, é categórico em afirmar que o Estágio Curricular Supervisionado é um 

desdobramento do seu Programa de Aprendizagem, cujo conteúdo é o Estágio 

Curricular propriamente dito, integrante do Núcleo Especializado da Formação 

Geral, especificamente o item ii, acima indicado (doc. 18). 

Como o Estágio Curricular está inserido no “item ii”, pois 

dele faz parte, exigir o seu integral cumprimento é, de forma lógica, exigir que as 

partes que o compõem também estejam inteiramente cumpridas. Assim, se o direito 

à abreviação só nasce após a conclusão integral do item ii - núcleo específico - o que 

pressupõe a conclusão, também de forma integral, do Estágio Curricular, não há como 

os alunos do Curso de Farmácia da UFAM, em termos concretos, se beneficiarem da 

Medida Provisória referida. Nesse caso, ipso facto, a Portaria nº 27-PROEG vem retirar, 

de forma geral, justamente aquilo que foi concedido, de forma excepcional, pela 

concessão federal. 

                                                 
2 Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/governo-

federal-contrata-267-profissionais-de-saude-para-atuar-no-amazonas. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/governo-federal-contrata-267-profissionais-de-saude-para-atuar-no-amazonas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/governo-federal-contrata-267-profissionais-de-saude-para-atuar-no-amazonas
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É como se a Requerida, não concordando com a abertura 

concedida pelo Governo Federal, fechasse, literalmente e de forma furtiva, sob o pálio 

de sua autonomia acadêmica, o que seria para os discentes, a porta do mercado de 

trabalho; e, de modo similar, denegasse à sociedade do Amazonas a esperança de sair 

da crise mais rapidamente. 

A segunda interpretação é, em igual medida, aniquiladora 

dos propósitos da Medida Provisória. Ao exigir a integralização de todos os 

componentes curriculares, inclusive o item ii - núcleo específico -, e, ainda que contra 

legem e por esforço intelectual, abstraíssemos o Estágio Curricular desse grupo, mesmo 

nessa hipótese a colação antecipada seria impossível para um aluno regularmente 

matriculado e que esteja cumprindo fielmente os períodos conforme a matriz 

curricular. 

Isso porque o ato interno da UFAM ao estabelecer, de forma 

peremptória, o cumprimento de todas as disciplinas componentes do núcleo 

específico, excepcionando apenas o estágio, inviabiliza por completo a abreviação do 

curso, frustrando a Medida Provisória, já que elenca como pressuposto uma disciplina 

que só seria cursada pelo aluno a posteriori. 

A Matriz Curricular do Curso de Farmácia enquadra a 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso III no 11º Período e o Estágio 

Supervisionado no 10º Período. Na pior das hipóteses, as disciplinas seriam cursadas 

concomitantemente, o que também tem o condão de inviabilizar a antecipação da 

colação, caso admitidos os requisitos eleitos pela Requerida (doc. 17). 

Cabe ressaltar, no apagar das luzes, a ligação dos alunos 

com o interior do Estado do Amazonas em que, feliz ou infelizmente, ainda pululam 

oportunidades de emprego como decorrência da pandemia. 

Emprestadas as lições dos países que sofreram com a crise 

antes do Brasil, há que sublinhar a importância de todo contingente técnico e científico 

na luta contra o vírus, sendo, por isso, a abreviação do Curso de Farmácia medida 
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excepcional, porém da mais ingente relevância. 

 

2.2 O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo 

 

Inegavelmente existe, pelo que já foi exposto, mantida a 

situação no status atual, perigo de dano ao direito dos discentes, porque claramente 

pretendem, com a colação antecipada, ingressar no mercado de trabalho e atuar na 

linha de frente do combate contra à pandemia. 

Todavia, esse não é, nem de longe, o principal móvel da 

demanda. A sociedade amazonense, de forma direta, e a sociedade mundial, 

indireta, inexoravelmente afetadas pelo surto causado pelo Sars-CoV-2, necessitam 

de investimentos e profissionais para a área da saúde, conforme documentos de 

chamada para contratação (doc. 16), dado que o índice de contaminação é altíssimo, 

e percentual significativo dos infectados demandará ministração de fármacos e 

cuidados médico-hospitalares. 

A contratação de profissionais de farmácia depende, além 

da colação de grau, do registro junto ao Conselho Profissional específico. Nesse 

sentido, dispõe o art. 13 da Lei nº 3.820/60: 

Art. 13, Lei n. 3.820/60. Somente aos membros inscritos nos 

Conselhos Regionais de Farmácia será permitido o exercício de 

atividades profissionais farmacêuticas no País. 

 

A suspensão das atividades acadêmicas, por tempo 

indeterminado, por deliberação da Requerida (decisão ad referendum - CONSUNI 

01/2020 - doc. 11), seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, 

Ministério da Saúde e ANVISA, impede que a colação aconteça, pelos métodos 

tradicionais, antes do fim da pandemia. 

Resta, portanto, evidente a necessidade de que a 

Universidade Federal do Amazonas, cumprindo seu papel na sociedade, viabilize a 
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colação antecipada do Curso de Farmácia, assim como fez, por exemplo, com o curso 

de medicina, embora alguns discentes sequer tivessem concluído o internato em 

cirurgia, ginecologia e obstetrícia e pediatria.3 

A Medida Provisória n.º 934, de 01 de abril de 2020 (doc. 

03), fundamento legal da presente demanda, foi editada pelo Governo Federal 

justamente com o escopo de acelerar a colação de grau dos cursos com relevância para 

o enfrentamento do novo Coronavírus. 

Na sequência, ocorreu a edição da Portaria nº 374, de 03 de 

abril de 2020, Ministério da Educação (doc. 14), que reforça em seu art. 2º, § 2º o caráter 

relevante da atuação dos profissionais farmacêuticos. 

A importância de se ter farmacêuticos em atuação nesse 

momento é fenômeno verificável nos países mais afetados pela pandemia, inclusive 

em outros Estados do Brasil. O principal argumento que reforça a necessidade de 

atuação desses profissionais é o dever que assumem, ao escolherem a profissão, de 

proteção à vida humana.4 

Segundo o “PLANO DE RESPOSTA PARA FARMÁCIAS 

PRIVADAS E PÚBLICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA VERSÃO 1”, do Conselho 

Federal de Farmácia (doc. 15), as atividades dos farmacêuticos assumem papel 

essencial no enfrentamento da atual crise, já que cabe aos profissionais da área: 

• adquirir, armazenar e distribuir medicamentos e outros 

produtos para a saúde (medicamentos, luvas, álcool, máscaras, 

entre outros) para suprir a demanda; 

• adequar o estabelecimento de forma a propiciar o fluxo de 

casos e casos suspeitos, a fim de minimizar a disseminação e o 

surgimento de novos casos; 

• definir área isolada para atendimento de casos confirmados, 

                                                 
3 Disponível em: https://todahora.com/articulos/estudantes-de-medicina-querem-entrar-na-guerra-

contra-coronav%C3%ADrus. 
4 Disponível em: https://www.usnews.com/news/best-states/illinois/articles/2020-04-19/medical-

students-in-illinois-graduate-early-amid-pandemic. 

https://todahora.com/articulos/estudantes-de-medicina-querem-entrar-na-guerra-contra-coronav%C3%ADrus
https://todahora.com/articulos/estudantes-de-medicina-querem-entrar-na-guerra-contra-coronav%C3%ADrus
https://www.usnews.com/news/best-states/illinois/articles/2020-04-19/medical-students-in-illinois-graduate-early-amid-pandemic
https://www.usnews.com/news/best-states/illinois/articles/2020-04-19/medical-students-in-illinois-graduate-early-amid-pandemic


 

 
 

 

16/22 
 

casos prováveis e de casos suspeitos de COVD-19, baseando-se 

em parâmetros técnicos; 

• desenvolver e implantar planos de emergência e fluxo de 

trabalho local; 

• realizar triagem clínica e testes rápidos em casos suspeitos, 

contato próximo e contato domiciliar que acessarem a farmácia; 

• notificar casos confirmados e casos suspeitos; 

• direcionar o caso confirmado ou caso suspeito, conforme 

gravidade e risco de complicações, para serviços de 

urgência/emergência, de atenção primária à saúde (APS), de 

consultórios médicos privados ou isolamento domiciliar; 

• acompanhar a evolução de casos confirmados, casos prováveis 

e casos suspeitos sintomáticos leves; 

• acompanhar o estado de saúde da equipe e recomendar 

isolamento se algum membro atender à definição de caso 

confirmado ou caso suspeito; 

• promover a contenção da infecção e o alívio sintomático de 

casos confirmados leves e casos suspeitos com medidas 

terapêuticas e com educação do paciente, da família e do 

cuidador, no seu âmbito de atuação; 

• renovar receitas de medicamentos de uso contínuo a pacientes 

assintomáticos com doenças crônicas não transmissíveis 

controladas (pessoas com diabetes, hipertensão, entre outros); 

• educar a equipe e estabelecer processos de trabalho que 

propiciem proteção ambiental e ocupacional visando a 

minimização do risco de contaminação de pacientes na farmácia; 

• informar e educar a comunidade, a equipe de trabalho e o 

gestor do serviço com informações oficiais e baseadas em 

evidência científica. 

 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Estado do 
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Amazonas, até 17/05/2020, foram registrados 20.328 (vinte mil trezentos e vinte e oito) 

casos do novo Coronavírus, com 1.413 (mil quatrocentos e treze) óbitos confirmados. 

Desde o início da crise no Amazonas, há dois meses, a curva de contágio cresce de 

forma constante e sem previsão de achatamento: 

 

Fonte: G15 

 

É válido mencionar, ainda, que dados divulgados pelo 

Portal G1 apontam que a atual taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 90% em todo o 

Estado e que 13 das 20 cidades do Brasil com maior mortalidade pelo novo 

coronavírus situam-se no Amazonas: 

                                                 
5 Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/17/casos-de-covid-19-no-

amazonas-passam-de-20-mil.ghtml. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/17/casos-de-covid-19-no-amazonas-passam-de-20-mil.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/17/casos-de-covid-19-no-amazonas-passam-de-20-mil.ghtml
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De tudo isso, desponta claro que a pretensão deduzida em 

juízo é urgente, motivo pelo qual se requer a condenação da Requerida à obrigação 

de fazer, consistente na realização da colação de grau antecipada dos alunos listados. 

 

III – PEDIDO 

 

Frente à exposição de motivos alinhavada, a Defensoria 

Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas requerem à Vossa 

Excelência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil: 

 

a) a concessão da tutela provisória antecipada de urgência, em caráter 

antecedente, para obrigar a Universidade Federal do Amazonas - UFAM, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a providenciar a colação de grau e a expedição 

dos respectivos diplomas de conclusão de curso dos alunos finalistas do 

Curso de Farmácia da UFAM (doc. 01), a fim de que possam desempenhar 

ações de combate ao novo Coronavírus; 
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b) subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão de tutela antecipada 

nos termos solicitados no item “a” em favor de todos os alunos, o deferimento 

em benefício dos 2 (dois) alunos que já apresentaram artigo científico como 

trabalho de conclusão de curso, quais sejam, Abrames Francisco Pereira Goes 

e Felipe Luz Torres Silva; 

 

c) a estipulação, como medida de apoio à efetivação da tutela antecipada 

requerida ou a obtenção do resultado prático equivalente, a imposição de 

multa periódica, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por dia de atraso, 

sem prejuízo do disposto no art. 536, § 1º, do CPC/15; 

 

d) a concessão dos benefícios da formulação de requerimento de Tutela 

Provisória em caráter antecedente, como determina o § 5.º do art. 303 do 

CPC/15; 

 

e) a dispensa do adiantamento das custas e de quaisquer outras despesas 

processuais, com amparo no art. 18 da Lei n.º 7.347/1985, aplicado 

supletivamente ao microssistema processual coletivo; 

 

De modo a cumprir com o disposto no art. 303, caput e § 1º, 

do CPC/15, indica-se que, caso necessário e na forma da lei, a inicial será aditada com 

a complementação da argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação 

do pedido de tutela final, para fazer frente ao pedido de condenação da Requerida ao 

cumprimento de obrigação de fazer, consistente na abreviação da duração do Curso 

de Farmácia, antecipando-se a colação de grau dos interessados listados (doc. 01), com 

a expedição do consequente diploma, a fim de que, inscritos no CRF-AM, possam 

atuar como profissionais da saúde em todo o território nacional, especialmente nas 

medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo Coronavírus, nos 
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recrutamentos públicos e privados. 

Em conclusão, frisa-se as prerrogativas dos membros da 

Defensoria Pública, como intimação pessoal de todos os atos do processo e a contagem 

dos prazos em dobro, tudo nos termos do art. art. 44, I, e do art. 128, I, ambos da Lei 

Complementar n.º 80/1994. 

Dá-se à causa do valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e 

cinco mil reais), para efeitos fiscais. 

 

Pede deferimento. 

Manaus, 19 de maio de 2020. 

 

 

LUÍS FELIPE FERREIRA CAVALCANTE  

Defensor Público Federal-Chefe  
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