
 
 
 
 

1ª DEFENSORIA DE 1ª INSTÂNCIA DOS DIREITOS RELACIONADOS À SAÚDE  
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ PLANTONISTA DA VARA CÍVEL        

DA COMARCA DA CAPITAL – MANAUS/AM 

URGENTE – COVID 19 - RISCO DE ZERAR O ESTOQUE          

DOS MEDICAMENTOS AZITROMICINA E 

HIDROXICLOROQUINA NO ÂMBITO DO ESTADO DO      

AMAZONAS. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, Rua        

24 de Maio, nº 321 – Centro, CEP: 69010-080, instituição essencial à administração da              

justiça, com a atribuição constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita            

aos necessitados, bem como a tutela da coletividade, por meio de seu membro que a               

presente subscreve, habilitado independentemente de mandato, vem à presença de          

Vossa Excelência, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, de acordo com os            

preceitos gerais estatuídos no Código de Processo Civil e no microssistema de tutela             

jurisdicional coletiva formado pela completa interação entre as Leis 7.347/85 e 8.078/901 ,            1

COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA E INIBITÓRIA DE POSSÍVEL USO        

IRREGULAR E INEFICAZ DAS MEDICAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS, propor        

a presente 

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER    ANTECEDENTE, 

procedimento do art.303  2

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

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

Moreira, nº 1308, Bairro Praça 14, CEP 69020-040, nesta cidade, em litisconsórcio com a              

1Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o                   
surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos            
coletivos amplo senso. (REsp 1098669/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA           
TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) 

2 Art. 303.Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode                  
limitar-se ao requerimento da tutela 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. 

(...)§5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.” 
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FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE –FVS, CNPJ: 07.141.411/0001-46, com         

endereço para citação na Av. Torquato Tapajós, 6132, Colônia Santo Antônio –            

CEP-69093-018 – Manaus/AM, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

 

I. PRELIMINARMENTE 

I.1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

 

Diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das         

despesas processuais e honorários advocatícios, e da presunção legal estabelecida          

para a pessoa natural, com esteio no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos               

arts. 98 e 99, §3º do Código de Processo Civil, requer o benefício da justiça gratuita,                

sendo bastante à consecução desse fim, a afirmação de debilidade econômica do            

postulante, inclusive pelo próprio Defensor Público, titular do mandato verbal          

outorgado, de quem não é exigível qualquer poder especial, conforme consolidado           

entendimento doutrinário e jurisprudencial (STJ, AgRg no Ag 1005888/PR, Rel. Min.           

Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/11/2008, DJ 09/12/2008 – STF,RE           

205.746,Rel. Min. Carlos Velloso). 

 

I.2 - DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO           

AMAZONAS 

 

À Defensoria Pública do Estado do Amazonas, compete a assistência          

jurídica integral e gratuita, incluindo a orientação jurídica e a defesa no âmbito da              

Justiça Estadual, de todos os que tenham sua hipossuficiência econômica comprovada,           

além da proteção dos interesses da coletividade (direitos difusos, coletivos e individuais            

homogêneos), tema que será aduzido de forma mais aprofundada em momento           

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=205746&amp;CLASSE=RE&amp;cod_classe=437&amp;ORIGEM=IT&amp;RECURSO=0&amp;TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=205746&amp;CLASSE=RE&amp;cod_classe=437&amp;ORIGEM=IT&amp;RECURSO=0&amp;TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=205746&amp;CLASSE=RE&amp;cod_classe=437&amp;ORIGEM=IT&amp;RECURSO=0&amp;TIP_JULGAMENTO=M
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posterior, mas, desde já, se afirma a plena legitimidade ativa da Defensoria Pública para              

o ajuizamento da presente Ação Civil Pública. 

 

I.3 - DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE          

COM PEDIDO CAUTELAR 

A lei processual em seus artigos 294, 300, 303 dispõe que: 

Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode           

ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

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

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado               

útil do processo. 

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir                

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte             

possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente             

hipossuficiente não puder oferecê-la. 

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação             

prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando             

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação,              

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 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. 

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: 
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I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua              

argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de            

tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; 

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação                

na forma do art. 334; 

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na            

forma do art. 335. 

§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o                   

processo será extinto sem resolução do mérito. 

§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á nos                  

mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. 

§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar                  

o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. 

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício              

previsto no caput deste artigo. 

§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o               

órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias,             

sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. 

O presente caso, conforme doravante será aduzido, trata de situação que            

se amolda perfeitamente à previsão contida no código processual, em sendo a urgência             

concomitante à propositura da demanda, pelo que o Novo CPC, preocupado com a             

celeridade processual em demandas urgentes, criou mecanismo para que se possa           

rapidamente postular em juízo uma tutela provisória sem necessidade de esgotar todos            

os fatos e fundamentos do pedido no momento da petição inicial.  

No caso em apreço, resta evidente o caráter de urgência da medida a ser              

adotada, o que justifica, assim, sua apreciação durante o PLANTÃO JUDICIAL, eis que             

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335
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a presente demanda consubstancia-se em pedido de tutela provisória de urgência de            

natureza satisfativa, com o seguinte teor:  

● Compelir os Requeridos a emitirem atos de controle para que a aquisição            

por pessoa física da medicação Hidroxicloroquina (ou similar) na rede          

privada de farmácias ocorra apenas mediante retenção de receita médica; 

● Determinar ao Requeridos que dêem ampla comunicação da decisão         

liminar a todas as farmácias, drogarias, farmacêuticos e médicos do Estado           

do Amazonas, para conhecimento e cautela na prescrição e utilização          

dessas medicações; 

● Sejam notificados da decisão o Conselho Regional de Medicina e o           

Conselho Regional de Farmácia, para conhecimento e cautela na prescrição          

e utilização dessas medicações; 

● Determinar ao Estado do Amazonas, através da Secretaria Estadual de          

Saúde e Secretaria de Comunicação Social, que publique a decisão nos           

jornais de maior circulação do Estado, portais institucionais disponíveis na          

internet. 

 

E, ainda, se formulam, pedidos de natureza cautelar, objetivando a          

obtenção de informações que se revelam necessárias à maior instrução da demanda a ser              

posteriormente emendada (hipótese do § 1º, I, do Art. 303 do CPC), nos seguintes              

termos: 

● Determine-se à Fundação de Vigilância em Saúde - FVS que exiba, no            

prazo de 48 horas, a relação de todas as farmácias que possuam alvará de              

funcionamento da Vigilância Sanitária, a fim de que sejam materializados          

os pedidos ora postulados; 

Trata-se, portanto, de demanda que objetiva, em suma, assegurar a          

utilização racional e eficiente dos medicamentos Hidroxicloroquina e Azitromicina         

disponíveis no âmbito do Estado do Amazonas, evitando que seja feita a comercialização             
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sem retenção de receita, bem como seja promovida e demonstrada a necessária            

fiscalização de sua distribuição pelas farmácias e drogarias particulares, tendo em vista            

os recentes sinais de sua eficácia no tratamento de pacientes portadores da COVID-19 na              

experiência internacional, o que tem levado em todo o país a uma corrida desenfreada              

para aquisição dos mesmos na rede privada, tendo por consequência sua escassez.            

Objetiva-se, assim, evitar prejuízo aos pacientes usuários do medicamento, aos pacientes           

que potencialmente podem vir a necessitar do medicamento (notadamente tendo em           

vista o crescimento do contágio da COVID-19 no Estado do Amazonas) bem como à              

própria Administração Pública. 

Segundo a lição de Fredie Didier Jr. , a respeito o pedido de natureza             3

cautelar: 

A tutela cautelar é meio de preservação de outro direito, o direito acautelado, objeto da               

tutela satisfativa. A tutela cautelar é, necessariamente, uma tutela que se refere a outro              

direito. [...] A probabilidade do direito (tradicionalmente chamada ‘fumus boni iuris’) é            

elemento do suporte fático do direito à cautela. Ou seja: conforme veremos, para que seja               

reconhecido o direito à tutela cautelar de outro direito, é necessário mostrar que esse              

outro direito, ou direito acautelado, é provável. Uma vez concretizado esse suporte fático             

(probabilidade do direito acautelado), o direito à cautela pode ser certificado com            

definitividade. [...] Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se            

justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua               

preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). 

Por óbvio, a opção pelo rito do art. 303 não obsta a formulação, também, de               

pedido cautelar. O próprio artigo 305, em seu parágrafo único, dispõe sobre a             

fungibilidade entre os pedidos, determinando que “caso entenda que o pedido a que se refere               

o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”. Assim, se é possível                 

converter um pelo outro, com mais razão se afigura possível formulá-los conjuntamente            

sob o rito previsto no art. 303. 

3 DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. Vol. 2. 11ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 576-7. 
 



 
 
 
 

1ª DEFENSORIA DE 1ª INSTÂNCIA DOS DIREITOS RELACIONADOS À SAÚDE  

Ademais, o Código não restringe o momento de formulação do pedido           

cautelar. Apoiando-se novamente em Fred Didier : 4

“o pedido pode ser formulado: a) na própria petição inicial [...]; b) em petição simples; c)                

oralmente,em mesa de audiência ou durante a sessão de julgamento no tribunal [...]; d)              

ou no bojo da petição recursal. O requerimento pode veicular postulação de qualquer tipo              

de tutela provisória (de urgência ou de evidência), satisfativa ou cautelar (art. 294, p.              

Único, CPC)” 

Assim, em respeito ao princípio da economia processual, em conformidade          

com a lógica que orienta o ordenamento processual brasileiro, opta-se por iniciar o             

processo segundo o rito do art. 303 e seguintes do CPC, formulando-se, além do pedido               

de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, os necessários e oportunos            

pedidos cautelares.  

 

2. DO MÉRITO 

2.1 - DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS – “EXPOSIÇÃO DA LIDE” – 

ART. 303 DO NCPC 

 

Os artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal asseguram o direito à             

saúde para todos e obrigam o Estado, em sentido amplo, a prestar o serviço, mediante               

sistema único, sendo de relevância pública as ações dessa natureza. A saúde constitui-se             

em direito fundamental, tendo em conta ser um direito social, conforme o artigo 6º da               

Constituição Federal, e estar incluída no Título II, que prevê os Direitos e Garantias              

Fundamentais, sendo tal direito de aplicabilidade imediata, segundo o §1º do art. 5º da              

Constituição Federal. 

 

A saúde se tipifica como um bem jurídico indissociável do direito à vida, é              

certo que o Estado tem o dever de tutelá-la, disposto na Lei 8.080/90, em seu artigo 2º o                  

4 DIDIER JR, Fredie et. al. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 
precedente, coisa julgada e tutela provisória. 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018, p. 660 
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qual aduz: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as                

condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

 

A legislação infraconstitucional nº 8.080/1990 (lei do SUS) dispõe sobre as           

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o             

funcionamento dos serviços correspondentes, sendo evidente que os principais objetivos          

e atribuições preconizados em seus artigos 5º e 6º é a execução de ações, principalmente               

no controle, vigilância e fiscalização para o bom funcionamento do sistema único de             

Saúde. 

 

É fato de amplo conhecimento a declaração pública de situação de           

pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS             

em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de                

Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020,             

da mesma OMS, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância            

Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o                

previsto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para                 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente          

do novo coronavírus. 

 

Ainda, o Ministério da Saúde, em 2020, editou Protocolo de Manejo Clínico            

para o Novo Coronavírus, bem como Plano de Contingência Nacional para Infecção            

Humana pelo novo Coronavírus COVID-19. O protocolo está sendo estruturado com           

base nas ações já existentes para notificação, registro, investigação, manejo e adoção de             

medidas preventivas, em analogia ao conhecimento acumulado sobre o SARS-CoV,          

MERS-CoV e 2019-nCoV, que nunca ocorreram no Brasil, além de Planos de Vigilância             

de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal(SG). 
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Em tal contexto, é imperioso aprimorar as medidas de prevenção e           

controle das doenças, em todos os seus componentes, quais sejam, NA           

ASSISTÊNCIA, NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA COMUNICAÇÃO E       

MOBILIZAÇÃO SOCIAL, NA BUSCA PARA TRATAMENTO E ALTERNATIVAS        

TERAPÊUTICAS DO COVID-19, EM ESPECIAL COM BASE EM EVIDÊNCIAS         

CIENTÍFICAS, VEZ QUE AINDA NÃO EXISTE PROTOCOLO PARA        

TRATAMENTO DA REFERIDA DOENÇA. 

 

Para tanto, são necessários constantes e efetivos aportes de recursos          

financeiros, humanos, materiais, assistenciais, dentre outros, inclusive os        

medicamentosos e tecnológicos de alto custo (leitos de terapia intensiva) para o            

cuidado adequado dos pacientes afetados pelo 2019-nCoV. 

 

Neste contexto, os serviços de saúde devem adotar TODAS as medidas           

possíveis para garantir que todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção            

pelo 2019-nCoV ou outra infecção respiratória sigam os procedimentos de higiene           

respiratória, etiqueta de tosse e higiene das mãos durante o período de            

permanência na unidade, bem como, garantir que todos os casos confirmados do            

2019-nCoV no Estado do Amazonas tenham tratamento adequado, na maior gama           

de possibilidades admissíveis, inclusive por meio de uso de medicamentos, cuja           

evidência científica se mostra eficaz ao tratamento,ainda que off label. 

 

Necessário destacar que, segundo dados divulgados, a taxa de         

internação hospitalar varia de 10 a 20% dos pacientes afetados pelo novo            

coronavírus, bem como o risco, reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde , de            5

colapso do sistema de saúde brasileiro em um futuro próximo  

 

5 
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/03/sistema-de-saude-publica-entrara-em-colapso-em-abri
l-afirma-mandetta.html 
 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/03/sistema-de-saude-publica-entrara-em-colapso-em-abril-afirma-mandetta.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/03/sistema-de-saude-publica-entrara-em-colapso-em-abril-afirma-mandetta.html
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Ademais, o Governo Federal publicou no DOU do dia 16/03/2020, a           

destinação de R$ 424 milhões para todos os Estados custearem ações e serviços de              

média e alta complexidade relacionados ao novo coronavírus. 

 

No dia 20/03/2020, o Governo Federal, através da PORTARIA Nº 454, DE            

20 DE MARÇO DE 2020, em anexo, declarou, em todo o território nacional, o estado               

de transmissão comunitária do coronavírus (2019-nCoV).  

 

Dias antes, no dia 16/03/2020, o Governo do Estado do Amazonas, por            

meio do Decreto N. 42.061/2020, decretou situação de emergência na saúde pública            

do Estado do Amazonas, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Conforme amplamente divulgado pelo noticiário internacional no último        

dia 20/03/2020, existem evidências clínicas e trabalhos que sugerem que a           

combinação de hidroxicloroquina (ou similar) com azitromicina teria benefício         

para o tratamento do novo coronavírus (2019-nCoV), conforme se pode constatar           

dos estudos científicos ora anexados.  

 

Atualmente, a Hidroxicloroquina é vendida, em farmácias, ao público em          

geral, com apenas a exigência de receita médica simples, fato que pode acarretar o              

uso indiscriminado por parte da população, sem critérios médicos adequados. Ao           

mesmo tempo, pode trazer um desabastecimento geral e a possibilidade de falta            

desses medicamentos para os casos em que eles realmente deveriam ser utilizados. 

 

Não se pode olvidar, sobretudo, que, diante da inexistência de vacina ou            

antídoto para a prevenção/tratamento da Covid-19, ganhem relevo os estudos          

científicos que indicam a eficácia do tratamento com os medicamentos          

Hidroxicloroquina e Azitromicina (estudos dentre os quais, na oportunidade,         
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apresentamos exemplos), uma vez que tais medicamentos podem representar, para          

determinados pacientes, a única esperança de tratamento. 

 

Excelência, estamos vivendo uma situação excepcionalíssima na história        

do sistema público de saúde de nosso país. Um cenário de pandemia mundial de uma               

doença viral ainda sem vacinas ou tratamento, que vem se alastrando diariamente e             

ocasionando óbitos de pacientes e verdadeiras catástrofes humanitárias em alguns          

países, vide exemplo do que ocorre na Itália, recordista em número de mortos pela              6

doença.  

 

Em face disso, todas as opções de combate à pandemia no Estado do             

Amazonas precisam estar disponíveis, e absolutamente nenhuma hipótese com         

mínima chance de êxito pode ser descartada no sentido de evitar aquilo que pode se               

tornar uma crise humanitária de grandes proporções. 

 

É neste sentido que se formula a presente pretensão, no sentido de que o              

uso dos medicamentos Hidroxicloroquina e Azitromicina seja realizado com a          

máxima racionalidade e eficiência, devendo os Requeridos adotar providências         

concretas para que a aquisição por pessoa física da medicação Hidroxicloroquina (ou            

similar) na rede privada de farmácias ocorra apenas mediante retenção de receita            

médica. 

 

Tamanha a repercussão das notícias positivas quanto à eficácia do          

tratamento da Covid-19 com os referidos medicamentos, que os EUA, segundo           

6 
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/mundo/2020/03/italia-bate-recorde-e-registra-627-mortes-em-um-int
ervalo-de-24-horas.html 
 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/mundo/2020/03/italia-bate-recorde-e-registra-627-mortes-em-um-intervalo-de-24-horas.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/mundo/2020/03/italia-bate-recorde-e-registra-627-mortes-em-um-intervalo-de-24-horas.html
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declaração de seu presidente , já autorizaram o uso da medicação para fins de             7

tratamento da doença em questão. Em acréscimo, um conhecido laboratório Francês,           

reconhecendo a eficácia do medicamento para o tratamento da Covid-19,          

disponibilizou o remédio antimalária Plaquenil (Cloroquina no Brasil) em quantidade          

suficiente para o tratamento de 300 mil pessoas. 

 

 

 

 

 

 

Antecipando-se à problemática, cumpre destacar que o Estado de Minas          

Gerais publicou decreto, em anexo, decretando estado de calamidade pública          

7 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/03/19/interna_mundo,835381/trump-se-anima-por-
remedio-contra-malaria-que-pode-combater-coronaviru.shtml 
 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/03/19/interna_mundo,835381/trump-se-anima-por-remedio-contra-malaria-que-pode-combater-coronaviru.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/03/19/interna_mundo,835381/trump-se-anima-por-remedio-contra-malaria-que-pode-combater-coronaviru.shtml
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naquele Estado até o dia 31/12/2020, autorizando, “a ocupação e o uso temporário de bens               

e serviços necessários ao enfrentamento da crise causada pelo COVID-19, garantida a            

indenização justa, em dinheiro e imediatamente após a cessação da situação de calamidade             

pública, dos danos e custos decorrentes”. 

 

Imediatamente após a edição do Decreto, deflagrou-se ampla ação que          8

resultou no recolhimento junto ao comércio do medicamento hidroxicloroquina e          

outros itens essenciais para controle da doença. 

 

O presente caso, ainda, enseja a observância do Princípio da Precaução,           

que impõe à Administração Pública a obrigação de agir em face de uma ameaça de               

danos à saúde, mesmo que os conhecimentos científicos atualmente disponíveis que           

indicam a eficácia dos medicamentos descritos para o tratamento da Covid-19 ainda            

estejam em uma fase inicial, objetivando, assim, a mais ampla defesa do interesse             

sanitário-difuso.  

 

Não se pode ignorar a possibilidade de que os estudos avancem e o             

medicamento de fato seja aprovado pela ANVISA para o tratamento da Covid-19. De             

que servirá tal medida à população amazonense se, a esse tempo, não mais houverem              

fármacos disponíveis no Estado? 

 

Não se ignora, por certo, informações recentes concernentes à eficácia de           

tais medicamentos para o tratamento da COVID-19, consoante, a título de exemplo, a             

Revisão Sistemática Rápida organizada pelo Hospital Sírio Libanês, em anexo, que           

concluiu que “a eficácia e a segurança da hidroxicloroquina e da cloroquina em pacientes              

com COVID-19 é INCERTA e seu uso de rotina para esta situação NÃO pode recomendado               

até que os resultados dos estudos em andamento possam avaliar seus efeitos de modo              

apropriado.”  

8 
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/03/20/coronavirus-governo-de-mg-recolhe-no-comercio-hidroxic
loroquina-e-outros-itens-essenciais-para-controle-da-doenca.ghtml 
 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/03/20/coronavirus-governo-de-mg-recolhe-no-comercio-hidroxicloroquina-e-outros-itens-essenciais-para-controle-da-doenca.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/03/20/coronavirus-governo-de-mg-recolhe-no-comercio-hidroxicloroquina-e-outros-itens-essenciais-para-controle-da-doenca.ghtml
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Trata-se, no entanto, de matéria ainda objetos de estudos, mas que           

indica, sim, a POSSIBILIDADE de que possa apresentar eficácia para o tratamento da             

COVID-19. De todo modo, é dever do Poder Público, com esteio no já mencionado              

Princípio da Precaução, resguardar a disponibilidade de tais medicamentos no          

mercado Amazonense através da comercialização organizada, bem como assegurar         

aos pacientes que efetivamente e atualmente necessitam de seu fornecimento, tais           

como pacientes portadores de lúpus, malária, entre outros.  

 

Deve-se levar em consideração ainda que em Manaus/AM, após as          

notícias de televisão de redes sociais supra colacionadas, a população já caminha em             

desespero tentando adquirir as medicações, o que certamente põe em risco o            

abastecimento, sendo de se presumir que o mesmo esteja ocorrendo em municípios            

do interior. 

 

Nesse caso, cumpre asseverar ainda que, caso, no futuro, o estoque seja            

zerado, em razão da venda indiscriminada e sem retenção de receita, certamente o             

preço para novas aquisições aumentará e a disponibilidade das medicações          

diminuirá, ficando inacessível aos pacientes que realmente precisam. 

 

2.2 - DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – POSTULADO CONSTITUCIONAL 

 

A Constituição Federal destaca o Estado como devedor do direito à           

saúde. Consoante antevisto, o direito à saúde é plasmado no artigo 196 da             

Constituição Federal como “direito de todos” e “dever do Estado”, garantido           

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de               

outros agravo, regido pelo princípio do “acesso universal e igualitário” “às ações e             

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 
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Na seara infraconstitucional, a regulação de tal direito foi trazida,          

fundamentalmente, pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as               

condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o            

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

 

Tal diploma legal, logo no seu artigo 2º, caput, pontua que “a            

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições              

indispensáveis ao seu pleno exercício”. E acrescenta que “o dever do Estado de garantir a               

saúde consiste na formulação e execução de políticas 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. 2º,§1º)”. 

 

A aludida Lei Federal, ao disciplinar o Sistema Único de Saúde (SUS),            

acabou por universalizar o acesso aos sistemas de saúde em todos os níveis, bem              

como garantiu a integralidade de cobertura aos que dele necessitem . 9

 

De outra banda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se             10

consolidou no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de               

responsabilidade solidária da União,Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer          

dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que              

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros". 

 

9 Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema                      

Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,obedecendo                  

ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II -                     

integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,                

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
 
10 STJ, REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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Enfeixando a questão, bem pontuou o egrégio STJ5: “nenhuma         

regrahermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição           

Brasileira, de que "a saúde é direito de todos e dever do Estado " (art.196). - Tendo em vista                  11

as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais             

humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho            

justo: decidir pela preservação davida”. 

 

Noutra oportunidade, deixou assentado que “eventual ausência       

documprimento de formalidade burocrática não pode obstaculizar o        

fornecimento de medicação indispensável à cura e/ou a minorar o sofrimento de portadores             

de moléstia grave que, além disso, não dispõem dos meios necessários ao custeio do              

tratamento” . 12

 

Cumpre destacar ainda que, apesar do princípio da reserva do possível           

não prevalecer sobre o direito fundamental ao mínimo existencial, não se pode fazer a              

conclusão de que não deve ser observado o princípio da reserva do orçamento. Ou              

seja, os gestores públicos ao receberem uma determinação judicial devem dar           

cumprimento integral, entretanto, devem também, observar os limites previstos no          

orçamento público, para que não haja prejuízos e nem tenha que responder            

futuramente junto ao Tribunal de Contas. No entanto, negar o mínimo existencial é             

negar o próprio direito à vida, pressuposto lógico do exercício de qualquer outro             

direito fundamental. 

 

11 STJ, RMS 11183/PR; Ministro JOSÉ DELGADO - T1 - PRIMEIRA TURMA j.22/08/2000 
DJ 04.09.2000 p. 121 RSTJ vol. 138 p. 52. 
 
12 STJ, ROMS nº 11.129/PR, Relator Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, 2ª Turma, 
DJ 18/02/2002 PG:00279. 
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3 - DA TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DO           

DIREITO DIFUSO – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DAS        

MEDICAÇÕES – RISCO DE ZERAR O ESTOQUE NO ÂMBITO DO ESTADO DO            

AMAZONAS. 

 
Como delineado preliminarmente, a tutela antecipada é sinônimo de         

tutela satisfativa, ou seja, busca-se a concretização do direito alegado. Nesse sentido, o             

procedimento de tutela antecipada antecedente visa tornar mais célere às demandas           

cujo pedido de tutela provisória é satisfativo, pois com o deferimento do pleito o              

direito é concretizado e não há mais o que se alegar, tornando-se a decisão estável,               

caso não haja manifestação em sentido contrário (art. 304). 

 

Diante disso, a presente ação de caráter antecedente e satisfativo, visa a            

concretude do direito da saúde e, sobretudo, do direito à vida, preenchendo os             

seguintes requisitos da tutela pleiteada. 

 

Note-se que, no que tange ao tratamento e prevenção do COVID-19,           

ainda existem muitas circunstâncias não bem explicitadas que dependem de tempo e            

outros elementos para fundamentar a pretensão, afinal, Excelência, estamos vivendo          

uma pandemia com conseqüências incalculáveis. Todavia, o requerimento da tutela de           

urgência no presente caso já é possível considerando os elementos de prova já             

acostados. 

 

Importante ressaltar que o uso combinado das medicações ora         

pretendidas é uso off label, contudo, não existe medicação específica para o            

tratamento da doença, sendo esta a única alternativa terapêutica. 

 

Ademais, o uso das medicações pretendidas ainda é de fácil acesso à            

população, e, por serem medicações altamente tóxicas, caso utilizadas em desespero,           

sem maior controle, podem causar malefícios à população, razão pela a qual, se             
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postula uma medida, em sede de tutela inibitória, a fim de proteger o cidadão e               

garantir que as medicações sejam comercializadas para pessoas físicas apenas          

mediante retenção de receita, de forma a melhor atender ao interesse público. 

 

 

 

 



 

Importante consignar a urgência do caso. Em âmbito federal fora editada           

a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para               

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional         

decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) para fins de enfrentamento da          

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus,          

não obstante as incontáveis recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Excelência, é cristalino que o presente caso se amolda à previsão legal,            

eis que vislumbrando a ocorrência de situações dessa natureza é que previu o código              

de processo civil a possibilidade do requerimento da tutela. 

 

a) O direito que se busca realizar (verossimilhança das alegações)         

resta devidamente comprovado diante da pandemia de Coronovirus, que existem          

evidências clínicas e trabalhos que sugerem que a combinação de Hidroxicloroquina           

(ou similar) com Azitromicina teria benefício para o tratamento do Coronavírus           

(COVID-19), por isso, necessário a tutela jurisdicional para fins de garantir a            

utilização dos fármacos àqueles pacientes que atualmente necessitam do fármaco e os            

que potencialmente podem vir a precisar. 

b) O perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo            

(fundado receio de dano irreparável) está amplamente comprovado no caso em tela,            

em razão do estado de emergência na saúde pública em que se encontra o Estado do                

Amazonas, cuja não proteção jurisdicional acarretará, inevitavelmente, a redução das          

formas de combate à pandemia, bem como, possivelmente, o não tratamento àqueles            

que estão em quadro grave de saúde, ou ainda, de forma mais imediata, a              

impossibilidade de aquisição do fármaco por parte dos pacientes que atualmente           

necessitam. 

c) Indicação do pedido de tutela final: obrigação de fazer para,          

dentre outros pedidos, determinar aos Requeridos que emitam atos de controle para            

que a aquisição por pessoa física da medicação Hidroxicloroquina (ou similar) na            

 



 

rede privada de farmácias ocorra apenas mediante retenção de receita médica, bem            

como a confirmação dos demais requerimentos formulados em sede de liminar. 

 

Por essas razões, restam comprovados os requisitos autorizadores da         

medida antecipatória, que não pode e não deve aguardar o julgamento final do feito,              

por isso realizada de forma antecedente, pois tal pleito encontra amparo no comando             

constitucional de direito e respeito à vida, saúde. 

 

Calcado na necessidade de resguardar a dignidade da pessoa humana,          

justifica-se a concessão inaudita altera pars da tutela antecipada, conforme já decidiu            

o colendo STJ9 que em situações“nas quais resta evidente o estado de necessidade e a               

exigência da preservação da vida humana, sendo,pois, imperiosa a antecipação da tutela como             

condição, até mesmo, de sobrevivência para o jurisdicionado” não há que se falar em audiência               

prévia”. 

 

4 – DA TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR 

Como mencionado, existem duas modalidades de tutela provisória        

antecipada, a de natureza satisfativa e a cautelar. A satisfativa, aduzida acima, objetiva a              

efetivação de um direito em si, ao passo em que a tutela cautelar cria meios para                

assegurar a efetivação do direito, fazendo, portanto, referência a outro direito, que            

merece ser acautelado.  

Na presente demanda, objetiva-se, desde logo, assegurar o uso do racional           

dos medicamentos Hidroxicloroquina e Azitromicina, bem como, simultaneamente,        

almeja-se uma ordem judicial para compelir o Estado do Amazonas a determinar aos             

Requeridos que emitam atos de controle para que a aquisição por pessoa física da              

medicação Hidroxicloroquina (ou similar) na rede privada de farmácias ocorra apenas           

mediante retenção de receita médica, dentre outros requerimentos, e, ainda, instruir o            

feito com maiores informações sobre as farmácias e drogarias com autorização para            

 



 

funcionamento em Manaus/AM, a fim de possibilitar a postulação de forma mais            

aprofundada da pretensão. 

Luiz Guilherme Marinoni[1] leciona que: 

A leitura do art. 303 suscita desde logo três observações. A primeira é que              

qualquer tutela satisfativa do direito pode ser postulada mediante tutela          

antecipada antecedente. Está fora do alcance do art. 303 - e, portanto, do art. 304               

- qualquer espécie de tutela cautelar, cujo regramento se encontra nos arts. 305 a              

310. A segunda é que o pedido de tutela antecipada antecedente está limitado à              

urgência à propositura da ação, estando excluída a possibilidade de tutela           

antecipada antecedente - e, portanto, estável - nos casos de tutela da evidência.             

Embora tecnicamente possível, nosso legislador optou por limitar a tutela          

antecipada antecedente aos casos de urgência. A terceira é que a qualificação da             

urgência como contemporânea no caput do art. 303, embora à primeira vista            

possa sugerir uma restrição ao uso da tutela antecipada antecedente, é           

desmentida pelo incentivo que o legislador viabiliza ao autor para sumarizar           

formal e materialmente o processo com a sua estabilização. 

(...) 

O direito vigente não repetiu integralmente a regra da fungibilidade entre as            

"tutelas provisórias" constante do direito anterior. A previsão da fungibilidade          

encontra-se textualmente restrita às hipóteses de tutelas provisórias requeridas         

de forma antecedente (arts. 305, parágrafo único). Porém, é evidente que o            

legislador permite ampla fungibilidade entre as tutelas provisórias. 

Deste modo, em havendo ampla fungibilidade entre as tutelas provisórias,          

podendo até mesmo converterem-se mutuamente, a técnica interpretativa demonstra         

não haver óbice processual a que sejam postuladas conjuntamente, segundo a conhecida            

parêmia jurídica resumida na fórmula "quem pode o mais, pode o menos". 

Requer-se, portanto, simultaneamente à tutela de natureza satisfativa, as         

medidas de natureza cautelar a seguir aduzidas. 

 

 



 

5 - DOS PEDIDOS 

ISTO EXPOSTO, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas vem          

requerer: 

1) Em caráter de tutela provisória de urgência de natureza         

satisfativa: 

1.1) A imposição de medida cominatória consistente em        

determinar aos Requeridos que:  

a) Emitam atos de controle para que a aquisição por pessoa          

física da medicação Hidroxicloroquina (ou similar) na rede        

privada de farmácias ocorra apenas mediante retenção de        

receita médica; 

b) Dêem ampla comunicação da decisão liminar a todas as         

farmácias, drogarias, farmacêuticos e médicos do Estado do        

Amazonas, para conhecimento e cautela na prescrição e        

utilização dessas medicações; 

c) Exclusivamente com relação ao Estado do Amazonas, através        

da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria de Comunicação         

Social, que publique a decisão nos jornais de maior circulação          

do Estado, portais institucionais disponíveis na internet. 

 

tudo sob pena de, cominação de multa diária de R$ 10.000,00           

(dez mil reais) incidente na pessoa do gestor responsável que          

receber a primeira intimação; 

2) Cautelarmente, sob pena de responder o gestor responsável         

por crime de desobediência: 

 



 

2.1) Determinar à Fundação de Vigilância em Saúde que         

exiba, no prazo de 24 horas a relação de todas as farmácias            

que possuam alvará de funcionamento da Vigilância       

Sanitária, a fim de que sejam materializados os pedidos ora          

postulados, mediante a fiscalização de seu cumprimento; 

5) Sejam notificados da decisão o Conselho Regional de         

Medicina e o Conselho Regional de Farmácia, para        

conhecimento e cautela na prescrição e utilização dessas        

medicações; 

6) A estabilização dos efeitos da tutela antecipada, nos termos          

do art. 304 do CPC; 

7) A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do              

CPC. 

8) O processamento do feito de acordo com o rito do Art. 303 e              

seguintes do CPC; 

9) A dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais,          

conforme o estabelecido no art. 18 da Lei nº 7.347/1985;  

10) Intimar, pessoalmente, o Defensor Público signatário, titular        

da Defensoria Pública Especializada na Promoção e Defesa dos         

Direitos Relacionados à Saúde, de todos os atos do processo,          

contando-se-lhe em dobro todos os prazos, conforme       

prerrogativa assegurada pelo artigo 128 da Lei Complementar        

Nacional nº 80/94, que organiza a Defensoria Pública. 

 

Dá-se a causa o valor estimativo de 100.000,00 (cem mil  reais). 

 



 

 

Indicam-se, como pedidos principais, nos termos do art. 303 do CPC: 

A) A confirmação das medidas liminares requeridas em sede de tutela provisória em             

caráter antecedente, das de natureza cautelar antecedente, bem como demais pedidos,           

sem prejuízo de outros requerimentos a serem oportunamente formulados. 

 

 Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Manaus, 21 de março de 2020. 

  

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 

Defensor Público 

 

 


