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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) PLANTONISTA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA.  
 
 
 
 

URGENTE!!! 
AÇÃO POPULAR 
LETARGIA NA DISPENSA DE FÁRMACOS 
 
 
 
 

JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA, , brasileiro, casado, no 

exercício do mandato de Deputado Federal, portador do RG nº 01.759.713.74, 

inscrito no CPF sob o nº 195.307.735-87, com domicílio funcional situado na Praça 

dos Três Poderes, Anexo III, Gabinete 571, Brasília/DF, CEP 70.160-900, por meio 

de seu advogado in fine assinado, constituído através de procuração em anexo 

(doc. 01), com endereço profissional constante em nota de rodapé da presente 

vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, LXXIII da 

Constituição Federal de 1988, e na Lei nº 4.717/65, para propor 

 

AÇÃO POPULAR C/C PEDIDO DE MEDIDA DE URGÊNCIA 
 

em face do Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República 

Federativa do Brasil, com endereço na Praça dos Três Poderes, Brasília/DF,       

CEP 70.150-900; do Sr. EDUARDO PAZUELLO, Ministro interino da Saúde, com 

endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo, Brasília/DF, CEP: 

70058-900; e da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, 

representada pelo Advogado Geral da União, com endereço na  Avenida Luiz 

Vianna Filho, nº 2155, Paralela, Salvador/BA, CEP 41820-725, com base nos 

fundamentos de fato e de direito a seguir expostos. 
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I – URGÊNCIA DA DEMANDA. MATÉRIA QUE SE 
ENQUADRA NO PLANTÃO JUDICIÁRIO 

 

De início, Excelência, cumpre mencionar que o objeto desta 

presente ação constitucional se enquadra nas hipóteses de matérias incluídas na 

pauta do Plantão Judiciário deste Tribunal Regional Federal.  

 

O artigo 180, §1º, do Regimento Interno deste Sodalício 

expressamente prevê que as questões litigiosas, as quais demandem medidas de 

urgência podem ser analisadas durante o recesso forense, sob regime de plantão, 

como se verifica abaixo, in verbis:  

 

Art. 180. Suspendem-se as atividades judicantes do Tribunal 
durante o recesso e nos dias em que o Tribunal o determinar. 
 
§ 1º O plantão no Tribunal será exercido pelo presidente, pelo 
vice-presidente e pelo corregedor regional, em sistema de 
rodízio, de 15 em 15 dias, cabendo ao plantonista, durante 
esse período, decidir pedidos de liminar em mandado de 
segurança e habeas corpus, determinar liberdade provisória 
ou sustação de ordem de prisão e examinar outras medidas 
que reclamem urgência. 
(Grifos nossos) 

 

 Na hipótese dos autos, se verifica que esta ação popular busca 

anular/declarar a ilegalidade do atos administrativos omissivos dos Réus, já 

que o Ministério da Saúde atrasou a entrega/dispensa/fornecimento 

de 40 (quarenta) medicamentos a Secretaria Estadual de Saúde da 

Bahia – “SESAB”, integrantes dos Componentes Estratégico e Especializado 

da Assistência Farmacêutica – “CESAF” e “CEAF”, pondo em risco a saúde de 

milhares de baianos dependes de tais fármacos para andamento dos 

tratamentos clínicos já iniciados.  
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Com efeito, deve se chamar a atenção deste M. M. Juízo que os 

pacientes integrantes dos programas do “CESAF” e “CEAF” são portadores 

de HIV/Aids, transplantados, com tuberculose, doença falciforme, 

oncológicos, dentre outras enfermidades que precisam de cuidados 

contínuos, o que, por si só, demonstra a urgência desta demanda.  

 

Diante de tais argumentos, roga a este Órgão Julgador o 

recebimento e devido processamento da peça vestibular sob o regime de plantão 

judiciário. 

 

II – CABIMENTO  

 

As hipóteses de cabimento da ação popular encontram-se previstas 

no artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal de 1988, sendo possível dividi-las 

em três: (a) anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que 

o Estado participe; (b) anulação de ato lesivo à moralidade administrativa; (c) 

anulação de ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.  

 

No artigo 1º, caput, da Lei de Ação Popular, está consagrada a 

lesividade ao patrimônio público como fundamento para a sua propositura, 

enquanto o § 1º do mesmo dispositivo conceitua o patrimônio público a ser 

protegido como bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico 

ou turístico. 

 

Quanto à amplitude da tutela albergada pela Ação Popular, 

vejamos como dispõe o Eminente Doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves: 
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[...] Já se pode adiantar a amplitude de tutela derivada da 

reunião dos dispositivos legais mencionados, sendo tranquilo 

o entendimento de que, por meio da ação popular, se tutelam 

tanto os bens materiais que compõem o patrimônio público 

como também os bens imateriais. Ao prever a tutela do meio 

ambiente e do patrimônio histórico e cultural, o legislador 

passou a permitir, por meio da ação popular, a tutela de bens 

pertencentes não a uma pessoa jurídica de direito público 

específica, mas a toda a coletividade. Como bem ensina a 

doutrina, é tão lesiva ao patrimônio público a destruição de 

um prédio sem valor econômico, mas de grande relevância 

artística e/ou histórica, como a alienação de um imóvel por 

preço vil, realizada por favoritismo. (Manual de Processo 

Coletivo - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012) 

 

Sem menos importância, a Carta Magna admite como fundamento 

suficiente para a ação popular a contrariedade do ato à moralidade 

administrativa, de modo que, ainda que conforme à lei, o ato 

administrativamente imoral pode ser anulado. 

 

Dessa forma, e conforme será demonstrado a seguir, a presente ação 

tem por escopo a proteção à ao patrimônio público federal, e contra o abuso do 

poder. 

 

III – LEGITIMIDADE ATIVA 
Pertinência subjetiva para ajuizamento da ação popular 
 

Lado outro, cumpre consignar que o Autor é parte legítima para a 

propositura da presente ação constitucional, uma vez que preenche os requisitos 

prescritos em lei.  
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O artigo 1º, caput da Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular) 

expressamente prevê a legitimidade ativo do cidadão como figura responsável a 

propor tal demanda, nos seguintes termos:  

 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a 
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao 
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 
Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de 
economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a 
União represente os segurados ausentes, de empresas 
públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou 
fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja 
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do 
patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao 
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas pelos cofres públicos. 

 

Com efeito, considera-se cidadão para fins legislativos, aquele que 

for eleitor, ou seja, que possua o título reconhecido pela Justiça Eleitoral e não 

possua qualquer restrição/débitos com esta.  

 

No caso dos autos, o Autor encontra-se quite com as obrigações 

eleitorais, inclusive fazendo prova de sua condição de cidadão, através da 

juntada de seu título, conforme documento em anexo (doc. 02), o que, por si só, 

afasta quaisquer dúvidas acerca da legitimidade ativa do Sr. Jorge Solla para 

propor a presente ação. 

 

IV – SINOPSE FÁTICA 
Compreensão da controvérsia 
 

Chegou ao conhecimento do Autor, Excelência, de inúmeros atos 

administrativos omitidos pelos Réus na presente data (29/12/2020), os quais 

possuem finalidade espúria, vil e de unicamente vilipendiar o erário público 
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federal, bem como deixar perecer o direito à saúde de milhares de baianos 

usuários do Sistema Único de Saúde – “SUS”  

 

Isto porque o Ministério da Saúde, capitaneado pelos Acionados 

enquanto gestores da pasta, atrasou a entrega/dispensa/fornecimento de 

40 (quarenta) à pasta de saúde estadual, os quais seriam utilizados nos 

pacientes integrantes dos Componentes Estratégico e Especializado da 

Assistência Farmacêutica – “CESAF” e “CEAF”, pondo em risco a saúde de 

milhares de baianos dependes de tais fármacos para andamento dos 

tratamentos clínicos já iniciados.  

 

Como se sabe, os fármacos atrasados devem ser fornecidos pela 

União Federal, ora Terceira Ré, através do Ministério da Saúde, gerida pelo 

Segundo Réu, de acordo com a política unificada nacional prevista na lista da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, elaborada a partir 

das definições do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 e estabelecida pela 

Portaria GM/MS nº 533, de 28 de março de 2012. 

 

Dentre os beneficiados pelos fármacos objeto desta ação, se 

encontram os pacientes baianos com HIV/Aids, transplantados, com 

tuberculose, doença falciforme, oncológicos, dentre outros que precisam de 

cuidados contínuos.  

 

É o que se extrai da matéria jornalística do sítio eletrônico 

https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/25496-ministerio-atrasa-

entrega-de-40-medicamentos-para-bahia-e-pode-causar-desassistencia.html:  
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Diante da situação caótica de completamente 

ilegal/inconstitucional, o Secretário Estadual de Saúde, ora Sr. Fábio Villas Boas 

notificou o Ministério da Saúde e o Ministério Público Federal (MPF) sobre o 

desabastecimento e apontou a falha e a insuficiência na entrega de medicamentos 

que fazem parte do Componente Especializado e Estratégico da Assistência 

Farmacêutica. 

 

Procedeu o Órgão Ministerial com a instauração do Inquérito Civil 

devido para apuração dos nítidos atos de improbidade administrativa e lesão ao 

erário público federal, através da Notícia de Fato tombada sob o                                                     

nº 1.14.000.001848/2020-67, conforme publicação no DMPF, nº 239/2020 – 

Extrajudicial abaixo:  
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De acordo com a lista de medicamentos com descontinuidade de 

entrega por parte do Ministério, se verifica a presença de 40 (quarenta) fármacos 

ao total, sendo que alguns apresentam situação mais graves, em que a pendência 

em relação à quantidade aprovada é de 100%. É o caso do Pramipexol 1 mg que 

trata o Parkinson; Levetiracetam 250 mg e 750 mg para Epilepsia; e a 

Teriflunomida 14 mg para Esclerose múltipla.  
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Outrossim, os pacientes com HIV/Aids são os mais afetados, já que, 

diante da letargia de entrega por parte da pasta de saúde federal, sete são os 

medicamentos em risco iminente ou que já registram falta no estado baiano.  

 

Não fossem bastante tais disparates, forçoso mencionar que a lista 

de enfermiadades cujos medicamentos estão com a entrega pendente é grande 

e inclui artrite reumatóide; Guillain-Barré; psoríase; diabetes; acromegalia; 

amiloidose heredofamiliar neuropática; fibrose cística; oncologia; 

imunossupressor para transplantado; doença renal; alzheimer; trombose 

venosa; hanseníase; tuberculose; toxoplasmose; meningite; e tracoma. 

 

Diante de tal cenário narrado, indaga-se os seguintes 

questionamentos: QUAL O MOTIVO QUE LEVOU O ATRASO NA 

ENTREGA DOS FÁRMACOS PELOS RÉUS À PASTA DE SAÚDE 

ESTADUAL? DE QUE MANEIRA SERÁ DADA CONTINUIDADE AO 

TRATAMENTOS DOS PACIENTES BENEFICIADOS PELOS 

MEDICAMENTOS OBJETO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL? COMO É 

POSSÍVEL A DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM QUE 

HAJA EFICIÊNCIA DA POLÍTICA PÚBLICA LANÇADA? 

 

Há, a bem da verdade, a prática de atos administrativos omissivos 

com nítido desvio de finalidade, uma vez que a letargia na entrega dos 

medicamentos necessários é totalmente atribuíveis aos Réus, já que houveram 

gastos de verbas públicas, o que, por via direta, vilipendiou o patrimônio público 

federal, sem que fosse devidamente dada eficácia o direito à saúde dos baianos 

dependentes de tais fármacos.  
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Os efeitos nocivos de autoria dos Demandados aqui apontado é 

grave, Nobre Julgador, uma vez estes em nítido abuso de poder inerentes aos 

seus cargos, se furtaram de cumprir a simples entrega de medicamentos 

necessários a milhares de pacientes integrantes dos Programas do “CESAF” e 

“CEAF”, onerando os cofres públicos e realizando diversas aquisições de 

produtos e insumos sem a devida entrega destes, dando total ineficácia à  

política pública dirigida pelas normas constitucionais e legais.  

 

Justamente em razão do quanto exposto e não restando alternativa, 

socorre-se o Demandante deste Poder Judiciário, a fim de que seja declarada a 

ilegalidade do ato comissivo/omissivo pelos Réus, bem como este M. M. Juízo 

determine a anulação do ato administrativo cuja finalidade fora desviada. 

 

V – MÉRITO 
Dos fundamentos jurídicos 
  
 

A fundamentação da presente ação constitucional é considerada 

como vinculada, pois visa a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos 

ao patrimônio público, a qual possui previsão legal, mais especificadamente no 

artigo 1º, caput da Lei nº 4.717/65. Veja-se:  

 
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a 
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao 
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 
Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de 
economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades 
mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais 
autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou 
custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com 
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 
ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de 
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quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas 
pelos cofres públicos. 
 
§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos 
neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, 
estético, histórico ou turístico. 

 

Lado outro, aponta o diploma legal cinco hipóteses de eventos que 

se forem identificadas na produção/realização/publicização do ato 

administrativo ensejaram sua nulidade.  

 

Assim, determina o artigo 2º, V da Lei da Ação Popular que 

  

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 
mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 
[...]  
e) desvio de finalidade. 
 

As ações dos governantes, como bem previsto no ordenamento 

jurídico pátrio, devem ser motivados, utilizando-se como critério o interesse 

público, a fim de que se garanta que não haverá o desvio de finalidade do ato 

praticado. 

 

In casu, a finalidade do ato praticado pelos Requeridos destoa por 

completo da máquina pública sobre a qual desempenham o papel de 

representantes do povo, especialmente porque, ao retardarem a entrega de 40 

(quarenta) fármacos destinados ao tratamento de enfermidades dos baianos 

participantes dos Programas “CESAF” e “CEAF”, atuam explicitamente na 

tentativa de realizar gastos das verbas públicas sem que haja a efetivação das 

políticas públicas para os quais foram adquiridos, culminando no perecimento 

da saúde e bem-estar de todos os beneficiados, violando o artigo 6º, caput, da 

Constituição Federal.  
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Para além de demonstrar a ilegalidade do ato, a medida revela-se 

ato rasteiro, em evidente situação de desprezo à população baiana, porquanto 

se valer dos poderes inerentes aos cargos que ocupam, foram os Réus 

totalmente desleais com o seu dever de perseguir o interesse público, através 

de uma atitude completamente antidemocrática e ilegal de retardar a efetiva 

dispensa dos medicamentos, sem que houvesse qualquer justificativa para 

tanto, muito menos respostas aos ofícios encaminhados pelo Secretário 

Estadual de Saúde, ora Sr. Fábio Villas Boas e Ministério Público Federal.  

 

Em atenção a legislação vigente, tem-se que “são nulos os atos 

lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos 

de: [...] d) inexistência de motivo” (artigo 2º, alínea d da Lei nº 4.717/65). 

  

É dever da Administração Pública fundamentar o ato praticado, 

bem como a indicação de pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentam, seja 

ele de natureza vinculante ou discricionária, consoante se depreende do artigo 

2º, parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99. 

 

Mister, portanto, que o Administrador justifique seus atos, 

apontando os fundamentos de direito e de fato, demonstrando a correlação lógica 

entre os eventos ocorridos e a providência a ser tomada. 

 

O princípio da motivação encontra esteio na Carta Magna, 

regulamentado pela legislação infraconstitucional (Lei nº 9.784/99), prevendo 

que todos os atos administrativos deverão ser motivados. Vejamos: 

 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: [...] 
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Tal princípio atua, ainda, como amparo ao Estado Democrático de 

Direito, quando, ao contrário do que vem praticando o Governo Federal, na atual 

gestão, torna público o motivo, os fundamentos, que justificam os atos praticados 

pelo administrador, para que seja assegurado o princípio do contraditório e 

ampla defesa, bem como, o da participação popular.  

 

Há de ser combatida a ilegalidade do ato e o abuso do direito, para 

que futuros ilícitos sobre o mesmo tema sejam realizados. 

 

O interesse público da Administração deve pautar-se pela 

efetivação e maximização da moralidade administrativa, atrelado à motivação 

dos atos. 

 

Ademais, deste contexto fático apresentado, denota-se a 

necessidade de suspensão cautelar dos atos que violem os princípios da 

motivação/moralidade da Administração Pública. 

 

VI – MEDIDA DE URGÊNCIA 
Da sua necessária concessão 
 

O artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente ao procedimento da Ação Popular, prevê dois requisitos para 

a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam:                 

a) probabilidade do direito alegado; b) risco ao resultado útil do processo.  

 

In casu, verifica-se o preenchimento do fumus boni iuris na 

medida em que houve a violação expressa dos artigos 1º, caput, §1º c/c 2º, 
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alínea e da Lei nº 4.737/1965, uma vez que os Réus em ato manifestamente 

ilegal comissivo/omissivo, com nítido desvio de finalidade, não procederam 

com a entrega de 40 (quarenta) medicamentos vitais utilizados por baianos 

integrantes dos Programas do “CESAF” e “CEAF”, impossibilitando a 

continuidade no tratamento de suas enfermidades específicos e consideradas 

de gravidade acentuada, culminando na lesão abrupta do patrimônio público 

federal, já que foram adquiridos, porém não dispensados, gerando ineficácia 

na política pública implementada pela ordem jurídica.  

 

A um só tempo, os atos que se busca anular são nitidamente 

inconstitucionais, ilegais, criminoso, ímprobos e ilícitos, o que, por si só, enseja a 

suspensão dos seus efeitos no mundo jurídico, bem como a declaração de sua 

irregularidade. 

 

 Noutro giro, o periculum in mora é evidente, visto que ao persistir 

tais atos manifestamente contrários a ordem jurídica, estar-se-ia permitindo a 

vulneração dos cofres públicos a cada dia que passa, sem que haja a efetiva 

entrega dos fármacos devidos aos destinatários usuários destes, pondo em 

risco eminente e abrupto à saúde de todos os baianos beneficiados, havendo a 

urgência na sua sustação.  

 

Destarte, requer a Vossa Excelência a concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando ao Réus a entrega 

de todos os 40 (quarenta) fármacos do Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica – “CESAF” e Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica – “CEAF”, de forma imediata, sob pena de multa diária de                                 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
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VII – CONCLUSÃO/PEDIDOS 

 

Em face de todo o exposto, e tendo em vista a fundamentação supra, 

requer: 

 

a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, 

inaudita altera pars, determinando ao Réus a entrega de todos os 40 (quarenta) 

fármacos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – “CESAF” e 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – “CEAF”, de forma 

imediata, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

 

b) A citação dos Demandados para, querendo, ingressarem no feito; 

 

c) No mérito, a procedência dos pedidos, com a confirmação da 

medida liminar, declarando a ilegalidade do ato comissivo/omissivo pelos Réus, 

a fim de  

 

c.1) determinar a anulação do ato administrativo cuja finalidade 

fora desviada, bem como condenar aos Requeridos à obrigação de fazer 

consistente na entrega dos 40 (quarenta) fármacos objeto desta ação 

constitucional;  

 

c2.) a restituição de todos o montante gastado pelas compras e 

aquisições realizados fármacos que não puderem ser mais utilizados por letargia 

dos Réus durante todo o período descrito nesta peça vestibular, sendo que o valor 

será destinado ao sistema único de saúde para a adoção de políticas públicas 

sérias e compromissadas com os estudos clínicos científicos; 
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d) A intimação do Ministério Público para atuar no feito e apurar 

os clarividentes indícios de atos ímprobos praticados pelos Demandados; 

 

e) A condenação dos Réus nas custas processuais e demais despesas 

de sucumbência; 

 

f) Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, especialmente documental. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

Termos em que, 
Pede e espera deferimento. 

 

Salvador/BA, 29 de dezembro de 2020. 

 

Neomar Filho 
OAB/BA 42.808 
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