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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

 

 

 
“Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a 

qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais 

competentes, que a proteja contra atos que violem seus 

direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela 

lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação 

seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício 

de suas funções oficiais “ 

(Art. 25.1, CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS) 

URGENTE 

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, representada pelos Defensores 

Públicos Federais infra-assinados, e CONECTAS DIREITOS HUMANOS (“ASSOCIAÇÃO 

DIREITOS HUMANOS EM REDE”), associação sem fins lucrativos qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

04.706.954/0001-75, com sede na Avenida Paulista, 575, 19º andar, São Paulo – SP e 

endereço eletrônico litigio@conectas.org. representada por sua Diretora-Executiva e 

por seus advogados, com fulcro nos arts. 5º, incisos LXXIV e XXXV e 134, da CRFB/88 

c/c art. 1.015, I e ss. do Código de Processo Civil, vêm, tempestivamente1 interpor 

AGRAVO DE INTRUMENTO 
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL 

 

em face da r. Decisão ID 170777872, proferida pelo MM. Juiz Federal da 4ª 

VF da Seção Judiciária de Roraima nos autos da ação civil pública nº 1000545-

97.2020.4.01.4200 que movem as ora agravantes em face da UNIÃO FEDERAL2 e do 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

                                                 
1 A r. Decisão foi proferida em 11.02.20, às 09h49, razão pela qual a tempestividade do presente recurso é 

inequívoca.  
2 Até o presente momento o pedido da União Federal para que migre do polo passivo para o polo ativo não foi 

apreciado pelo MM. Juízo a quo.  

mailto:litigio@conectas.org
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Informa-se, nos termos do art. 1.016, IV do CPC o nome e endereço completo 

dos advogados e advogadas constantes no processo: 

PARTE REPRESENTANTE ENDEREÇO 

DEFENSORIA 
PÚBLICA DA UNIÃO 

THIAGO MOREIRA PARRY, 
JULIAN TREVIA MIRANDA, 
RAFAEL MARTINS LIBERATO 
DE OLIVEIRA e BRUNO 
SELVATICI PAIVA 

Av. Getúlio Vargas, 4876, 
São Pedro – CEP 69.306-

700 – Boa Vista – RR. 
Fone: (95) 3212-3000, e-
mail: dpu.rr@dpu.gov.br 

CONECTAS 
DIREITOS HUMANOS  

(“ASSOCIAÇÃO 
DIREITOS HUMANOS 

EM REDE”) 

GABRIEL DE CARVALHO 
SAMPAIO (OAB/SP 252.259), 
RODRIGO FILIPPI DORNELLES 
(OAB/SP 329.849), PAULA 
NUNES DOS SANTOS (OAB/SP 
365.277) e JOÃO PAULO DE 
GODOY (OAB/SP 365.922) 

Avenida Paulista, 575, 
19º andar, São Paulo – SP 

e-mail: 
litigio@conectas.org 

UNIÃO FEDERAL 
Procuradoria da União no 
Estado de Roraima – PU/RR 

Rua Souza Júnior, n. 927, 
São Francisco, Boa 

Vista/RR, CEP 69305-
040 

MUNICÍPIO DE BOA 
VISTA 

Procuradoria-Geral do 
Município 

Avenida General Penha 
Brasil, 1011 - São 

Francisco 

 

Outrossim, informa-se que o presente agravo vem instruído com cópia 

integral dos autos originários (atualizados até o momento da interposição), inclusive 

petição inicial, que também ensejou a decisão agravada (ID 165199366), a própria 

decisão agravada (ID 170777872)  e a procuração outorgada à segunda agravante (ID 

165221874). 

Declaram os signatários, nos termos do artigo. 1.017, II, que inexistem nos 

autos certidão de intimação da r. Decisão agravada  e tampouco procurações 

outorgadas à primeira agravante e às agravadas, eis que suas respectivas 

representações são feitas ex lege. 

 

mailto:litigio@conectas.org
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I.DOS FATOS E DO DIREITO: 

Em síntese, o presente agravo desafia o indeferimento de tutela de 

urgência em ACP proposta visando obrigar o Município de Roraima a garantir  aos 

migrantes o mesmo acesso à saúde que os nacionais. Isso porque a municipalidade 

aprovou uma lei que daria a ela mesma o direito de promover essa recusa. 

A r. Decisão agravada negou o pedido de tutela de urgência por entender 

que não seria cabível no caso, ante suposta inadequação da via da ACP para questionar 

a constitucionalidade de Lei Municipal. Não se questionou, por outro lado, a gravidade 

do direito invocado e nem mesmo o potencial de dano causado pelo risco de se negar 

atendimento de saúde a não brasileiros de forma discriminatória. 

Demonstra-se que houve equívoco na r. Decisão, uma vez que o pedido de 

condenação em obrigação de fazer e não fazer não se confunde com a tutela 

declaratória de inconstitucionalidade. A demonstração da impertinência da Lei que 

ensejou o pedido é mera questão incidental, eis que sustenta a causa de pedir.  

Deverá, portanto, a r. Decisão ser reformada a fim de evitar maiores danos 

à população local. 

I.A. Do contexto geral da migração em Roraima 

Há mais de quatro anos o Estado de Roraima vivencia a chegada de 

migrantes venezuelanos que, por fatores econômicos, políticos e sociais 

experimentados no país vizinho, buscam no Brasil melhores condições de 

sobrevivência. Trata-se de fluxo migratório misto, composto por pleiteantes de refúgio 

e/ou de residência temporária, por migrantes econômicos e por indígenas com 

dinâmica migratória própria. 

Os migrantes e refugiados que chegam ao território roraimense se 

encontram, via de regra, em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica e, 

inquestionavelmente, dependem da assistência dos serviços públicos, dos quais se 



                                Núcleo do Estado de Roraima 
 
 

 

Defensoria Pública da União - RR 
Av. Getúlio Vargas, 4876, São Pedro – CEP 69.306-700 – Boa Vista – RR 

Fone: (95) 3212-3000, e-mail: dpu.rr@dpu.gov.br 

 Conectas Direitos Humanos 
Caixa Postal nº 781 - CEP 01032-970 - São Paulo - SP 

www.conectas.org / contato@conectas.org  

 
 

4/26 
 

destacam os serviços de saúde e de regularização migratória. 

Nesse contexto, cumpre ressaltar a responsabilidade internacional do 

Estado brasileiro de implementação de políticas públicas voltadas ao acolhimento e 

garantia de tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros.  

Na contramão dos deveres assumidos no âmbito do Direito Internacional e 

assegurados internamente, foi publicada a Lei Municipal pelo Município de Boa Vista 

nº 2.074, de 07 de janeiro de 2020, que pretende, conforme seu preâmbulo, “assegurar 

o atendimento a brasileiros nos serviços realizados diariamente, nas unidades básicas de 

saúde e hospital da criança no município de Boa Vista – RR, além de regulamentar o 

número máximo de atendimentos a estrangeiros enquanto ausente o custeio das despesas 

que acarretam o efetivo prejuízo aos brasileiros do direito à saúde.”,  limitando o 

atendimento de estrangeiros (sem referência à sua condição migratória) a um 

percentual pré-estabelecido, como se vê em seus 6 artigos: 

Art. 1°. Fica assegurado aos brasileiros o direito constitucional à saúde nas unidades 
básicas de saúde e no Hospital da Criança Santo Antônio, além de outros serviços 
públicos custeados pelo Poder Executivo Municipal.  

Art. 2º. Fica assegurado o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) dos serviços 
públicos de saúde (atendimento em postos de saúde e hospital da criança, além de 
exames e medicamentos) disponibilizados a estrangeiros.  

Parágrafo Único – o quantitativo disposto no artigo 2ª poderá sofrer modificações, 
caso a demanda de brasileiro seja atendida e, ainda, existam vagas remanescentes.  

Art. 3°. Fica o Poder Público Municipal autorizado a celebrar convênio e/ou 
parcerias com os entes federativos e outras organizações não governamentais 
(nacionais ou internacionais), universidades, empresas públicas ou privadas e 
entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta Lei.  

Art. 4°. O Poder Executivo Municipal desconsiderará esse percentual, e passará a 
atender todos de maneira isonômica na ocasião do efetivo custeio do governo federal 
e/ou instituições internacionais com relação aos gastos na saúde pública de Boa 
Vista/RR, conforme tratados e acordos internacionais de direitos humanos que 
resguardam o direito do estrangeiro, porém, não vão de encontro ao direito 
constitucional do cidadão brasileiro, em especial dos moradores do Município de Boa 
Vista/RR que não possuem mais a efetividade do direito à saúde , em virtude da 
superlotação de estrangeiros.  

Art. 5°. O poder Executivo regulamentará esta lei, obedecendo sempre os critérios 
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acima descritos.  

Art. 6°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

A medida adotada, nitidamente advinda de uma política institucional 

discriminatória, obsta, de maneira inconstitucional, inconvencional e ilegal, o amplo 

exercício do direito à saúde pelos migrantes e refugiados, bem como os submetem a 

uma pseudo situação de irregularidade, eivado de violações flagrantes à garantias 

constitucionais, a dizer, a proibição à discriminação de origem, isonomia no tratamento 

público, direito à dignidade da pessoa humana, saúde, dentre outros a serem tratados 

em tópico próprio.  

Observa-se que a medida legislativa se baseia em uma premissa de que “os 

brasileiros” estariam desprovidos do acesso à saúde em razão “dos estrangeiros” 

estarem supostamente sobrecarregando o sistema. Como se verá adiante, estudos 

sérios recentemente publicados indicam que a assertiva não se sustenta:  

“No que tange à oferta de serviços de saúde, registra-se uma tendência descendente 
para os atendimentos ambulatoriais realizados pelos municípios de Roraima no 
período em que os refugiados e imigrantes chegam com maior intensidade, enquanto 
que para os de responsabilidade do estado, há ligeiro aumento. Já as internações registram 
um aumento a partir de 2016, mas em patamares semelhantes ao que ocorreu em outros 

estados.” (g.n.)3 

Tornou-se necessário, portanto, o ajuizamento da subjacente ação coletiva, 

a fim de coibir que as agravadas impeçam ou obstaculizem de maneira indevida o 

acesso dos migrantes aos serviços públicos de saúde. 

Pior, a julgar pela configuração institucional local, é o Município de Boa 

Vista que ficaria responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes, em franco 

desrespeito à prioridade absoluta. 

                                                 
3 Economia de Roraima e o fluxo venezuelano: evidências e subsídios para políticas públicas / Fundação 

Getúlio Vargas, Diretoria de Análise de Políticas Públicas. - Rio de Janeiro : FGV DAPP, 2020. Disponível 

em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-

Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf>  

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf
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Assim, a ação civil pública, subjacente ao presente agravo, foi proposta 

visando tutelar direitos fundamentais de pessoas vulneráveis na cidade de Boa Vista – 

RR, mais especificamente aquelas não brasileiras que – em razão da Lei Municipal nº 

2.074/2019 recentemente aprovada, poderiam ser rechaçadas nos postos de 

atendimento. 

I.B. Do trâmite da Ação Civil Pública  

A referida ACP, buscando condenar as rés (ora agravadas) à obrigação de 

não fazer consistente em não discriminar não brasileiros, além de uma medida 

informativa para que – na prática – fosse informada a população estrangeira de seus 

direitos4. Naturalmente, face a evidente urgência da questão, também foi pedida tutela 

liminar. 

Antes de sua apreciação, S. Exa. o MM. Juízo a quo determinou fossem 

ouvidas as então rés. Curiosamente – o que é digno de nota, sobretudo em tempos de 

elevada litigiosidade – é que em suas manifestações ambas as agravadas 

demonstraram concordar com os argumentos das agravantes sobre a impossibilidade 

de se aplicar de forma discriminatória o direito à saúde. 

Isso porque a UNIÃO FEDERAL requereu, em realidade, que deixasse de 

ocupar o polo passivo (eis que não possuía qualquer interesse em defender a 

aplicabilidade da lei) para ocupar o polo ativo (a fim de fiscalizar a aplicação de seus 

próprios recursos enviados à Municipalidade).5 

Por sua vez, o MUNICÍPIO limitou-se a informar que havia proposto ação 

declaratória de inconstitucionalidade no Poder Judiciário Estadual, sem que ainda 

fosse deferida qualquer suspensão liminar do ato legislativo. Outrossim, se limitou a 

                                                 
4 Requereu-se, como forma de garantir a efetividade da medida (art. 297, CPC), “que [a Municipalidade] seja 

obrigada a afixar em local visível, em todos os seus estabelecimentos voltados ao atendimento de saúde, 

mensagem reafirmando no disposto na legislação federal, em português e em espanhol, adaptando nos 

seguintes termos o que consta do artigo 4º, VIII da Lei de Migração” 
5 Como, até o momento, não houve manifestação judicial sobre esse ponto, se está tratando a União como 

ocupante do polo passivo, muito embora se saiba de sua posição na lide, em que reconhece e adere ao pedido 

das autoras originais. 
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pedir a não concessão da medida liminar embora não tenha se manifestado em favor 

da legislação em nenhum momento.   

Contudo, o pedido de antecipação de tutele restou indeferido na r. Decisão 

agravada. Baseou-se para tanto na interpretação de que a via eleita seria inadequada 

para o pedido.  

II.DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA: 

Em verdade, a r. Decisão agravada não se mostra insensível aos argumentos 

de mérito. Ao contrário: ao menos conforme a leitura dos agravantes, o MM. Juízo a quo 

pareceu estar de acordo com a gravidade da situação e não pareceu destoar 

substantivamente do entendimento trazido na exordial: 

“Principio por registrar que não me são indiferentes as razões que presidem o 
superlativo zelo de ambas as autoras, as quais, confrontadas com um aparente 
quadro de exaurimento de recursos estatais, pretendem garantir eficácia máxima 
à prestação dos serviços sanitários a todas os indivíduos, independentemente de 
sua nacionalidade, como parece reclamar, de fato, a legislação brasileira, em 
especial o art. 4º, VIII, da Lei de Migração. 

A preocupação externada pelas autoras também ganha importância quando o 
contexto político brasileiro, premido pelo confronto entre posições ideológicas as 
mais diversas, concentra parte da agenda pública no debate sobre os dilemas 
diplomáticos enfrentados pelo Estado brasileiro no tratamento com as nações 
latino-americanas que, fustigadas por governos totalitários, vêm seus nacionais 
promoverem maciça evasão. 

À luz dessas considerações, parecem revestidos de razoabilidade os 
argumentos meritórios da exordial, segundo a qual os diplomas internacionais do 
quais o Brasil é signatário efetivamente proscrevem as práticas discriminatórias 
que a lei municipal fustigada parece encampar, sendo intuitiva a conclusão de que, 
em caso de responsabilização internacional, seria o Estado brasileiro, não o 
município de Boa Vista/RR, sujeito de eventuais sanções. 

A petição inicial também se debruça sobre o conjunto de documentos 
internacionais, nesse particular acompanhados pela Constituição Federal de 1988, 
comprometidos com a prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes. A 
delicadeza da situação estaria patenteada, segundo as autoras, pelo fato de que a 
RESOLUÇÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE RR Nº 04/2017 
(Publicada no DOERR nº 2930 de 25/01/17) outorga aos municípios o cuidado 
prioritário aos menores de dezoito anos. 

Os argumentos meritórios impressionam.” 
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O que parece ter sido determinante na r. Decisão foi o entendimento de que 

haveria um óbice processual ao deferimento da medida liminar. É o que se depreende 

do seguinte trecho: 

“Isso à conta da falta de plausibilidade jurídica do pedido formulado, sob a ótica 
da aptidão da via eleita, especialmente ante a constatação de que o deferimento da 
liminar implicaria nada menos que a eliminação do âmbito abstrato de incidência 
da Lei Municipal n.º 2.074/2020 para o futuro e em número indeterminado de 
casos, o que demonstra, à saciedade, a inadmissível declaração da 
inconstitucionalidade abstrata da norma por via de ação civil pública.” 

E, mais adiante, asseverou: 

“Com efeito, do quanto pude depreender da petição inicial, a ação civil pública 
não pretende a tutela de qualquer situação em concreto. Ao contrário, seu pedido 
é expresso ao requerer que “o Município de Boa Vista-RR e a União devem ser 
condenados à obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de privar o 
acesso qualquer “estrangeiro” aos serviços públicos de saúde ou de condicionar 
esse acesso à reserva de percentual específico discriminante em relação ao usuário 
brasileiro” (ID 165199384, fl. 28 - grifei)  

(...) 
A amplitude macroscópica pretendida por esta ação civil pública, na exata 

medida em que pretende impor ao município de Boa Vista/RR --- por razões de 
fundo inequivocamente louváveis --- a abstenção no cumprimento, em toda sua 
extensão normativa, da lei vergastada, finda por tonificar o colorido abstrato desse 
controle de constitucionalidade da lei municipal, cujo espectro de incidência será 
virtualmente esvaziado pelo deferimento da tutela provisória que ora se pretende. 

(...) 
A iniciativa, repiso, é louvável do ponto de vista humanitário, mas não encontra 

na ação civil pública o instrumento adequado para sua efetivação. Mais adequada 
iniciativa processual, de fato, parece ter adotado o município de Boa Vista/RR, o 
qual, intimado, demonstrou nestes autos a propositura de uma ação direta de 
inconstitucionalidade perante o egrégio Tribunal de Justiça de Roraima (ID 
170197370).” 

 

Ao que parece, portanto, a r. Decisão agravada considerou que as 

agravantes pretendiam tutela semelhante àquela do controle concentrado de 

Constitucionalidade, entendendo ser adequada tão somente a via perante o Tribunal 

de Justiça de Roraima. Daí a conclusão pela inadequação da via. 

A conclusão não é correta, com a devida vênia. Isso porque:  
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i) a tutela condenatória pedida pelas agravantes não depende de 
reconhecimento de constitucionalidade (que decorre de tutela 
declaratória jamais requerida), sendo esse meramente fundamento 
jurídico; e 

ii) os efeitos de um reconhecimento incidental de constitucionalidade 
em ação coletiva, embora semelhante, não é exatamente idêntico 
àquele realizado no âmbito do controle concentrado. 

 

II.A. Da mera incidentalidade do reconhecimento de inconstitucionalidade. Da 
existência de uma infinidade de outros argumentos para que se sustente o pedido 
condenatório.  

O referido óbice não parece existir ante uma análise mais detida do que 

pretenderam as agravantes. Isso é, o pedido cautelar, antecipando o principal, foi no 

sentido de que: 

“não condicionem a prestação de serviços de saúde aos migrantes à percentual ou 
reserva de vaga criado com o critério de separação do usuário em razão de sua 
origem, devendo observar critérios de atendimento e fila de espera idênticos a 
qualquer pessoa que busque o serviço público” 

 

Em outras palavras, não se pretendeu um sucedâneo de controle 

concentrado de constitucionalidade. Não se preocupa aqui v.g. com argumentos como 

a (ir)regularidade do processo legislativo que culminou na Lei ou com vício de 

iniciativa em sua aprovação.  

Tampouco se trata de pedido com lastro, por exemplo, no art. 2º da Lei da 

Ação Popular, que autoriza a anulação de atos administrativos viciados por ilegalidade, 

inexistência dos motivos, desvio de finalidade, etc. Como não poderia deixar de ser, 

conforme art. 3˚ da Lei da ACP, se tem como objeto principal da demanda é a tutela 

jurisdicional condenatória e não a declaratória. 

O que se pretendeu, em realidade, foi impedir que o Município de Boa Vista 

realizasse uma ilegalidade autorizada por ele mesmo. É dizer: para que o pedido fosse 
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acolhido não seria necessário declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 

(embora ela seja parte da causa de pedir).  

Bastaria acolher qualquer dos diversos argumentos apresentados na inicial, 

no sentido de que qualquer conduta do Município restringindo o acesso à saúde de não 

brasileiros (independente de seu status migratório) inclusive se realizado com lastro na 

Lei n. 2074/19,  seria atentatório à Constituição Federal, a Tratado internacional 

(Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de San Salvador, Convenção sobre 

os Direitos da Criança, etc) violação da Lei de Migração, etc. 

Para iluminar a compreensão do que se requer, oportuna a lição da melhor 

doutrina sobre o tema, representada aqui nas lições do Prof. Mancuso: 

 “Quando os legitimados propõem a ação [coletiva], estão promovendo a 
defesa de interesses que não são deles, mas da coletividade, do grupo ou classe. 
São indivisíveis os interesses essencialmente coletivos (difusos e coletivos) ou 
divisíveis os acidentalmente coletivos (individuais homogêneos) [...] 

Mesmo que a relação material metaindividual não tenha contornos nítidos 
aos olhos habituados a relações intersubjetivas (de cunho individual), ela existe, 
pois o ajuizamento de ação coletiva sem que haja causa de pedir e pedido, fundados 
numa situação concreta coletiva, implicaria a inépcia da petição inicial, ensejando 
seu indeferimento. 

O pedido na demanda coletiva não é de declaração da inconstitucionalidade 
de determinado ato normativo. Caso isso ocorresse estaria sendo usurpada a 
competência exclusiva do STF. Ao contrário, o autor propõe a demanda 
narrando um conflito supraindividual, formulando pedidos de condenação, 
cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, desconstituição de 
determinado ato ou contrato etc. 

Por vezes um dos fundamentos do pedido é o reconhecimento da 
inconstitucionalidade em caráter incidental de norma que deu ensejo ao ato 
concreto impugnado. Não há como o demandante fugir desta situação ao 
elaborar a causa de pedir, e não poderá o magistrado eximir-se de analisar a 
questão prejudicial da constitucionalidade da lei para julgar a ação e para 
condenar, determinar o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, 
desconstituir tal ou qual ato ou contrato etc. O reconhecimento incidental da 
inconstitucionalidade é pressuposto ao acolhimento da demanda. [...] 

Como postular em juízo v.g., o cumprimento de determinada obrigação pelo 
Poder Público sem dizer na petição inicial que a lei que dá ensejo à violação do 
direito é inconstitucional, se a inconstitucionalidade é o motivo da conduta lesiva?” 
(grifamos) 6 

                                                 
6 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. P. 539-540. 
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No presente caso demonstrou-se que a existência da Lei era fundamento do 

pedido – e o que daria concretude à existência de risco que ensejaria o pedido de tutela 

de urgência. Afinal, não se tratava de mera hipótese cerebrina de que eventualmente 

quem sabe estrangeiros poderiam ser tratados de forma discriminatória: havia (e ainda 

há!) um risco concreto a essas pessoas em decorrência da lei. 

Portanto, mesmo em evidentemente se tratando de interesses coletivos, os 

fundamentos e pedidos da ação vinculam concretamente as consequências que se 

espera da Municipalidade – a não discriminação e, como forma de remediar o dano já 

produzido, que seja também afixada mensagem informativa sobre o amplo escopo do 

direito à saúde. Não se trata, portanto, de alegação em abstrato com efeitos abstratos. 

É nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:  

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA MAJORAÇÃO DO 
SUBSÍDIO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 
BARIRI/SP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 
NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E EM LEI LOCAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. 
COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 280/STF. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil 
Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra os 
recorrentes alegando, em suma, a irregularidade da majoração dos subsídios do 
Prefeito, Vice-Prefeito, do Presidente da Câmara Municipal e dos demais 
vereadores do Município de Bariri, promovida por meio das Leis Municipais 
4.052/2001 e 4.053/2011. 2. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 
535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto 
decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser 
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 3. O 
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada de 
que "é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação 
civil pública, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde 
que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como 
causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à 
resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público" (REsp 
437.277/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 13.12.2004). 4. No 
mais, a questão foi dirimida com base no disposto na Constituição Federal e em leis 
locais (Leis Municipais 4.052/2011 e 4.053/2011). Dessa forma, inviável a 
inversão do julgado em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência 
do STF e ante o óbice da Súmula 280/STF. 5. Recursos Especiais parcialmente 
conhecidos e nessa parte não providos." (grifo nosso) (REsp 1696938 / SP 
RECURSO ESPECIAL 2017/0185724-0 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN 
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(1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 17/10/2017 
Data da Publicação/Fonte DJe 23/10/2017) 

Na mesma linha vem decidindo esta Egrégia Corte Regional: 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO 
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. 
POSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO DE ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 585/2013-
CFF. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR FAMACÊUTICOS. PODER 
REGULAMENTADOR. LEIS 3.268/57 E 3.820/1960. PRETENSÃO QUE NÃO SE 
RESTRINGE À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO 
NORMATIVO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA OFICIAL PROVIDA. 1. Na espécie, 
o Juízo de origem entendeu que "a presente ação civil pública está sendo 
indevidamente utilizada como substitutivo da ação direta de 
inconstitucionalidade". 2. A realidade dos autos, no entanto, demonstra que o autor 
também pretende, no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da Resolução 
585/2013/CFF, uma vez que o Conselho Federal de Farmácia teria extrapolado o 
seu poder regulamentador, em afronta a dispositivos de normas legais válidas, em 
especial das Leis 3.268/57 e 3.820/1960. 3. Além do mais, "o Supremo Tribunal 
Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública 
como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, 
pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando 
contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo 
coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto 
único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, 
indispensável à resolução do litígio principal" (Rcl 1898 ED/DF, STF, Segunda 
Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe-151, publ. 06/08/2014), sendo essa, 
precisamente, a hipótese verificada no caso concreto. 4. Remessa oficial provida." 
(grifo nosso) (REMESSA EX OFFICIO - 0007846-97.2014.4.01.3400 - DF Relator(a) 
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA Sigla do órgão TRF - 
PRIMEIRA REGIÃƒO órgão julgador OITAVA TURMA Data da Decisão 12/09/2016 
Fonte/Data da Publicação e-DJF1 DATA:21/10/2016)  

 
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE 
TELECOMUNICAÇÕES. CONCESSÃO DISCIPLINADA EM LEI MUNICIPAL. 
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 
 I - Versando a pretensão deduzida nos autos em torno de tutela inibitória do 
poder público municipal, no tocante à concessão de serviço de 
telecomunicação, a declaração incidental de inconstitucionalidade do ato 
normativo em que se ampara o ato administrativo impugnado constitui 
mero fundamento jurídico do pedido, inserindo-se no controle difuso de 
constitucionalidade das leis, podendo, assim, ser veiculada como 
fundamento de ação civil pública, sem que isso represente usurpação da 
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste Tribunal e da 
Suprema Corte. II - Apelação provida. Sentença anulada, com determinação de 
retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito." 
(grifo nosso) (APELAÇÃO CIVEL - 0006650-74.2010.4.01.3807 - MG Relator(a) 
DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE Sigla do órgão TRF - PRIMEIRA 
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REGIÃƒO órgão julgador QUINTA TURMA Data da Decisão 22/04/2015 Fonte/Data 
da Publicação e-DJF1 DATA:06/05/2015 PAGINA:304) 

 

II.B. Da necessária distinção entre os efeitos e consequências das vias. Embora 
semelhantes, não são idênticas 

A r. Decisão agravada sintetiza assim sua compreensão do pedido e das 

consequências do que se lhe requeria. Data maxima venia, é justamente nesse ponto 

que fica claro que houve equívoco no decisum: 

“Indaga-se: qual o litígio principal discutido por esta ação civil pública senão 
que o município de Boa Vista/RR, abstendo-se de cumprir a integralidade da lei 
municipal, “não condicione a prestação de serviços de saúde aos migrantes à 
percentual ou reserva de vaga criado com o critério de separação do usuário em 
razão de sua origem, devendo observar critérios de atendimento e fila de espera 
idênticos a qualquer pessoa que busque o serviço público” (item “a” do pedido da 
inicial – ID 165199384, p. 32)? 

Municipal o diploma que se pretende acoimado da incompatibilidade formal 
e material perante a Constituição da República, ressoa evidente que a ordem de 
inaplicação dirigida ao mesmo ente municipal que a promulgou, dentro de cujos 
limites territoriais ela surte efeitos, importa na revogação ipso facto dessa 
mesma lei.” 

 
“Isso à conta da falta de plausibilidade jurídica do pedido formulado, sob a 

ótica da aptidão da via eleita, especialmente ante a constatação de que o 
deferimento da liminar implicaria nada menos que a eliminação do âmbito 
abstrato de incidência da Lei Municipal n.º 2.074/2020 para o futuro e em 
número indeterminado de casos, o que demonstra, à saciedade, a inadmissível 
declaração da inconstitucionalidade abstrata da norma por via de ação civil 
pública.”  

 

Ocorre que o pedido de não discriminar indevidamente não brasileiros 

(“estrangeiros”) não se confunde com pedido de declaração de inconstitucionalidade 

em abstrato. Por oportuno, voltemos novamente às lições de Mancuso: 

“Também não é correto concluir que, em virtude da eficácia erga omnes da 
sentença coletiva, ela produziria os mesmos efeitos práticos que a decisão do STF 
no controle abstrato de normas.  

Não há identidade dos efeitos práticos ou jurídicos. 
Quando o STF, por via de ação, declara a inconstitucionalidade da norma, 

reconhece sua invalidade absoluta, retirando-a do mundo jurídico. Essa 
asserção produz efeitos a partir do momento da edição do próprio ato normativo, 
ou seja, ipso iure e ex tunc, pois não se pode admitir que tenha produzido efeitos 
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ato incompatível com o texto constitucional.  
Já, na ação coletiva com reconhecimento incidental de 

inconstitucionalidade apenas certos atos serão atingidos, aqueles subsumidos 
à relação jurídica supraindividual discutida no feito, e a partir do momento da 
identificação dos efeitos lesivos tratados na impugnação. Não ocorrerá, como na 
ação direta de inconstitucionalidade, uma suspensão da eficácia da norma, 
como se ela jamais houvesse produzido efeito algum, mas só a declaração de 
inviabilidade com relação àquela moldura fática, histórica e concreta 
(abrangente, em virtude do caráter coletivo da demanda) delimitada pela 
inicial.  

Note-se que a lei incidentalmente declarada inconstitucional na demanda 
coletiva continuará existindo, potencialmente apta a produzir efeitos, não 
dispensando ajuizamento de ação declaratória de inconstitucionalidade para sua 
retirada do ordenamento jurídico (se não haveria interesse de agir para ação 
direta se a lei estivesse revogada).” 7 

 

A leitura atenta indica que o pedido das autoras, ora agravantes, não atinge 

a totalidade da lei e nem possui o mesmo efeito que sua declaração de 

inconstitucionalidade em abstrato. O que se pediu – em tutela condenatória, vale 

lembrar – é que o acesso à saúde não seja restringido, seja por qual argumento for 

(inclusive o artigo 2˚ da Lei 2.074).  

Note-se que a Lei Municipal 2.074/20 abrange também outros pontos que 

não apenas a possibilidade (indevida) de restringir o acesso à não brasileiros aos 

serviços de saúde. Vejamos seus artigos 1˚ e 3˚: 

Art. 1°. Fica assegurado aos brasileiros o direito constitucional à saúde nas 
unidades básicas de saúde e no Hospital da Criança Santo Antônio, além de outros 
serviços públicos custeados pelo Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 3°. Fica o Poder Público Municipal autorizado a celebrar convênio e/ou 
parcerias com os entes federativos e outras organizações não governamentais 
(nacionais ou internacionais), universidades, empresas públicas ou privadas e 
entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta Lei. 

As autoras não pretenderam que a autorização dada pelo Legislativo ao 

Executivo no artigo 3º - de celebrar convênios e/ou parcerias – fosse inviabilizado. E 

                                                 
7 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. P. 540-541. 
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nem seria consequência do deferimento da liminar a anulação dos eventuais contratos 

celebrados com fundamento nesse artigo...  

Ao contrário, caso se tratasse de controle concentrado, o reconhecimento 

da inconstitucionalidade teria eficácia ex tunc e viria a macular todos os atos 

decorrentes da norma abstratamente declarada inconstitucional. 

No caso concreto, repita-se, o pedido principal de condenar o Município em 

obrigação de não fazer tem fundamento e consequências distintas e, portanto, está 

perfeitamente fundamentado na legislação processual em vigor. Daí que, afastada a 

suposta inadequação de via, não há como se recusar o deferimento da tutela cautelar. 

II.C. Da negativa de acesso à justiça. Da necessidade de se manter o pacto 
federativo. 

Apenas por amor aos debates, se faz oportuno memorar que a r. Decisão 

traz consigo uma restrição indevida ao direito de acesso à Justiça, já que estrangula o 

escopo possível da ação civil pública. 

Não se faz necessário aqui divagar sobre as chamadas ondas de acesso à 

justiça e nem se falar da tendência de coletivização dos conflitos. Basta dizer que não 

parece a melhor solução impedir a aplicação da Lei da Ação Civil Pública (que 

expressamente autoriza a tutela condenatória) em detrimento da via do controle 

concentrado de constitucionalidade.  

Ainda que fossem meios equivalentes (e já sabemos que não são), o controle 

concentrado possui foro e legitimidade ativa extremamente restritos. Caso se entenda 

que a via da ação coletiva seja inadequada para casos como o em tela haveria um 

esvaziamento do instituto, deixando que lesão ou ameaça a lesão a direitos ficasse 

excluía do Poder Judiciário. Ou, ao menos, apenas remediável quando um dos poucos 

legitimados à via do controle concentrado se dignasse a fazê-lo. 

Além de afastar a sociedade civil e os hipossuficientes do acesso à tutela 

jurisdicional – mesmo em casos tão escandalosamente antijurídicos como o em tela – 
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o entendimento subjacente à r. Decisão agravada esvazia a competência e autoridade 

da Justiça Federal, atacando por via reflexa também o artigo 109 da Constituição 

Federal. 

Pior, cria uma espécie de “federalismo às avessas” na medida que coloca o 

Município como ente imune à jurisdição federal: apenas uma eventual declaração de 

inconstitucionalidade de Tribunal de Justiça ou do e. Supremo Tribunal Federal 

poderia autorizar que fossem remediados eventuais abusos nas legislações dos mais 

de 5.500 municípios brasileiros. 

De outro lado, entender que a via da ação civil pública não possui a 

concretude necessária para que se reconheça a evidente inconstitucionalidade, 

ilegalidade e inconvencionalidade da Lei 2.074/20 e que, portanto, apenas ações 

indivuduais em casos concretos poderia tê-lo também é patentemente inadequado. 

Seja por, novamente, negar acesso à tutela coletiva (mais eficiente, ademais), seja por 

se obrigar que centenas ou milhares de ações sejam propostas por cada uma das 

pessoas afetadas ou ameaçadas de serem afetadas pela medida. 

Nesse sentido é a lição do professor e juiz federal José Antônio Savaris:  

Não parece nem um pouco racional condicionar a restauração do ordenamento 
jurídico em tese violado pela Administração Previdenciária ao ajuizamento de 
demandas individuais, quando uma única ação coletiva seria suficiente. Imagine-
se o insondável volume de inútil trabalho a que tem sido o Judiciário chamado a 
realizar. (...) Quantas vigílias, quantos mutirões, quanta falsa expectativa gerada, 
quanta distração, na verdade. (Direito Processual Previdenciário, ed. Juruá, 
Curitiba, 2008, p. 122)  

In casu, tem-se em debate matéria pode dar azo a inúmeras ações obrigacionais, 

não sendo lógica a permanência de sua discussão tão somente em processos individuais, 

sobrecarregando esse Poder, a própria Defensoria Pública da União e os demais auxiliares 

da Justiça, quando através de uma única ação coletiva é possível resolver a questão com 

efeitos erga omnes (caso o pedido seja julgado procedente – art. 103, §§ 1º, 2º e 3º, do CDC 

– regra do transporte somente em in utilibus da coisa julgada em ação coletiva).  
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Ademais, a ação civil pública beneficiará pessoas que talvez nunca bateriam às 

portas do Judiciário, seja por sua hipossuficiência, seja pela ignorância de seus direitos, 

engrossando ainda mais o volume de litigiosidade contida. Assim, a instrumentalização desta 

demanda pela via coletiva, é ainda uma medida de enriquecimento da cidadania, inclusão 

democrática, promoção dos direitos fundamentais, vinculação dos poderes da república, no 

caso o Judiciário, à proteção, defesa e promoção dos direitos humanos, densificação e 

exteriorização plena do Processo, enquanto Instituto Constitucional.  

Por isso, perfeitamente cabível o manejo da ação civil pública em tempos de 

vigorosos discursos pelo “acesso à justiça”, “celeridade processual”, “instrumentalidade das 

formas”, “tutelas coletivas em expansão”. 

III. DO DIREITO: 

Por oportuno, sintetiza-se aqui alguns dos principais argumentos de direito 

que sustentam o pedido das autoras – ora agravantes – de que, o Município não 

restrinja o direito à saúde de migrantes (sob que argumento for). 

III. A. Do direito à saúde e ao tratamento isonômico aos migrantes. 

No plano interno, a Constituição Federal de 1988 consagra, em seus arts. 5º, 

caput, 6º e 196, o direito à saúde, de maneira ampla e irrestrita, como dever do Estado, 

sem distinção entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. Destaca-se que os 

dispositivos constitucionais em comento complementam os direitos já previstos nos 

tratados internacionais, a teor do que dispõe o art. 5º, parágrafo 2º, da CF/888. 

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), 

internalizado pelo Decreto n. 591, de 06.07.1992, garante em seu art. 2º, item 02, que 

o direito à saúde (art. 12), deve ser garantidos a todos, sem discriminação por motivo 

de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, situação 

                                                 
8  Art. 5º [...] § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 

do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte. 
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econômica, nascimento ou qualquer outra situação.  

O Protocolo de San Salvador, adicional à Convenção Americana Sobre 

Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado, 

por meio do Decreto n. 3.321/1999, em seus artigos 3º e 10 reforçam essa garantia. 

A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, internalizada no 

Brasil pelo Decreto n. 50.215/1961, determina em seu artigo 23 que os Estados-parte 

prestem aos refugiados o mesmo tratamento, em matéria de assistência e saúde, que é 

dado aos seus nacionais.  

Por fim, reforçando o arcabouço normativo que garante o acesso aos 

serviços públicos de saúde sem qualquer discriminação entre nacionais e estrangeiros, 

a Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) veda qualquer tratamento discriminatório nos 

serviços públicos ofertados aos refugiados e migrantes. Ao revés, determina-se a 

facilitação do acesso, considerada a situação peculiar deste público vulnerável, quando 

da necessidade de apresentação de documentos. 

Nesse exato sentido já se manifestou a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos quando proferiu a Opinião Consultiva nº 18/03, no sentido de que os Estados 

devem eliminar as medidas e práticas que restrinjam ou violem um direito 

fundamental. 

Não outro é o entendimento da Suprema Corte do país, segundo a qual os 

serviços públicos devem ser garantidos aos brasileiros e estrangeiros, sem distinção. 

Cumpre trazer à baila, nesse ponto, julgado do Plenário do STF no qual se assentou que 

os serviços de assistência social devem ser prestados, também, aos estrangeiros, pelo 

que, com mais razão, o devem ser os serviços de saúde.9 

III.B. Do prejuízo a crianças e adolescentes. Do desrespeito à prioridade absoluta 
e efeitos deletérios em pessoas especialmente vulneráveis. 

                                                 
9 RE 587970, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2017. 
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Além de serem considerados público especialmente vulnerável em razão de 

sua condição peculiar de desenvolvimento, a Constituição Federal elegeu sua proteção 

e a defesa de seus direitos como sua prioridade absoluta, nos termos do art. 227. 

Também internamente, os artigos  3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 11, entre outros, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) garantem ampla 

proteção, inclusive quanto ao acesso à saúde.  

No plano internacional, o âmbito de proteção especial e prioritário à 

crianças e adolescentes decorre da Convenção sobre os Direitos da Criança, 

promulgada internamento pelo Decreto nº 99.710/1990, em seus artigos 2, 3 e 24. 

A proteção mencionada decorre, também, da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (artigo 1910) e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC), em seu artigo 10.3  

Embora muito mais não precise ser dito, é relevante dizer que a restrição 

ao acesso à rede de saúde municipal, em Boa Vista, é ainda mais dramático para 

crianças e adolescentes em razão da Resolução da Comissão Intergestores Bipartite de 

RR nº 04/2017 (Publicada no DOE-RR nº 2930 de 25/01/17), que pactua competências 

entre as redes municipais e estadual.  

Por meio deste, diversos atendimentos que dizem respeito à crianças e 

adolescentes passariam a ser realizados pela Rede Municipal. E, portanto, acaso fossem 

essas pessoas não-brasileiras, estariam sujeitas ao arbitrário e aleatório limite imposto 

pela Lei Municipal nº 2.074/20: assim, crianças e adolescentes correm ainda mais risco 

em ter seu atendimento recusado. 

III.C. Da inexistência de justificativa concreta e plausível para a discriminação 
pretendida. “Xenofobia institucional” baseada em meras ilações. 

O estudo “A economia de Roraima e o fluxo venezuelano: evidências e 

                                                 
10“Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua 

família, da sociedade e do Estado.” 
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subsídios para políticas públicas”, elaborado por pesquisadores da Diretoria de Análise 

de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV DAPP), do Observatório das 

Migrações Internacionais (OBMigra) e da Universidade Federal de Roraima (UFRR), foi 

publicado no dia 30.01.2020 e traz informações extremamente relevantes para 

compreender que não há fundamento para restrições ao acesso à saúde. 

O Estudo comprovou, dentre outros aspectos que, diversos indicadores 

foram positivamente impactados. Por exemplo, “de 2016 para 2017, quando os fluxos 

venezuelanos já eram realidade o crescimento observado do PIB de Roraima foi de 2,3%, 

enquanto, na média dos estados brasileiros, foi de 1,4%”. Ademais, o comércio varejista 

em RR cresceu especialmente entre 2018 e 2019; houve um “expressivo aumento da 

arrecadação de ICMS em Roraima entre o final de 2018 e o primeiro semestre de 2019, 

chegando a um patamar de 25%. Esse descolamento é um indício de que o consumo de 

bens e serviços no estado cresceu de forma diferenciada em comparação com outros 

estados”; a integração de venezuelanos no mercado formal de trabalho teve saldos 

positivos; os salários médios de brasileiros “não mudam significativamente no período 

em que aumenta o fluxo venezuelano. Na verdade, entre 2017 e 2018, a tendência é de 

aumento da média salarial”. Em suma; 

 “O resultado indica que a contribuição fiscal dos imigrantes venezuelanos no 
Brasil em 2018 é da mesma ordem que os gastos correntes adicionais do Estado 
brasileiro (ambos da ordem de R$100 milhões). A tendência ao longo do tempo é 
que as receitas aumentem (com a integração dos venezuelanos ao mercado de 

trabalho) e as despesas não cresçam na mesma proporção”.11 

  Além disso, no tocante ao uso de equipamentos públicos a alegada 

saturação não se comprovou. No campo da assistência social, “não há registro de 

aumentos significativos no número de atendimentos em CRAS e CREAS no período de 

intensificação dos fluxos venezuelanos em Roraima”, de forma que “não foram 

observados indícios de sobrecarga dos centros de referência a partir da chegada dos 

                                                 
11 Economia de Roraima e o fluxo venezuelano: evidências e subsídios para políticas públicas / Fundação 

Getúlio Vargas, Diretoria de Análise de Políticas Públicas. - Rio de Janeiro : FGV DAPP, 2020. Disponível 

em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-

Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf>  

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf
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imigrantes”. E, em especial no campo da saúde se demonstrou que:  

“A análise da série histórica disponível do SIASUS sinaliza que o pico de 
atendimentos ambulatoriais em Roraima ocorreu no ano de 2010, ou seja, bem 
antes da chegada dos fluxos venezuelanos. Naquele ano foram registrados pouco 
mais de 11 milhões de atendimentos. A partir desse ponto, o volume nesse 
tipo de serviço apresentou tendência de queda, voltando a subir em 2016, 
atingindo cerca de 10 milhões, iniciando inclinação negativa desde então, 
como mostra a Figura 30. Vale destacar que o comportamento observado no 
gráfico é bastante similar se considerarmos os meses de janeiro e agosto de 
cada ano. O maior valor continua sendo 2010 e o decréscimo ocorrido em 2018 
e 2019 se mantém semelhante. Comportamento similar é visto nos dados para 
o município de Boa Vista.   
Desse modo, os indicadores não fornecem evidências concretas em relação 
a um aumento muito expressivo da demanda por serviços públicos que 
teria causado um colapso na oferta de serviço ambulatorial. É importante 
registrar que os dados não refletem diretamente a demanda – o que poderia ser 
captado parcialmente por meio de dados de agendamentos, por exemplo – mas 
sim os atendimentos de fato realizados e lançados no sistema.(...) 
Curiosamente, no entanto, a tendência é descendente no período em que 

os venezuelanos chegam com maior intensidade”.12 

 

                                                 
12 Economia de Roraima e o fluxo venezuelano: evidências e subsídios para políticas públicas / Fundação 

Getúlio Vargas, Diretoria de Análise de Políticas Públicas. - Rio de Janeiro : FGV DAPP, 2020. Disponível 

em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-

Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf>  

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf
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E, ao quantificar o impacto financeiro que a migração venezuelana traria 
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para Roraima, conclui:  

“Segundo esses dados, de fato, a maior parte das internações de venezuelanos no 
Brasil, em 2018, ocorreu em Roraima: foram 4.766 das 5.006 no total, o que 
representa 95,2% das internações. Em termos de valores, o valor total foi de R$ 3,5 
milhões em Roraima e R$ 3,7 milhões no Brasil, de modo que o percentual de 
Roraima é semelhante: 94,3%. Mesmo assim, esse valor é apenas 10,4% do 
total de gastos em internações do estado em 2018, de R$ 33,9 milhões. Além 
disso, o valor médio por internação de venezuelanos no Brasil em 2018 foi de 
R$ 745,02, consideravelmente inferior, portanto, ao valor médio das 
internações de pessoas de outras nacionalidades, incluindo os próprios 
brasileiros, de R$ 1.278,71. Como regra geral, se supusermos despesas públicas 
sobrestimadas, o efeito fiscal real dos refugiados e imigrantes tenderia a ser mais 
positivo, de modo que as estimativas aqui realizadas são conservadoras. O valor 
final desse cálculo foi de R$ 1,9 milhões. Somando-se ao valor da estimativa das 
internações, teríamos uma despesa pública total com saúde para os 

venezuelanos em 2018 de R$ 5,6 milhões.”13 

IV. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL 

No caso em apreço, a probabilidade do direito restou amplamente 

demonstrada a partir do arcabouço jurídico exposto no tópico específico, notadamente 

a proibição de tratamento discriminatório pelo Estado ao migrante e a garantia do 

acesso aos serviços públicos de saúde aos estrangeiros em território nacional. 

Até mesmo a r. Decisão agravada reconheceu a gravidade das alegações, de 

modo que o único óbice expressamente demonstrado ao deferimento da tutela de 

urgência requerida a quo foi a suposta inadequação da via eleita. Nas razões do 

presente agravo, porém, ficou bem demonstrado que a tutela condenatória requerida 

em sede de ACP não se confunde com a declaratória típica do controle concentrado. 

Ficou claro, Excelência, que o pedido da inicial – que basicamente consiste 

em obrigar o Município de Boa Vista a não restringir discriminatoriamente o acesso à 

saúde de migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio etc – deveria ter sido atendido 

em tutela de urgência, eis que não se buscava ali usurpar a competência do e. STF, do 

                                                 
13 Economia de Roraima e o fluxo venezuelano: evidências e subsídios para políticas públicas / Fundação 

Getúlio Vargas, Diretoria de Análise de Políticas Públicas. - Rio de Janeiro : FGV DAPP, 2020. Disponível 

em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-

Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf>  

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/01/Economia-de-Roraima-e-o-Fluxo-Venezuelano-_-30-01-2020-v2.pdf
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e. TJ-RR ou de quem quer que seja.  

Some-se que nem mesmo as rés, ora agravadas, se manifestaram contrárias 

ao mérito do requerido. 

Com relação ao perigo da demora, é cediço que desde 07 de janeiro de 2020 

o Município vem se vendo autorizado a negar o acesso à saúde a estrangeiros, usando 

como argumento o artigo 2˚ da Lei Municipal nº 2.074/20. Nem se faz necessário 

reforçar a relevância de acesso aos serviços públicos de saúde, área da natureza 

humana que merece relevante e prioritária tutela estatal de garantia de funcionamento 

ininterrupto.  

A situação ganha especial contorno de gravidade se considerada a realidade 

regional por meio da qual há acordo entre o Estado de Roraima e o Município de Boa 

Vista-RR no sentido de que o atendimento de crianças e adolescente até 13 anos de 

idade será feito no âmbito do sistema de saúde municipal. Tal retrato fático enseja o 

inacreditável cenário em que crianças migrantes, em razão de sua origem, vêm 

correndo o risco de ficar sem atendimento em decorrência da restrição 

inconstitucional e inconvencional justificada na Lei Municipal. 

A restrição de atendimentos de saúde a migrantes, no âmbito municipal, 

pode ainda gerar uma situação caótica, diante do risco à segurança epidemiológica 

brasileira, visto que eles não poderão ser atendidos caso ultrapassado o percentual vil 

reservado pela Lei nº 2.074/2020.  

Dessa forma, imperiosa a determinação, em sede de tutela provisória 

recursal, para que o Município de Boa Vista-RR não imponha qualquer obstáculo em 

seus serviços de saúde que levem em consideração a origem da pessoa que busca 

atendimento.  

Considerando, por fim, os efeitos deletérios já causados pela aprovação da 

Lei - que já passaram a mensagem indevida de que os serviços públicos são restritos a 

nacionais - é imprescindível que o Poder Público comunique aos usuários e potenciais 
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usuários, de forma ampla e em caráter educativo, a universalidade do acesso à saúde. 

Assim, sem prejuízo de outras formas e com fundamento no art. 37, caput 

da CFRB e da Lei Federal nº 13.460/17, o Poder Público deverá também ser obrigado 

a manter em local visível com mensagem reafirmando no disposto na legislação 

migratória federal, em português e em espanhol, nos termos do item b do Pedido, 

como forma de garantia de utilidade do provimento jurisdicional, nos termos do artigo 

297 do CPC. 

V. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requerem, antes mesmo de pedidas informações ao MM. Juízo a quo 

ou às agravadas, sejam antecipados os efeitos da tutela recursal nos termos do 

artigo 291, I do Regimento Interno do TRF-1 para que: 

a) o Município de Boa Vista-RR não condicione a prestação de serviços de saúde 

aos migrantes à percentual ou reserva de vaga criado com o critério de 

separação do usuário em razão de sua origem, devendo observar critérios de 

atendimento e fila de espera idênticos a qualquer pessoa que busque o serviço 

público, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais);  

b) Nos termos do artigo 297 do CPC, a Municipalidade seja obrigada a afixar em 

local visível, em todos os seus estabelecimentos voltados ao atendimento 

de saúde, mensagem reafirmando no disposto na legislação federal, em 

português e em espanhol, adaptando nos seguintes termos o que consta do 

artigo 4º, VIII da Lei de Migração: 

“Ao migrante é garantido no território nacional, em condição de igualdade com os 
nacionais o acesso a serviços públicos de saúde sem discriminação em razão da 
nacionalidade e da condição migratória. LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017 (LEI DE 
MIGRAÇÃO)” 

“Al migrante le es garantizado, en el territorio nacional, en condiciones de igualdad 
con los nacionales, el acceso a servicios públicos de salud sin discriminación en razón 
de la nacionalidad o de la condición migratoria. Ley nº 13.445, de 24 de mayo de 2017 
(Ley de Migración)” 
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Requer-se, outrossim, seja o presente recurso de agravo de instrumento processado 

(inclusive com a oitiva do Ministério Público Federal), conhecido e provido para que 

ao final de seu julgamento se confirme a tutela recursal antecipada. 

De Boa Vista-RR para Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. 
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