
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 8ª VARA REDERAL DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DA PARAÍBA,

   

Processo nº 0800190-82.2020.4.05.8202

PARECER

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República subscrito, no

uso  de  suas  atribuições  institucionais,  vem,  perante  V.  Exa.,  nos  autos  da  petição  criminal

epigrafada, manifestar-se da seguinte maneira.

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Sousa/PB requereu, com base no Ato

Conjunto n. 1/2020, do TRF-5ª Região, a liberação de recursos depositados em conta à disposição

desse Juízo para o recebimento de quantias decorrentes de condenações criminais ao pagamento de

prestação pecuniária e de transações penais e suspensões condicionais do processo, a fim de que

seja  viabilizada a  aquisição  de  equipamentos de  proteção  individual  necessários para  que  os

profissionais de saúde que atuarão no atendimento  e tratamento de casos de contaminação com a

covid-19 possam desempenhar suas funções com segurança. 

Com a petição, foi apresentada toda a documentação comprobatória do atendimento

dos requisitos previstos no art. 2º do Ato Conjunto n. 1/2020, do TRF-5ª Região.

Os autos vieram com vistas ao MPF.

Era o que merecia ser exposto.

De antemão, importa registrar-se  a gravidade da situação de propagação do  Novo

Coronavírus, que ensejou a declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial

da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020,  a Declaração de Emergência em Saúde Pública de

Importância Internacional, pela mesma Organização, em 30 de janeiro de 2020, além da Declaração

de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria no

188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, a edição da 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  relacionada  ao  referido  vírus,  e,  por  fim,  a  decretação  de  Estado  de  Calamidade

Pública em todo o território nacional (Decreto n. 40.134/20)..

Acresça-se que a Procuradoria Geral da República, por suas 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de



Coordenação  e Revisão,  expediu o Comunicado Conjunto nº 4/2020, de 18 de março de 2020,

dando conta de que " os membros do Ministério Público Federal, com atuação vinculada às 2ª , 4ª e

5ª Câmaras, já estão solicitando a destinação de valores de prestações pecuniárias, multas e valores

de colaboração e acordos para ações de saúde e amparo aos vulneráveis integrados com secretarias

estaduais e municipais ".

É de se pontuar, ainda, que o CNJ publicou a Resolução n. 313, de 19 de março de

2020,  dispondo,  no seu artigo 9º, que "Os tribunais  deverão disciplinar  sobre a  destinação dos

recursos  provenientes  do  cumprimento  de  pena  de  prestação  pecuniária,  transação  penal  e

suspensão condicional  do processo  nas  ações  criminais,  priorizando a  aquisição  de materiais  e

equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos

profissionais da saúde". 

Ademais, em reuniões realizadas nas datas de 18.03.20 e 20.03.20 entre diversos

órgãos públicos, restou demonstrada a necessidade de  aquisição de insumos hospitalares e EPI´s

para os profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavírus.

Por fim, o TRF-5ª Região editou o Ato Conjunto n. 01/2020, estabelecendo, em seu

art.  1º,  que as   “Varas  Federais,  unidades  gestoras,  com competência  de  execução de pena ou

medida alternativa, poderão priorizar os recursos provenientes do cumprimento de pena pecuniária,

transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais à aquisição de materiais e

equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia COVID-19, a serem utilizados pelos

profissionais da saúde, nos termos do presente Ato.”

Nessa linha de raciocínio, é medida urgente e necessária a destinação dos recursos

depositados em conta vinculada a esse Juízo, relativos ao pagamento de prestações pecuniárias, para

auxiliar a aquisição de equipamentos e insumos indispensáveis ao funcionamento das entidades e

unidades  hospitalares  da  região   incumbidas  do  atendimento  dos  pacientes  que  apresentem

sintomatologia compatível com a contaminação com o Coronavírus.

Na análise deste requerimento, é importante levar em conta que a própria regra do

artigo 4º da Lei 13.979/2020, com redação dada pela MP nº 926/20201, prevê não apenas a dispensa

1 Art.  4º  da Lei  13.979/2020:  É dispensável  a  licitação para aquisição de bens,  serviços,  inclusive  de
engenharia,  e  insumos  destinados  ao  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional  decorrente  do  coronavírus  de  que  trata  esta  Lei.         (Redação  dada  pela     Medida  
Provisória nº 926, de 2020)
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§  2º   Todas  as  contratações  ou  aquisições  realizadas  com  fulcro  nesta  Lei  serão  imediatamente
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que
couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o
valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1


de licitação  para aquisição de bens,  serviços,  inclusive de engenharia,  e  insumos destinados ao

enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do

coronavírus, como, inclusive,  a contratação  com empresa de  inidoneidade declarada ou com o

direito  de participar  de licitação ou contratar  com o Poder  Público  suspenso,  quando se tratar,

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

Na mesma linha,  dispôs a orientação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região

“que seja  priorizada a  destinação  de  recursos  para  a  aquisição  de  materiais  e  equipamentos

médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a ser utilizados na compra, por exemplo,

de respiradores, máscaras nº 95, aventais descartáveis, luvas e óculos de segurança para utilização

pelos  profissionais  da  saúde,  materiais  e  equipamentos  médicos  necessários  ao  diagnóstico,

prevenção  e  combate  da  pandemia  Covid-19 dentre  outros,  bem como  que fica  dispensada a

apresentação  da  documentação  relacionada  no  art.  357  da  Consolidação  Normativa  da

Corregedoria Regional – Provimento 62/2017, considerando a excepcionalidade da situação.”

(disponível  em  https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?

acao=noticia_visualizar&id_noticia=15090, acesso em 20.03.20).  

Entre  os  documentos  indicados  no art.  357  da  Consolidação  Normativa  da

Corregedoria Regional – Provimento 62/2017, dispensados nos termos da Orientação do TRF 4ª

Região, encontra-se, por exemplo, a instrução do pedido com três orçamentos, certamente embasada

no fato público e notório que os EPIs estão restritos em todo o mundo, constituindo essa uma das

maiores preocupações dos gestores2. 

No entanto, consigne-se   que,   no caso concreto,   uma análise detida da documentação  

de  que  se  fez  acompanhar  a  petição  que  ora  se  analise  permite  a  conclusão  de  que  todos  os

requisitos dispostos no 2º, incisos, do Ato Conjunto n. 01/2020 foram atendidos pelo requerente,

uma vez que foram apresentadas (i)  prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional  de Pessoas

Jurídicas – CNPJ; (ii) cédula de identidade e CPF do representante; (iii) a descrição dos bens a

serem  adquiridos,  instruído  com  três  orçamentos;  (iv)  o  cronograma  de  desembolso  e  (v)  a

declaração de que o material corresponde às finalidades previstas no art. 1º do Ato. 

Por outro lado, é necessário verificar que a demanda apresentada pela requerente é

bastante dispendiosa, o que somete reforça a situação de absoluta escassez de equipamentos de

§  3º   Excepcionalmente,  será  possível  a  contratação  de  fornecedora  de  bens,  serviços  e  insumos  de
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar
com o Poder Público suspenso, quando se tratar,  comprovadamente,  de única fornecedora do bem ou
serviço a ser adquirido.         

2 Em reunião realizada no dia 23/03/2020 com o Secretário de Saúde de Campina Grande, o Hospital
Universitário, a FAP e o MPF, restou pontuada não apenas a dificuldade de aquisição dos EPIs, pela
escassez no mercado, como também informado que os três entes apresentarão, separadamente, petição
judicial pleiteando a destinação de valores para compra de bens para o combate à pandemia.  

https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=15090
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=15090


proteção individual  na  rede  pública  de  atendimento  à  saúde,  mas,  também,  torna  impossível  o

deferimento  do  pedido  na  sua  integralidade,  haja  vista  que  não  existem  recursos  suficientes

depositados na conta à disposição desse Juízo.

Ademais, conforme contatos previamente estabelecidos pelo MPF com a secretaria

estadual de saúde, outros estabelecimentos de saúde da região também receberão pacientes com

sintomatologia da COVID-19 – além da UPA de Sousa,  sob a  administração da requerente,  os

hospitais regionais de Sousa e Cajazeiras e a UPA de Cajazeiras -, e estes já manifestaram, também,

o interesse no recebimento de recursos para a aquisição de IPIs, de modo que é absolutamente

razoável que a liberação dos recursos ocorra de forma proporcional entre essas unidades de saúde. 

  Nesse sentido, o Ministério Público Federal entende que constitui medida adequada

o rateio da quantia depositada à disposição desse Juízo entre as 04 (quatro) principais unidades de

saúde da região que cuidarão de casos suspeitos ou confirmados de contaminação com a COVID-

19, em parcelas idênticas.

Ante o exposto, o MPF manifesta-se favoravelmente ao requerimento formulado,

com a liberação, em favor da requerente, do equivalente a ¼ (um quarto) dos valores depositados na

conta  judicial  de  depósito  de  recursos  provenientes  do  cumprimento  de  pena  de  prestação

pecuniária,  transação  penal  e  suspensão  condicional  do  processo  nas  ações  criminais,  com as

seguintes condições:

(i)  o  montante  deverá  ser  utilizado,  única  e  exclusivamente,  para  a  aquisição  de

equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde que estarão na linha

de frente do atendimento a pacientes com sintomatologia de contaminação com a

COVID-19, sob pena de responsabilidade criminal e administrativa do gestor, e

(ii) no prazo de 30 dias, ser apresentada comprovação da regularidade da utilização

do recurso, como as notas fiscais da aquisição dos equipamento, na forma do art. 6º,

do Ato Conjunto n. 1/2020.

Sousa/PB, data da validação eletrônica.

ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA FELIPE TORRES VASCONCELOS

               Procurador da República           Procurador da República


