
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5.ª REGIÃO

Exmos.  Srs.  Desembargadores  Federais  Relator  e  Demais  Integrantes  da  Quarta 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

PROCESSO Nº: 0804540-81.2020.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT - 4ª 
TURMA

REQUERIMENTO N.º   10043  /20  20  .  

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da representante 
infra-assinada, vem perante V. Ex.ª, com fundamento no artigo 1.019, inciso II, do Código 
de  Processo  Civil/2015, apresentar  tempestivamente  CONTRARRAZÕES  AO 
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIÃO FEDERAL (Id. 
4050000.20339856)  contra  decisum proferido  pelo  MM. Juiz Federal  da  1.ª  Vara  da 
Seção Judiciária do Ceará (Id. 4050000.20339858).

Assim,  requer  o  recebimento  das  contrarrazões  em  anexo, 
observando-se os trâmites legais.

Pede Deferimento.

Recife, 29 de maio de 2020.

Isabel Guimarães da Camara Lima
Procuradora Regional da República

PRR – 5.ª Região



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5.ª REGIÃO

PROCESSO Nº: 0804540-81.2020.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0804540-81.2020.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT - 4ª 
TURMA

CONTRARRAZÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º   10042  /20  20  .  

Excelentíssimos Senhores Desembargadores,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela União Federal 
(Id. 4050000.20339856) contra decisum proferido pelo MM. Juiz Federal da 1.ª Vara da 
Seção Judiciária do Ceará (Id. 4050000.20339858), que concedeu a tutela de urgência nos 
autos da  Ação Civil Pública nº 0805446-21.2020.4.05.8100  para determinar a suspensão 
dos efeitos das requisições administrativas materializadas pelos Ofícios nos 72/2020/DLOG/
SE/MS e  80/2020/DLOG/SE/MS, compelindo a empresa INTERMED ou a recorrente (a 
depender  de  quem  estiver  na  posse)  a  entregar  94  (noventa  e  quatro) 
ventiladores/respiradores mecânicos (ventiladores pulmonares) à  Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará – SESA, à Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza – SMS e ao 
Instituto  Dr.  José  Frota  –  IJF,  fixando,  ainda,  multa  diária,  para  o  caso  de 
descumprimento.

Suscita  a  agravante,  preliminarmente,  a  ilegitimidade  ativa ad 
causam do Ministério Público (Estadual e Federal) para propor a referida ACP, haja vista 
que patrocinam a defesa judicial de entidades públicas (Estado do Ceará,  Município de 
Fortaleza e Autarquia Municipal), quando somente tais Entes estão legitimados a postular 
os bens descritos na inicial, sobretudo porque pertencem aos seus acervos patrimoniais.

Ainda  em  sede  de  preliminar,  defende  a  ausência  de  interesse 
processual  em  face  da  União  Federal no  que  concerne  aos  20  (vinte)  respiradores 
destinados  ao  Instituto  Dr.  José  Frota  –  IJF,  ressaltando  que  foi  excepcionada  da 
requisição  do  MS  aqueles  produtos  disponíveis  para  pronta  entrega,  cujos  contratos  já 
haviam  sido  firmados  até  a  data  da  requisição  e  que  o  processo  de  contratação  já  se 
encontrava finalizado, estando pendente apenas e tão somente a entrega dos produtos e que 
já  se  encontra  aptos  (prontos)  para  entrega.  Aduz  que,  no  caso  do  IJF,  além  da 
excepcionalidade  prevista  no  Ofício  nº  80/2020/DLOG/SE/MS,  resta  demonstrada  a 
impertinência com as partes envolvidas na ação e os fatos nela descritos.

 No mérito, alega que “(…) de forma legítima e legal, providenciou 
a  centralização  das  aquisições  dos  referidos  equipamentos  de  saúde  para  sua  melhor 
distribuição  de  acordo  com as  necessidades  de  cada  ente  público  e  para  assegurar  a 
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mobilidade dos mesmos equipamentos de acordo com a sazonalidade local e regional da 
pandemia.”

Assevera que na hipótese vertente  se encontram presentes,  para a 
realização  da  requisição  administrativa,  tanto  o  requisito  constitucional  (iminente  perigo 
público),  como aqueles previstos na Lei nº 8.080/1990 (situações de perigo iminente,  de 
calamidade pública ou de irrupção de epidemias).

Afirma que o magistrado  a quo conferiu interpretação equivocada 
aos  Ofícios  requisitórios,  mormente  considerando  que:  “a  autoridade  competente 
determinou  que  os  bens  destinados  a  estados  e  municípios  deverão  ser  liberados  para 
comercialização, sendo esta exclusiva àqueles e expressamente vedada a terceiros. Ou seja, 
tratou-se dos bens que já haviam sido destinados, antes da requisição aos demais, entes 
federativos,  não sendo  razoável  concluir  que  foram afastadas  a  requisição  aos  futuros 
respiradores produzidos.”

Aduz  que  a  medida  por  ela  tomada  se  demonstra  importante  e 
necessária para a política pública nacional prevista para o controle da epidemia do COVID-
19, permitindo que a União coordene a entrega de equipamentos, remanejando os aparelhos 
à medida que eles não sejam mais necessários em cada localidade, sendo garantido, ainda, a 
redução das desigualdades socais e regionais. 

 Ressalta  que  a  prolação  de  decisões  judiciais  como  a  recorrida 
poderá  desestruturar  toda  a  programação  e  estudo  realizado  pelo  Governo  Federal 
objetivando o combate de forma nacional da pandemia, além de eventualmente privilegiar 
Estados e Municípios com maior poder aquisitivo.

Destaca  que  “(…)  a  regulação  é  necessária  para  o  devido 
cumprimento  das  leis,  para  a  proteção  dos  indivíduos,  para  controlar  a  qualidade  dos 
serviços,  mas  também para  resguardar  a  eficácia  das  políticas  públicas  adotadas  pelo 
Gestor Público.”. 

Ademais, além de que entender que o Ministério da Saúde é o único 
Órgão capaz  de  fazer  as  análises  necessárias  e  regular  o  Sistema Único  de  Saúde,  “as 
requisições se mostraram extremamente vantajosas também sob o ponto de vista econômico, 
no sentido do incremento da indústria nacional, responsável pela geração de empregos e 
renda  no  país,  bem  como  no  comparativo  com  os  valores  praticados  no  mercado 
internacional.”

Acrescenta não proceder in casu  qualquer  alegação no sentido de 
vício de forma dos atos administrativos que determinaram a requisição dos respiradores, 
como por  exemplo,  a  realizada  pelos  OFÍCIOS Nº  72/2020/CGIES/DLOG/SE/MS e  Nº 
80/2020/CGIES/DLOG/SE/MS.

Insurge-se,  outrossim,  contra  a  multa  diária  cominada  na  decisão 
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combatida, afirmando não ser apta ao constrangimento, tampouco útil ou necessária, além de 
entender  desproporcionais  e  desarrazoados  o  valor  arbitrado e  o  prazo  estipulado  para 
cumprimento do comando judicial. 

Requer, liminarmente,  a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo 
de Instrumento em tela,  e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar/cassar o 
decisum combatido,  com o  consequente  indeferimento  do  pleito  da  tutela  provisória  de 
urgência. 

Através  do decisum de  Identificador  nº  4050000.20345405,  o 
Eminente Desembargador Presidente do TRF 5ª Região, no exercício do plantão judiciário, 
indeferiu o pedido  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  ao  agravo  de  instrumento, 
determinando a exclusão,  no polo passivo do presente agravo,  do Ministério Público do 
Estado do Ceará.

Determinou,  na  oportunidade,  a  intimação  da parte  agravada para 
resposta. 

Passa-se a fazê-lo.

1. PRELIMINARMENTE: 

1.1. Da Tempestividade das Contrarrazões de Agravo:

É  de  se  frisar,  preambularmente,  a  tempestividade  das  presentes 
contrarrazões  ao  Recurso  de  Agravo  de  Instrumento,  com  base  no  disposto  na  Lei 
Complementar n.º 75, de 20.05.93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), em seu 
artigo 18, inciso II, alínea h, que assim versa:

Art. 18 São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:
(…) 
h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de 
jurisdição nos feitos em tiver que oficiar.
(…) 
Art. 21 As garantias e  prerrogativas  dos membros do Ministério Público da 
União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. (grifado)

Considerando  que,  no  caso  concreto,  a  intimação  do  Ministério 
Público Federal  foi  confirmada  em 12.05.2020 (terça-feira), tem-se que a contagem do 
prazo terá início em 13.05.2020 (quarta-feira). 

Sendo de  15 (quinze) dias  o prazo para contra-arrazoar o presente 
Recurso,  ex vi do artigo 1.019, inciso II,  do Código de Processo Civil/2015, e tendo sido 
concedido prazo em dobro ao Ministério Público para se manifestar nos autos (CPC/2015, 
art. 180, caput), terá este 30 (trinta) dias para a oferecimento das contrarrazões de Agravo 
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de Instrumento, o que significa dizer que, computando-se somente os dias úteis (art. 219, 
caput, do CPC/15) tem-se como termo ad quem o dia 25  .  0  6  .20  20   (quinta-feira).

Oferecidas  na  data  de  hoje,  in  fine, conclui-se  pela  sua 
TEMPESTIVIDADE.

2. MÉRITO:

2.1. Contextualização do fatos. 

O cerne  da questão  consiste  em se  demonstrar  que  não merecem 
prosperar,  data  venia,  os  argumentos  suscitados  pela agravante,  devendo ser  mantida  in 
integrum a decisão vergastada.

Trata-se na origem de  Ação Civil Pública (Processo nº 0805446-
21.2020.4.05.8100) proposta pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público 
do Estado do Ceará em face da União Federal (agravante) e da Intermed Equipamento 
Médico Hospitalar Ltda., objetivando a declaração de nulidade dos efeitos das requisições 
administrativas materializadas pelos Ofícios nos 72/2020/DLOG/SE/MS e 80/2020/DLOG/
SE/MS.

De acordo com a inicial, o Instituto Dr. José Frota – IJF, autarquia 
que integra a estrutura do Município de Fortaleza,  adquiriu,  por meio dos Contratos nos 

263/2019 e 264/2019,  ambos firmados com a empresa Intermed Equipamento Médico 
Hospitalar Ltda., no dia 07.10.2019, respectivamente, entre outros, 05 (cinco) e 15 (quinze) 
ventiladores pulmonares (valores empenhados em 17.03.2020).

A Secretaria Municipal de Fortaleza – SMS, a seu turno, adquiriu 
da mesma empresa, por meio da Ata de Registro de Preços nº 349/2019 (Pregão Eletrônico 
nº 127/2019 - Processo nº P497401/2019 - datado de 19.07.19), no lote 05, 36 (trinta e seis) 
ventiladores pulmonares [o empenho referente a 24 (vinte e quatro) deles no montante de R$ 
1.758.600,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil e seiscentos reais) é datado de 
24.03.2020].

Por  fim,  a  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  do  Ceará  -  SESA 
contratou com a referida pessoa jurídica, mediante dispensa de licitação, a compra de 50 
(cinquenta) ventiladores pulmonares [o empenho foi feito no valor de R$ 2.600.000,00 (dois 
milhões e seiscentos mil reais) no dia 25.03.2020].

Assevera-se  que,  a  despeito  dos  regulares  empenhos,  a  citada 
empresa está se recusando a entregar os aparelhos contratados, sob o argumento de que o 
Ministério da Saúde, por meio do Ofício nº 72/2020/DLOG/SE/MS, requisitou que toda a 
produção existente,  bem como aquela a ser produzida no período compreendido nos 180 
(cento  e  oitenta)  dias  subsequentes  ao  recebimento  do  mencionado  Ofício,  fossem 
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destinados exclusivamente ao atendimento da demanda do MS.

Consta, ainda, na exordial que, após o envio do mencionado Ofício, 
o Diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde encaminhou o  Ofício nº 
80/2020/DLOG/SE/MS,  datado  de  25.03.2020,  o  qual  retificou em  parte  o  expediente 
anterior, aduzindo ipsis verbis:

“1. Diante da necessidade de enfrentamento da situação de emergência em saúde 
pública de interesse nacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), e, cientes 
da premente necessidade de atendimento às demandas da Administração Pública, 
em todas as suas esferas, esclarecemos o que segue.

2. Por meio do ofício anteriormente encaminhado, fora requisitado que toda a 
produção existente, bem como, aquela a ser produzida no período compreendido 
nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes ao recebimento do mencionado ofício 
fossem destinados exclusivamente ao atendimento da demanda deste Ministério da 
Saúde.

3.  Entretanto,  naquela  ocasião,  não  se  tinha  conhecimento  de  que  parte  da 
produção  poderia  estar  destinada  ao  atendimento  a  outros  entes  federativos. 
Desta  forma,  utilizando-se  do  poder  de  autotutela,  inerente  à  administração 
pública, e, primando pelo atendimento integral do direito à vida, informa-se que 
os  bens  destinados  a  estados  e  municípios  deverão  ser  liberados  para 
comercialização,  sendo  esta  exclusiva  àqueles  e  expressamente  vedada  a 
terceiros.

4. Os demais bens já produzidos e aqueles que se encontram em produção nos 
próximos 180 (cento e oitenta) dias permanecem requisitados por este Ministério, 
tendo sua destinação, desde já, voltada ao atendimento exclusivo das demandas 
deste, não sendo possível sua comercialização a ente diverso.” 

Ressaltam  os  representantes  ministeriais  que  os  boletins 
epidemiológicos do Ministério da Saúde colocam tanto do Estado do Ceará, como da cidade 
de Fortaleza, com alguns dos casos mais graves em propagação da infecção da epidemia, 
razão pela qual foi expedida recomendação ao MS, de forma conjunta pelo  MPF  e pelo 
MPCE,  encaminhada  através  da  1ª  CCR/PGR em 22.04.2020, no  sentido  de  liberar  a 
empresa Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda. da determinação de requisição 
de seus equipamentos quanto aos contratos firmados com a  SESA, SMS e  IJF, sem que 
tivesse sido apresentada qualquer resposta até então.

Acrescentam que  “(…) o fato  de  que a negativa  da  empresa em 
fornecer os equipamentos adquiridos aos entes públicos impactará diretamente na ausência 
de respiradores para os leitos de UTI da rede SUS local, causando risco iminente à vida 
dos  pacientes  que necessitam fazer  uso  desse  equipamento  vital,  fato  que  certamente 
aumentará o número de mortos pela tragédia de covid-19.”

Feitos  tais  esclarecimentos,  passa-se  a  refutar  as  preliminares 
arguidas pela União Federal no Agravo de Instrumento em tela.
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2.2.    Alegativas de     ilegitimidade ativa   ad causam   do Ministério Público e ausência de   
interesse processual em face da União Federal.

Conforme  relatado,  a  agravante  suscita,  preliminarmente,  a 
ilegitimidade do  Ministério Público  para propor a  Ação Civil Pública originária,  sob o 
fundamento de que se encontram patrocinando a defesa judicial de entidades públicas, bem 
como a  ausência  de  interesse  processual  em  face  da  União  Federal,  considerando  a 
excepcionalidade  prevista  no  Ofício  requisitório  e  a  suposta  impertinência  das  partes 
envolvidas no que concerne a produtos destinados ao Instituto Dr. José Frota – IJF.

Em  primeiro  lugar,  o  objetivo  do  Ministério  Público  no  caso 
concreto  não  é  patrocinar  judicialmente  os  interesses  de  Entes  federativos  ou  entidades 
privadas,  mas  sim  tutelar  a  saúde  da  população  do  Estado  do  Ceará,  direito 
fundamental  indisponível,  constitucionalmente  garantido,  cuja  proteção  se  encontra 
inserida dentre as funções institucionais do Parquet.

Nos  termos  do  art.  127,  caput,  da  Constituição  Federal,  “O 
Ministério Público é instituição permanente,  essencial  à função jurisdicional  do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis.” 

Outrossim, dispõe o art. 129, incisos II e III, da CF/88, verbis:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(…) 
II  -  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia;
III  -  promover o inquérito civil  e a  ação civil  pública, para a  proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos; (…) 

No plano infraconstitucional, impende atentar-se para o que dispõe o 
art. 6º, inciso VII, da LC nº 75/1993, verbis:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
(…) 
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b)  a  proteção do patrimônio público e social,  do meio ambiente,  dos bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
c)  a  proteção  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  difusos  e  coletivos, 
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, 
às minorias étnicas e ao consumidor;
d)  outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e 
coletivos;
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Com efeito,  estabelece o art.  5º,  V, “a”, da referida Lei Orgânica, 
que são funções institucionais do Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto “aos direitos 
assegurados  na  Constituição  Federal relativos  às  ações  e  aos  serviços  de  saúde e  à 
educação.”

A Lei nº 7.347/85, a seu turno, prevê em seu art. 1º, inciso IV, que 
“Regem-se  pelas  disposições  desta  Lei,  sem  prejuízo  da  ação  popular,  as  ações  de 
responsabilidade  por  danos  morais  e  patrimoniais  causados:  (…)  a  qualquer  outro 
interesse difuso ou coletivo”, conferindo ao Ministério Público a legitimidade para propor a 
ação principal e cautelar (art. 5º, inciso I, do mesmo diploma).

Vê-se,  pois,  que no caso dos autos o  intento do agravado  é o de 
cumprir com o intuito constitucional de proteger o interesse pela Carta Magna juridicamente 
tutelado,  referente  ao  Direito  à  saúde,  a  ser  resguardado  com  relação  a  todos, 
indistintamente,  e demonstrando,  assim,  não ter  agido no sentido de violar,  mas sim de 
exigir o cumprimento, a obediência aos preceitos da Constituição Federal.

Destaque-se, a teor dos dispositivos anteriormente referidos, que ao 
Ministério  Público  incumbe  a  defesa  de  direitos  coletivos, difusos  e  individuais 
indisponíveis,  dentre  os  quais  se  destaca  o  direito  à saúde, centrando-se a  Ação Civil 
Pública originária, como visto, na proteção de tais direitos.

Não pairam dúvidas, inclusive, que o intento da  ACP em comento 
não detém cunho patrimonial.  É o próprio direito à vida que está em discussão, haja vista 
que  os  ventiladores  mecânicos  requisitados  pela União  Federal podem  se  revelar  o 
diferencial para definir quem sobreviverá.

Quanto a tal aspecto, consignou o Eminente Desembargador Federal 
Presidente do TRF 5ª Região ao apreciar a alegação de ilegitimidade ativa  ad causam do 
Ministério Público Federal que “(…) no caso dos autos sua atuação busca à concretização 
do  direito  à  saúde,  manifestado  pela  aquisição  de  equipamentos  médicos  a  serem 
disponibilizados à população do Estado do Ceará, o que tem uma dimensão maior que a 
simples defesa de interesse contratual dos entes públicos.” (Id. 4050000.20345405).

Sobre a matéria em questão, traz-se à colação as seguintes ementas 
de julgados da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  AFRONTA  AO  ART.  535  DO  CPC/73  E 
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  211/STJ.  RAZÕES  DO  AGRAVO  QUE  NÃO 
IMPUGNAM,  ESPECIFICAMENTE,  A  DECISÃO  AGRAVADA.  SÚMULA 
182/STJ.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PUBLICO.  DIREITO 
INDIVIDUAL  HOMOGÊNEO.  TRATAMENTO  ISONÔMICO.  EXAME  DA 
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ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL.  RELEVÂNCIA  SOCIAL. 
ACÓRDÃO RECORRIDO  EM DISSONÂNCIA  COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO  STJ.  AGRAVO  INTERNO  PARCIALMENTE  CONHECIDO,  E,  NESSA 
PARTE, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto 
contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, cuida-se de Ação 
Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando determinar, 
aos réus, que reexaminem a prova "peça profissional" do exame da OAB 2009.2, 
referente aos candidatos optantes pela área de conhecimento direito do trabalho. O 
acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconhecera a carência de 
ação do autor e indeferira a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de 
mérito, com base nos arts.
267, I e VI, e 295, II, do CPC/73.
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os 
fundamentos da decisão agravada - quanto à ausência de afronta ao art. 535 do 
CPC/73  e  à  incidência  da  Súmula  211/STJ  -,  não  prospera  o  inconformismo, 
quanto aos pontos, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV.  A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o Ministério 
Público  possui  legitimidade  ad  causam  para  propor  Ação  Civil  Pública 
visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e  
divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico 
tutelado a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a 
educação" (STJ,  REsp  945.785/RS,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON, 
SEGUNDA  TURMA,  DJe  de  11/06/2013),  como no  presente  caso.  Em igual 
sentido:  STJ,  AgRg  no  REsp  1.301.154/RJ,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES, 
SEGUNDA  TURMA,  DJe  de  19/11/2015;  REsp  1.185.867/AM,  Rel.  Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2010.
V. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.
(STJ  -  AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1600628/SC,  Rel.  Ministra  ASSUSETE 
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

PROCESSUAL  CIVIL. DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  INTERNAÇÃO 
COMPULSÓRIO.  TRATAMENTO  DE  DEPENDENTE  QUÍMICO. 
OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
1. Trata-se, na origem, de ação proposta por Herminda Valentina da Cruz, em face 
de Ricardo Silva da Cruz, em razão da necessidade de internação compulsória do 
requerido para tratamento da dependência química.
2.  Legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública 
em  defesa  de  direito  indisponível,  como  é  o  direito  à  saúde  e  à  vida . 
Precedentes: REsp 296905/PB e REsp 442693/RS.
3. A questão resolve-se pelo art. 127 da Constituição, segundo o qual "o Ministério 
Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado, 
incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis".
4.  Da  análise  detida  dos  autos,  verifica-se  que  os  interesses  tutelados  são 
inquestionavelmente interesses individuais indisponíveis. Busca-se, com efeito, 
tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da 
Constituição  em  favor  de  menor  gestante  com  sérios  riscos  de  aborto 
repentino.  A  legitimidade ativa,  portanto,  se  afirma,  não por se  tratar  de 
tutela  de  direitos  individuais  homogêneos,  mas  por  se  tratar  de  interesse 
individual indisponível.
5.  O  Estado,  ao  se  negar  a  proteger  a  realizar  a  internação  compulsória  nas 
circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à saúde, 
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humilha  a  cidadania,  descumpre  o  seu  dever  constitucional  e  ostenta  prática 
violenta de atentado à dignidade humana e à vida.
6. Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo provido.
(REsp 1730852/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018) 

Acrescente-se  que  até  mesmo  no  caso  da  tutela  de  beneficiários 
individualizados  esta  legitimidade  persiste,  notadamente  porque  a  saúde,  como  direito 
fundamental,  interessa  à  sociedade  como um todo.  É  o  que  se  depreende  da  seguinte 
ementa de julgado do Colendo STJ, verbatim: 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO 
À  SAÚDE.  BENEFICIÁRIO  INDIVIDUALIZADO.  LEGITIMIDADE  DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL E INDISPONÍVEL. 
AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO.
1. O Ministério Público detém legitimidade ativa ad causam para propor ação 
civil  pública,  objetivando  a  proteção  do  direito  à  saúde  de  pessoa 
hipossuficiente, ainda que se trata de beneficiário individualizado, porquanto 
se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa à toda 
sociedade. Precedente.
2. Agravo interno não provido.
(STJ  -  AgInt  no  AREsp  1170199/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018) 
 
Também não  deve  prosperar  a  alegação  de  ausência  de  interesse 

processual  em  face  da  União  Federal,  vez  que,  independente  da  fase  em  que  se 
encontravam os contratos com a empresa demandada, a requisição administrativa em si é 
concessa venia ilegal neste momento, como será melhor analisado no mérito.

De  toda  sorte,  não  obstante  a  agravante  afirmar  que,  em  alguns 
casos, ainda não havia sido finalizada a contratação dos produtos,  importa  salientar que, 
tratando-se de contrato de compra e venda, de natureza consensual, o seu aperfeiçoamento 
ocorre com a composição das partes, a teor do que dispõe o art. 482 do Código Civil:

Art.  482.  A  compra  e  venda,  quando  pura,  considerar-se-á  obrigatória  e 
perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. 

De acordo com a doutrina,  “A  entrega da coisa ou o registro do 
negócio no CRI, como apontado, não tem qualquer relação com o seu aperfeiçoamento e 
sim com o cumprimento do contrato, com a eficácia do negócio jurídico, particularmente 
com a aquisição da propriedade pelo comprador.”1

Saliente-se  que  a  própria  recorrente  reconhece  tal  aspecto,  como 
antes mencionado ao declarar a ausência de interesse processual em face da União Federal 
no que concerne aos 20 (vinte) respiradores destinados ao Instituto Dr. José Frota – IJF, 
ressaltando que foi excepcionada da requisição do MS aqueles produtos disponíveis 
1 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 2016. p. 706.
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para pronta entrega, cujos contratos já haviam sido firmados até a data da requisição e 
que o processo de contratação já se encontrava finalizado.

Quanto  a  esse  aspecto,  é  de  se  trazer  à  baila  os  fundamentos  do 
Eminente Desembargador Federal Presidente desse Egrégio Sodalício Regional da 5ª Região 
ao indeferir o pedido de efeito suspensivo (Id. 4050000.20345405), verbis:

“Depois,  a  requisição  de  bens  e  serviços,  a  teor  do  inc.  VII,  do  art.  3º,  da 
mencionada Lei 13.979, se dirige a entes privados, ou seja, o ente público, - as 
autoridades - ,  requisitam bens e serviços de entes privados.  Aqui, os bens são 
objetos de aquisição por parte do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza, 
não sendo mais do ente privado que o fabricou. Não há como se sustentar em dito 
dispositivo, sem se falar que bens invocam sede de imóveis, máquinas e veículos 
utilizados pelo ente privado, não abrange o produto que este fabrica e o revende 
ao ente público. Em suma, por esse caminho, não se chega lá.” (destacou-se)

Nesse sentido, prevê o Enunciado nº 287/CJF (IV Jornada de Direito 
Civil), verbis: 

“O critério da classificação de bens indicado no art.  98 do Código Civil  não 
exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal 
o  bem pertencente  a  pessoa  jurídica  de  direito  privado  que  esteja  afetado  à 
prestação de serviços públicos.” 

Nesse diapasão, as tratativas entre a empresa fornecedora e os Entes 
contratantes  são  suficientes  in  casu  para  obstar  a  requisição  administrativa  pela  União 
Federal, revelando-se desinfluente na hipótese vertente,  data venia, a ausência da tradição 
(entrega da coisa), mormente considerando a importância  dos respiradores e o estado de 
calamidade decorrente da Covid-19.

 
Ademais,  ainda  que  se  alegue  suposta  impertinência  das  partes 

envolvidas  quanto  aos  produtos  destinados ao IJF,  é  certo  que a  medida  combatida  foi 
proferida em sede de cognição sumária, de tal sorte que não se revela oportuno aprofundar 
a  discussão,  neste  momento,  acerca  de  questões  alusivas  à  titularidade  do  domínio  dos 
aparelhos, concessa venia.

 
Por tais razões, devem ser rejeitadas as preliminares arguidas pela 

agravante, o que desde já se requer.

2.  3. Presença dos requisitos autorizadores   para o deferimento da liminar.     

Diante  dos  fundamentos  contidos na  inicial,  entende-se,  com  a 
devida vênia à  União Federal/agravante, que se encontram sobejamente demonstrados os 
requisitos autorizadores da antecipação da tutela pleiteada nos autos da Ação Civil Pública 
nº 0805446-21.2020.4.05.8100. 
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Como se sabe, as tutelas de urgência podem ser antecipadas (cunho 
satisfativo)  ou  cautelares  (preventivas),  podendo  ser  concedidas  quando  evidenciados  a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 
3002, CPC/2015).

Tratando-se de Ação Civil Pública, incide, ainda, as disposições  da 
Lei nº 7.347/85, a qual prevê no seu art. 123 a possibilidade do Juiz conceder liminar com 
ou sem justificação prévia.

Consoante leciona a doutrina, “demonstrados o fumus boni iuris e o 
periculum in mora, ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da tutela de urgência,  
pois tem o dever de concedê-la.”4

Cumpre  salientar  que  para  a  solução  da  controvérsia  em  foco  é 
imprescindível  levar  em consideração,  aprioristicamente,  a autonomia institucional dos 
Entes envolvidos e a sua importância para o equilíbrio do pacto federativo.

Por  outro  lado,  impende  atentar-se  para  algumas  peculiaridades 
acerca  do  instituto  em foco.  A Constituição  Federal/88  prevê  a  denominada  requisição 
administrativa,  dispondo  que  “no  caso  de  iminente  perigo  público,  a  autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização 
ulterior, se houver dano.” (art. 5º, inciso XXV).

No plano infraconstitucional  a  Lei  nº  8.080/90 que,  dentre  outras 
providências,  dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê no seu art. 15, 
inciso XIII, verbis:

2 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. 
3 Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 
agravo.
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do  
respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma 
das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.
§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao  
autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.
4 NERY JUNIOR, Nelson et al. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. p. 858.
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Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, as seguintes atribuições:
(…) 
XIII  -  para  atendimento  de  necessidades  coletivas,  urgentes  e  transitórias, 
decorrentes  de  situações  de  perigo  iminente,  de  calamidade  pública  ou  de 
irrupção  de  epidemias,  a  autoridade  competente  da  esfera  administrativa 
correspondente  poderá  requisitar  bens  e  serviços,  tanto  de  pessoas  naturais 
como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;

Não  obstante  as  previsões  supramencionadas,  a  Carta  Magna  é 
categórica ao prever que a  requisição  de bens e/ou serviços somente pode recair sobre a 
propriedade  particular,  razão  pela  qual  estão  excluídos  do  alcance  de  tal  comando 
constitucional o patrimônio de Estados e Municípios, como no caso dos autos.

Como  pontuado  no  tópico  anterior,  os  produtos  da  Intermed 
Equipamento Médico Hospitalar Ltda. que se encontravam destinados aos entes públicos 
não podem ser  considerados como bens particulares,  porquanto  “(…) aqui,  os bens  são 
objetos de aquisição por parte do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza, não sendo 
mais do ente privado que o fabricou.” (decisão, Id. 4050000.20345405).

A  exceção,  outrossim,  fica  para  as  situações  inseridas  no  que  se 
costumou  chamar  “sistema  constitucional  de  crises”  [estado  de  defesa (art.  136,  CF)  e 
estado  de  sítio  (art.  137,  CF)],  ocasiões  de  extrema  gravidade  que  autorizam  a 
implementação de medidas excepcionais para, v.g., manter ou restabelecer a ordem pública e 
constitucional ou a paz social, hipóteses, registre-se, não decretadas na hipótese vertente.

Cumpre ressaltar que, enfrentando recentemente a matéria em caso 
análogo [ACO 3.385 TP/MA, j. 20.04.2020], o Eminente Ministro do Colendo STF, Exmo 
Sr.  Celso  de  Mello,  calcado  nas  premissas  supracitadas,  afastou  a  possibilidade  da 
requisição pela  União Federal de equipamentos  de ventilação pulmonar adquiridos pelo 
Estado do Maranhão, como se percebe do excerto adiante transcrito:

“Vê-se, desse modo, que NÃO SE REVELAVA LÍCITO À UNIÃO FEDERAL, 
PORQUE  AINDA  NÃO  INSTAURADO  QUALQUER  DOS  SISTEMAS 
CONSTITUCIONAIS DE CRISE (ESTADO DE DEFESA E/OU ESTADO DE 
SÍTIO)  ,  e  analisada  a  questão  sob  uma  perspectiva  de  ordem  estritamente   
constitucional,  promover  a  requisição  de  bens  pertencentes  ao  Estado  do 
Maranhão,  que  se  insurge,  por  isso  mesmo,  contra  o  ato,  emanado  do 
Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, que requisitou à 
empresa  Intermed  Equipamento  Médico  Hospitalar  Ltda.,  ora  litisconsorte 
passiva, “a totalidade dos bens já produzidos e disponíveis a pronta entrega, bem 
como a totalidade dos bens cuja produção se encerre nos próximos 180 dias”, 
não obstante mencionado ato requisitório tenha sido praticado em data posterior 
à aquisição, pelo Estado autor, dos ventiladores pulmonares objeto da presente 
ação ordinária.” (grifos nosso)

Na mesma linha seguiu o Eminente  Ministro do Pretório  Excelso 
Luís Roberto Barroso ao apreciar pedido de tutela de urgência em Ação Civil Originária 
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(ACO 3.393 MC/MT, j. 01.05.2020), cujo seguinte excerto se transcreve adiante:

“Além de  preenchidos  os  pressupostos  necessários  ao  conhecimento  da  ação, 
entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela 
de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Quanto à  probabilidade do 
direito, considero plausível a tese de que OS VENTILADORES PULMONARES 
ADQUIRIDOS PELO ESTADO CONSTITUEM BENS PÚBLICOS, OS QUAIS 
NÃO PODEM SER OBJETO DE   REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA.  Nos 
termos do art. 5º, XXV, da Constituição, “no caso de iminente perigo público, a 
autoridade  competente  poderá  usar  de  propriedade  particular,  assegurada  ao 
proprietário  indenização  ulterior,  se  houver  dano”.  Assim,  O  USO  DESSE 
INSTITUTO PRESSUPÕE, EM REGRA, A PROPRIEDADE PRIVADA DOS 
BENS  REQUISITADOS.  APENAS  EM  SITUAÇÕES 
EXCEPCIONALÍSSIMAS  QUE  NÃO  SE  FAZEM    PRESENTES  NESTE 
MOMENTO –  A VIGÊNCIA DE ESTADO DE DEFESA OU DE ESTADO DE 
SÍTIO    –    A  ORDEM  CONSTITUCIONAL  AUTORIZA  O  USO 
COMPULSÓRIO, PELA UNIÃO, DE BENS E SERVIÇOS PERTENCENTES 
A  OUTROS  ENTES  FEDERATIVOS (arts.  136,  §  1º,  II,  e  139,  VII,  da 
Constituição).”

Pautaram-se  os  referidos  Ministros  em  importante  julgado  do 
Pretório Excelso, cuja ementa tem o seguinte teor: 

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  MUNICÍPIO  DO  RIO  DE  JANEIRO.  UNIÃO  FEDERAL. 
DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REQUISIÇÃO 
DE  BENS  E  SERVIÇOS  MUNICIPAIS.  DECRETO  5.392/2005  DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. 
Mandado de segurança, impetrado pelo município, em que se impugna o art. 2º, V 
e VI (requisição dos hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto) e § 1º e § 
2º (delegação ao ministro de Estado da Saúde da competência para requisição de 
outros serviços de saúde e recursos financeiros afetos à gestão de serviços e ações 
relacionados aos hospitais requisitados) do Decreto 5.392/2005, do presidente da 
República. Ordem deferida, por unanimidade. Fundamentos predominantes: (i) a 
requisição de bens e serviços do município do Rio de Janeiro, já afetados à 
prestação de serviços de saúde, não tem amparo no inciso XIII do art. 15 da 
Lei 8.080/1990, a despeito da invocação desse dispositivo no ato atacado; (ii) 
nesse  sentido,  AS  DETERMINAÇÕES  IMPUGNADAS  DO  DECRETO 
PRESIDENCIAL  CONFIGURAM-SE  EFETIVA  INTERVENÇÃO  DA 
UNIÃO  NO  MUNICÍPIO,  VEDADA  PELA  CONSTITUIÇÃO;  (III) 
INADMISSIBILIDADE DA REQUISIÇÃO DE BENS MUNICIPAIS PELA 
UNIÃO EM SITUAÇÃO DE NORMALIDADE INSTITUCIONAL, SEM A 
DECRETAÇÃO  DE  ESTADO  DE  DEFESA  OU  ESTADO  DE  SÍTIO. 
SUSCITADA TAMBÉM A OFENSA À AUTONOMIA MUNICIPAL E AO 
PACTO FEDERATIVO.  Ressalva do ministro presidente e do relator quanto à 
admissibilidade, em tese, da requisição, pela União, de bens e serviços municipais 
para  o  atendimento  a  situações  de  comprovada  calamidade  e  perigo  públicos. 
Ressalvas do relator quanto ao fundamento do deferimento da ordem: (i) ato sem 
expressa  motivação e fixação de prazo  para as medidas adotadas pelo governo 
federal;  (ii)  reajuste,  nesse  último ponto,  do  voto  do  relator,  que  inicialmente 
indicava a possibilidade de saneamento excepcional do vício, em consideração à 
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gravidade dos fatos demonstrados relativos ao estado da prestação de serviços de 
saúde no município do Rio de Janeiro e das controvérsias entre União e município 
sobre o cumprimento de convênios de municipalização de hospitais federais; (iii) 
nulidade do § 1º do art. 2º do decreto atacado, por inconstitucionalidade da 
delegação, pelo presidente da República ao ministro da Saúde, das atribuições 
ali fixadas; (iv) nulidade do § 2º do art. 2º do decreto impugnado, por ofensa à 
autonomia municipal e em virtude da impossibilidade de delegação.
(STF  -  MS  25295,  Relator(a):  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  Tribunal  Pleno, 
julgado em 20/04/2005, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 
05-10-2007 PP-00022 EMENT VOL-02292-01 PP-00172) 

De acordo com o então Ministro Carlos Britto, em Voto proferido 
no precedente supracitado “(…) a União, fora desse dois parâmetros do estado de sítio e do 
estado  de  defesa,  não  tem  como  retirar  da  Constituição,  menos  ainda  de  uma  lei, 
competência para se apossar de bens, serviços, servidores e recursos de outras pessoas da 
estatura  federada.”,  destacando,  inclusive,  assim  como  o  fizeram  outros  Ministros,  a 
configuração de intervenção federal “disfarçada”.

Ressaltou  o  também então  Ministro Sepúlveda  Pertence  que  “O 
inciso  XIII  do  artigo  15  da  L  8.080/90,  também  já  se  acentuou,  prevê  a  requisição 
circunscrita  ao âmbito administrativo de cada entidade federada e,  portanto,  não cobre 
bens afetos ao exercício da administração do outro.”

Tal  como ocorre  in  casu,  a ilicitude da  requisição  administrativa 
pela  União  Federal reside  data  maxima  venia  justamente  em  fazê-la  fora  dos  casos 
excepcionais referidos (estado de defesa e estado de sítio).

Cuidaram  os  Exmos  Srs.  Ministros  anteriormente  mencionados 
[Celso de Mello  e  Luís  Roberto Barroso],  inclusive,  ao  analisar  as  tutelas  provisórias 
requeridas,  de  afastar  a  incidência  da  recente  Lei  nº  13.979/2020,  que  dispõe  sobre  as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

É  que  se  constata,  primeiramente,  nos  fundamentos  da  decisão 
exarada na ACO 3385-MA, senão veja-se:

“Nem se alegue que o art. 3º, inciso VII, da recentíssima Lei nº 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, legitimaria o uso, pela União, de seu poder requisitório em 
face  de  bens  pertencentes  aos  entes  subnacionais,  eis  que  essa  leitura  do 
dispositivo  em  questão  –  cuja  textualidade  normativa  não  difere,  em  seus 
aspectos  essenciais,  daquela  inscrita  no  inciso  XIII  do  art.  15  da  Lei  nº 
8.080/1990 (invocada pela União Federal para justificar, em tema de saúde, a 
requisição  federal  invalidada  no  julgado  que  venho  de  referir) –  já  foi 
desautorizada  por  esta  Corte,  como  ora  destacado  no  precedente  acima 
mencionado, valendo ressaltar, a esse respeito, expressivas passagens dos doutos 
votos  proferidos,  naquela sessão de julgamento,  por eminentes  Ministros deste 
Tribunal: (…)” (grifos nossos)

15



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5.ª REGIÃO

PROCESSO Nº: 0804540-81.2020.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Na ACO 3.393 MC/MT,  por sua vez,  foram emitidas as seguintes 
considerações:

“O art. 3º, VII, da Lei nº 13.979/2020 tampouco parece fornecer fundamento 
jurídico que ampare a atuação da União. Esse dispositivo viabiliza, no âmbito 
das  ações  necessárias  ao  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública 
causada pela Covid-19, a “requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização 
justa”. A previsão legal, contudo, deve ser interpretada à luz do art. 5º, XXV, da 
Constituição, do que resulta a inviabilidade de requisição administrativa de bens 
pertencentes a pessoas jurídicas de direito público. Essa linha de raciocínio foi 
adotada  pelo  STF para  considerar  inválido  o  uso,  pela  União,  dos  Hospitais 
Souza  Aguiar  e  Miguel  Couto,  pertencentes  ao  Município  do  Rio  de  Janeiro, 
durante  situação  de  calamidade  pública  no  sistema  de  saúde  daquele  ente 
federativo. Nota-se que o ato de requisição então analisado foi editado com base 
no art. 15, XIII, da Lei nº 8.080/1990, dispositivo com redação substancialmente 
idêntica  à  do  art.  3º,  VII,  da  Lei  nº  13.979/2020,  ora  invocado  pela  União. 
Confira-se: (…)” (destacou-se) 

Ainda que se admita a requisição administrativa fora das hipóteses 
extremas mencionadas, a sua concretização no caso concreto nega vigência ao disposto no 
art. 196 da Constituição Federal/88, segundo o qual “A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.”

Como  se  sabe,  fixou  a  Constituição  Federal como  dever  do 
Estado, assim entendido como o todo, a englobar União, Estados e Municípios, a saúde, a 
ser garantida mediante políticas sociais e econômicas.

A saúde pública é, pois, repartida entre todos os Entes da federação, 
cada  um possuindo dever  específico  em razão  da descentralização  das  ações  e  serviços 
públicos de saúde, nos termos do art. 198 da CF, verbis:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,  organizado  de  acordo  com  as 
seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II  -  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades  preventivas,  sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

Outrossim,  com  o  fito  de  conferir  concreção  ao  programa 
constitucional do SUS, o legislador infraconstitucional fixou especificamente as atribuições 
de cada ente e a sua correlata obrigação, para possibilitar a sustentação, o desenvolvimento e 
os efetivos resultados do sistema único de saúde,  no termos da Lei nº 8.080/1990, mais 
especificamente, no arts. 16, inc. XV, 17, I, II, III e VIII, e 18, I e V, verbis:
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Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
(…)
XV –  promover a descentralização  para as  Unidades Federadas e  para os 
Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência 
estadual e municipal;
(…)

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de 
saúde;
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de 
Saúde (SUS);
III  -  prestar  apoio  técnico  e  financeiro  aos  Municípios  e  executar 
supletivamente ações e serviços de saúde;
(…)
VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política 
de insumos e equipamentos para a saúde;
(…)

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e 
executar os serviços públicos de saúde;
(…)
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos 
para a saúde;
(...)

Por  sua  vez,  art.  5º,  caput,  da  CF,  oferece  importante  vetor 
interpretativo no sentido de afastar a tese de que se trata de norma meramente programática, 
senão veja-se:

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,  
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a 
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à 
propriedade, nos termos seguintes: (...)

Data maxima venia, o direito à vida, do qual a saúde é corolário, é 
direito fundamental de todo brasileiro, devendo ser a mola mestra de qualquer ação política, 
afinal não há bem de maior valor e relevo a ser protegido. A hermenêutica ensina, ainda, que 
normas constitucionais protetivas devem ser interpretadas de sorte a maximizar seu âmbito 
de incidência. Portanto, não há como fugir da conclusão de que é dever do Estado (gênero) 
o fornecimento dos meios necessários para garantir a saúde, sendo indiferente, pela ótica 
individual, qual o Ente federativo responsável pela execução da medida, ou tampouco, esta 
ser obrigação exclusiva da União, através do Ministério da Saúde. Trata-se, inegavelmente, 
de responsabilidade solidária.

Não é outro senão o entendimento da melhor doutrina, conforme se 
verifica do magistério do Ministro do STF Gilmar Mendes, segundo o qual todos os entes 
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são responsáveis pela Saúde, sendo descabido analisar a complexidade do tratamento ou o 
seu custo5.

A jurisprudência do Pretório Excelso perfilha da mesma tese, como 
se observa:  “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico 
adequado  aos  necessitados  se  insere  no  rol  dos  deveres  do  Estado,  porquanto 
responsabilidade  solidária dos  entes  federados.  O polo  passivo pode ser  composto por 
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 ED, Relator: Min. Luiz 
Fux,  Relator  p/  Acórdão:  Min.  Edson Fachin,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  23/05/2019, 
Processo Eletrônico DJe-090 Divulg 15-04-2020 Public 16-04-2020).

No mesmo sentido  é  a  do  Colendo Superior  Tribunal  de  Justiça, 
como se infere, v.g., da ementa de julgado adiante colacionada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO 
QUE  NÃO  ADMITIU  O  RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  A  SAÚDE. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
1.  O  Presidente  ou  Vice-presidente  do  Tribunal  de  origem  pode  julgar  a 
admissibilidade  do Recurso  Especial,  negando seguimento caso  a pretensão  do 
recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à 
competência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que 
indeferiu  o  efeito  suspensivo  aos  Embargos  à  Execução  Fiscal  proposto  pela 
empresa agravante.
3. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa  
humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de 
que é dever do Estado fornecer  gratuitamente às  pessoas carentes  a medicação 
necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 
196 da Constituição Federal.
4. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, 
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º,  
da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade 
dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados 
à população.
5.  O  direito  constitucional  à  saúde  faculta  ao  cidadão  obter  de  qualquer  dos 
Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, 
dispensando-se  o  chamamento  ao  processo  dos  demais  entes  públicos  não 
demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em 
matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 
6.  O  Tribunal  pleno  do  STF,  em  5.3.2015,  julgou  o  RE  855.178/SE,  com 
repercussão geral reconhecida, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o 
polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos 
entes  federados,  porquanto  a  obrigação  de  fornecimento  de  medicamentos  é 
solidária.
7. Agravo de que se conhece, para se conhecer do Recurso Especial, e negar-lhe 
provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 
1.042 do CPC.

5 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 710.
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(STJ - AREsp 1556454/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

Neste  sentido,  mister  ressaltar-se  desde  já  o  que  dispõe  a 
Constituição  Federal  acerca  do Direito  à  Saúde,  em seus  artigos  196  (já  citado) e  198, 
parágrafo único, os quais denotam expressamente qual o interesse juridicamente protegido e 
a quem é atribuída a responsabilidade por sua efetivação, senão veja-se:

Art.  196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,  garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.

Art. 198 (…) 
Parágrafo único.  O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 
195,  com recursos do orçamento da seguridade social,  da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Em consonância aos dispositivos constitucionais supra, estabeleceu 
ainda a Lei 8.080/1990, ao disciplinar o funcionamento do Sistema Único de Saúde:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º 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.” (grifado)

Acerca do Direito constitucionalmente assegurado à saúde, colhe-se 
do magistério do Ministro do STF Alexandre de Moraes, verbis:

A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e 
regras de competências no tocante à proteção da saúde pública.
No Preâmbulo da Constituição Federal destaca-se a necessidade de o Estado 
democrático assegurar o bem-estar da Sociedade.
Logicamente,  dentro  do  bem-estar,  destacado  como  uma  das  finalidades  do 
Estado, encontra-se a Saúde Pública.
Além  disso,  o  direito  à  vida  e  à  saúde,  entre  outros,  aparecem  como 
consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a idéia 
de  predomínio  das  concepções  transpessoalistas  de  Estado  e  Nação,  em 
detrimento da liberdade individual.
(MORAES,  Alexandre  de.  Constituição  do  Brasil  Interpretada.  São  Paulo, 
Atlas, 2002, p. 1904)

A previsão da dignidade humana como fundamento da República é 
apta,  inclusive,  a  tornar  desnecessária  a  consagração  do  Direito  à  saúde,  porque  a  ela 
implícito, configurando verdadeiro direito subjetivo.
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Neste contexto,  é de se ressaltar o escólio do  também  Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, ao assinalar:

Toda norma constitucional é dotada de eficácia jurídica e deve ser interpretada e 
aplicada em busca de sua máxima efetividade. Todos os juízes e tribunais devem 
pautar sua atividade por tais pressupostos. (grifado)
(BARROSO, Luís Roberto.  Interpretação e Aplicação da Constituição. 3ª ed., 
São Paulo: Saraiva, p. 261)

O autor supracitado insere tal colocação dentro de uma problemática 
concernente “à necessidade de dar preferência, nos problemas constitucionais, aos pontos 
de vista que levem as normas a obter a máxima eficácia ante as circunstâncias de cada 
caso” (Idem, op. cit., p. 235).

Neste  aspecto  é  que,  inclusive,  como  anteriormente  salientado, 
determinou a Carta Magna que a responsabilidade pela saúde pública fosse dividida entre os 
entes federativos,  visando ao estabelecimento de uma relação de  cooperação entre essas 
esferas, vez que se trata da garantia de um direito fundamental diretamente associado ao 
bem-estar social, conforme demonstra seu art. 23, II, verbis:

Art. 23. É competência  comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios:
(...)
II- cuidar da saúde  e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência;

Desta forma, comungando-se os poderes para tal, de forma idêntica 
se procede no que concerne também aos deveres e responsabilidades.

Nesse contexto é que o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza 
realizaram  planos  de  contingência  para  enfrentar  a  pandemia  resultante  da Covid-19, 
inclusive com o aumento do número de leitos de UTI, medidas, entretanto, insuficientes para 
atender a totalidade da população.

A  gravidade  da  doença  demanda,  em  muitos  casos,  o  uso  dos 
respiradores  mecânicos,  sendo  certo  que,  consoante  narrado  na  inicial  da ACP (Id. 
4050000.20339857), à época da  sua propositura os dados já apontavam para uma taxa de 
ocupação de 100% (cem por cento), além de 123 (cento e vinte três) pacientes aguardando 
leitos de UTI no Estado do Ceará.

Acrescentou-se,  ainda,  que os respiradores anteriormente enviados 
pelo  Ministério  da  Saúde ao  Estado  não são  suficientes  e  que  os  aparelhos  comprados 
diretamente da China até então não haviam chegado, o que denota a importância daqueles 
adquiridos perante a Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda.
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Por oportuno, traz-se à colação os seguintes fundamentos da inicial 
proposta  pelos  Ministérios  Públicos  Federal  e  do Estado  do  Ceará (Id. 
4050000.20339857), verbis:

“Agindo  assim,  ou  seja,  requisitando  todos  (ou  praticamente  todos)  os 
equipamentos  produzidos  no  mercado  nacional,  o  Ministério  da  Saúde  atenta 
contra a competência comum dos demais entes políticos para o enfrentamento 
da  COVID-19,  além  de  impossibilitar  que  o  Estado/Município  incremente  o 
número de leitos de UTI adequados ao tratamento dos pacientes infectados em 
seu território.

Ademais,  as  requisições  feitas  pelo  Ministério  da  Saúde  demonstram  total 
desprezo pelo princípio da descentralização do SUS, pois o órgão federal sequer 
diligenciou no sentido de verificar  se os produtos  requisitados já  haviam sido 
adquiridos por outros entes públicos,  como era de se esperar, já que todos os 
Estados e os Municípios de médio e grande porte estão incrementando sua rede de 
leitos de UTI, na forma como, inclusive fora fomentado pelo próprio MS, e os 
fabricantes e/ou revendedores (representantes) de ventiladores mecânicos existem 
em número restrito.

Como se pode ver pelos documentos anexados, o MPF e o MPCE primeiramente 
procurou resolver a questão de maneira administrativa, expedindo recomendação 
ao Ministério da Saúde, para que liberasse os equipamentos requisitados, diante 
da gravidade da situação em que se encontra o Ceará,  mas não obteve êxito, 
tornando inafastável a atuação do Poder Judiciário.

Noutro giro, deve-se atentar para o fato de que não se sabe para quais unidades 
da  federação  o  Ministério  da  Saúde  irá  encaminhar  os  equipamentos  em 
questão, muito menos em qual quantitativo, já que os ofícios de requisição são 
deveras genéricos.

Na  verdade,  SEQUER  É  POSSÍVEL  SABER  SE  TAIS  EQUIPAMENTOS 
SERÃO UTILIZADOS NO BRASIL, porquanto, no último dia 24 de março, em 
meio ao avanço do novo coronavírus no país, o Governo Brasileiro autorizou a 
exportação  de  cerca  de  50  ventiladores  pulmonares,  aparelhos  utilizados  em 
UTIs, e 2,5 milhões de máscaras à Itália.” (grifos no original) 

Importante,  ainda,  destacar as seguintes  considerações contidas na 
exordial em comento (Id. 4050000.20339857), ipsis verbis:

“Por fim, há de se ressaltar o fato grave, que diz com a possível intenção ilícita 
da INTERMED para descumprir os contratos, qual seja, a aludida notícia de que 
o valor dos respiradores que a empresa RÉ fornecerá à União, em decorrência de 
contrato firmado posteriormente àqueles pactuados com a SESA, SMS e IJF (no 
caso datado de 14/04/2020), tem como custo unitário de cada respirador o valor 
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ao passo que o mesmo equipamento alienado 
aos entes públicos aqui referenciados o  foram por preços bem menores, o que 
implicaria num “ganho extra” de até R$ 11.800,00 por cada equipamento que a 
RÉ deixe de vender aos entes públicos e o faça à União.” (destacou-se)
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Diante  do  contexto  fático/jurídico  apresentando  pelo  Ministério 
Público,  e  atento  aos  comandos  constitucionais  e  legais  aplicáveis  à  espécie,  decidiu  o 
magistrado a quo conceder a tutela de urgência, sendo de se observar o seguinte excerto da 
fundamentação da decisão vergastada (Id. 4050000.20339858), verbatim:

“No caso,  o  cerceamento  ultimado pelo  Ministério  da  Saúde,  consistente  na 
exigência de que toda a produção da INTERMED seja centralizada na União, 
embora,  prima  facie,  possa  aparentar  ato  de  requisição  administrativa e 
transparecer,  portanto, consequente legalidade, na verdade  acaba por violar a 
própria  razão de  ser  do  aludido  instituto,  já  que evidentemente  quebranta  o 
dispositivo constitucional que trata do direito à saúde, mitigando, inclusive, o 
próprio interesse público, centro do instituto requisitório. Com efeito, como se 
verá, a postura adotada pela União caminha para o lado diametralmente oposto 
ao que preconiza expressamente a Carta da República, no art. 126, na medida 
em que vai de encontro às "políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outro agravos ao acesso universal e igualitário às ações 
e  serviços para a sua promoção,  proteção e recuperação."  Por fim,  há de se 
ressaltar o fato grave, que diz com a  possível intenção ilícita da INTERMED 
para descumprir  os contratos,  qual seja,  a aludida notícia de que o valor dos 
respiradores que a empresa RÉ fornecerá à União, em decorrência de contrato 
firmado  posteriormente  àqueles  pactuados  com  a  SESA,  SMS  e  IJF  (no  caso 
datado de 14/04/202018), tem como custo unitário de cada respirador o valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ao passo que o mesmo equipamento alienado 
aos entes públicos aqui referenciados o foram por preços bem menores,  o que 
implicaria num "ganho extra" de até R$ 11.800,00 por cada equipamento que a 
RÉ deixe de vender aos entes públicos e o faça à União. Entendo que essa é uma 
atitude arbitraria, em um momento tão delicado.” (destacou-se)

Em outras palavras,  a medida levada a efeito pela União Federal é 
contrária ao próprio interesse público, razão de ser da requisição administrativa, porquanto 
põe em risco a vida daqueles pacientes graves, acometidos pela Covid-19, que necessitam de 
ventilação mecânica.

Como reforço argumentativo, afirmam os representantes ministeriais 
que  os  atos  de  requisição  emanados  do  Ministério  da  Saúde  padecem  de  vícios  de 
competência (editados por Órgão que não possui atribuição para tanto, sem que se tenha 
notícia de delegação pela autoridade competente) e de forma (veiculados através de simples 
Ofícios).

De fato, data venia falece competência ao subscritor dos expedientes 
impugnados (Diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde) para determinar 
a requisição em comento, tampouco poderia ter feito através de simples Ofícios.

Conforme pontuado na inicial da ACP, “(…) não se encontra entre 
as atribuições do órgão a edição de atos de requisição administrativa de bens pertencentes 
à iniciativa privada. Ainda, não se tem notícias de que tenha sido editado ato de delegação 
por parte da autoridade competente.”.  E mais:  “No caso em tela,  os atos de requisição 
foram  veiculados  através  de  simples  ofícios,  que  se  prestam  apenas  a  meros  atos  de 
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comunicação,  o  que  não  é  o  caso,  já  que  houve  verdadeira  intervenção  do  Estado  na 
propriedade das empresas.” (Id.4050000.20339857).

Na verdade, entende-se que sequer poderia haver delegação no caso 
concreto. Nos termos expostos pelo então Ministro  Joaquim Barbosa, nos autos do  MS 
25.295-2  (DF),  anteriormente  citado,  “(…)  se  o  decreto  é  necessário  para  medidas 
concretas como a requisição de bens privados, mais necessário ainda é para requisição de 
bens públicos. Não há delegação possível nessa matéria e para os fins pretendidos.” 

Nesse contexto, diante de todo o exposto, não há dúvidas de que o 
decisum objurgado foi proferido dentro dos ditames estabelecidos pela Carta Magna, em 
atendimento, também, aos comandos infraconstitucionais que regem a matéria. 

O fumus boni iuris está consubstanciado sobretudo na autonomia de 
que gozam as Unidades da Federação [que adquiriram os equipamentos objeto da requisição 
administrativa]  em  estabelecer  medidas  de  combate  à  Covid-19,  inclusive  diante  da 
competência comum entre os Entes federativos para cuidar da saúde pública, assim como 
na possível violação a tal prerrogativa.

Impende,  mais  uma vez,  recorrer  aos  fundamentos  lançados  pelo 
Ministro Luís Roberto Barroso na ACO 3.393 MC/MT [j. 01.05.2020], verbis:

“Soma-se a essas razões a circunstância de que, por meio da requisição de todos 
os  ventiladores  pulmonares  disponíveis  para  pronta  entrega  e  daqueles  que 
puderem  ser  produzidos  pelo  fabricante  nos  próximos  180  dias, a  União 
evidencia o objetivo de concentrar a disponibilidade e a distribuição desses bens 
em um cenário no qual são notoriamente escassos.  Sem prejuízo do relevante 
papel desempenhado pela União no planejamento de políticas públicas em âmbito 
nacional,  parece  fora  de  dúvida  que essa  competência  deve  ser  exercida  em 
coordenação  com  os  entes  federativos  estaduais,  municipais  e  distrital, 
corresponsáveis pela gestão do sistema único de saúde. A tentativa de requisição 
unilateral de equipamentos essenciais ao enfrentamento de emergência sanitária 
adquiridos  pelos  Estados-membros  parece  revelar  o  uso  abusivo  de  tal 
prerrogativa  pela  União, com potencial  comprometimento  da  autonomia dos 
entes  subnacionais  e  da  competência  comum  para  a  adoção  de  medidas 
protetivas  da  saúde  da  população (arts.  18  e  23,  parágrafo  único,  da 
Constituição).  A  importância  desses  valores  constitucionais  foi  recentemente 
reafirmada pelo STF no contexto da pandemia de Covid-19 (ADI 6.341 MC, 
redator para acórdão Min. Edson Fachin, j. em 15.04.2020).” (destacou-se)

Ademais, a probabilidade do direito também reside no fato de que, 
como  visto,  tratando-se  de  bens  públicos,  os  ventiladores/respiradores  pulmonares 
adquiridos não se sujeitam à requisição administrativa.

Com efeito, a decisão que analisou, no plantão judiciário, o pedido 
de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento em tela cuidou de realçar as 
circunstâncias que permeiam o caso ora em apreço (Id. 4050000.20345405), senão veja-se:
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“Assim, é perceptível que, embora seja imprescindível um trabalho cooperativo e 
coordenado para o enfrentamento da pandemia,  entre março e abril ainda não 
havia  uma  orientação  precisa  e  uniforme  sobre  as  ações,  competências  e 
responsabilidades dos entes federativos.

Nesse ínterim, é de conhecimento público que a evolução do número de casos e 
óbitos se deu de forma assustadora, numa curva exponencial  de aumento de 
situações,  levando  ao  esgotamento  do  sistema  de  saúde  pública  em diversas 
cidades, a exemplo do amplamente noticiado na cidade de Fortaleza.

Também  se  tornou  conhecimento  notório  que  a  equipagem  das  UTI's  com 
ventiladores  pulmonares  é  absolutamente  essencial  para  a  redução  da 
mortalidade decorrente da infecção, podendo-se mesmo afirmar que, sem esse 
equipamento, o tratamento da doença nos casos de média e alta gravidade é 
completamente insuficiente.

Destarte,  não  seria  razoável  que  os  entes  federativos  locais  se  mantivessem 
inertes, o que levou à adoção de medidas para fazer frente à situação, tais como 
a adaptação, em várias localidades,  de instalações atípicas para funcionarem 
como hospitais, e agilização de processos de aquisição de respiradores.

Por  outro  lado,  conquanto  a  discussão  no  presente  feito  seja  em  torno  da 
aquisição de 94 respiradores, dos quais a recorrente já demonstrou entender que 
estariam  liberadas  15  unidades  destinadas  ao  IJF  (Autarquia  Municipal  de 
Fortaleza),  a  União  afirma,  em  seu  recurso,  já  ter  firmado  contratos  para  a 
aquisição  de  19.860  equipamentos  nos  contratos  a  seguir  discriminados.” 
(destacou-se)

O periculum in mora, por sua vez, se encontra mais do que evidente 
in casu, mormente considerando ser  fato  público e  notório a crise instalada no Estado do 
Ceará pelo Sars-Cov-2, que deu origem à Covid-19, bem como a evidente insuficiência da 
estrutura que já existe para atender a população.

Tal circunstância é percebida através do acompanhamento diário das 
notícias veiculados pelos meios de comunicação, indicando que o estado do Ceará é um dos 
Entes da Federação com maior número de casos de letalidade pelo novo coronavírus.

É de conhecimento geral, atualmente, que os casos mais graves da 
doença exigem o uso dos aparelhos de respiração pulmonar, sob pena de evoluírem em curto 
espaço de tempo e levaram os pacientes a óbito.

Considerando a natureza do bem jurídico tutelado neste feito e as 
consequências  de ser cassada a liminar  deferida na instância  a quo,  resta  evidenciado o 
periculum in mora inverso, consoante jurisprudência do Colendo STJ: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  MEDIDA  CAUTELAR.  PRETENSÃO  DE 
EFEITO  SUSPENSIVO  A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
INADMISSIBILIDADE. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA. PLANO DE 
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ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. 
PERICULUM IN MORA REVERSO.
1.  Consoante  iterativa  jurisprudência  desta  Corte  Superior  de  Justiça,  não  se 
admite  medida  cautelar  tendente  a  atribuir  efeito  suspensivo  a  agravo  de 
instrumento interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, salvo a 
título  excepcional,  quando se  revelar  teratológica  a  decisão  recorrida  e  houver 
fundado receio de grave lesão a direito.
2.  Não  procede  a  medida  cautelar  quando  a  tutela  visa  a  impedir  ou  a 
interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o  periculum 
in mora inverso.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ  -  AgRg  na  MC  16.021/SP,  Rel.  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS),  TERCEIRA  TURMA, 
julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009)

Não há que se falar, outrossim, em perigo de irreversibilidade dos 
efeitos da decisão, porquanto, em se tratando de ventiladores/respiradores mecânicos, não há 
óbice que impeça o remanejamento posterior de tais  aparelhos para outros Estados, bem 
como a sua utilização por outros pacientes acometidos pela enfermidade.

 
Com  efeito,  a  crise  sanitária  vivenciada  legitima  o Ministério 

Público a  atuar  em  casos  como  o  da  lide em  tela,  no  sentido  de  proteger  o  direito 
constitucional à saúde da população do Ceará,  juridicamente tutelado pela Carta Magna, 
além de demandar atitudes enérgicas por parte das autoridades públicas, inclusive do Poder 
Judiciário, tendo sempre em vista, contudo, o pacto federativo.    

2.  4  . Fixação das   astreintes  .   

Por fim, a despeito das razões recursais, deve ser mantida a multa 
cominada na instância a quo para a hipótese de descumprimento da medida.

Fixou o MM Juiz a quo, no que concerne à União Federal, multa 
diária no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (Id. 4050000.20339858).

Com efeito, dispõe o art. 536 do CPC/2015 que “No cumprimento de 
sentença  que  reconheça  a  exigibilidade  de  obrigação  de  fazer  ou  de  não fazer,  o  juiz 
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente.”

O § 1º do aludido dispositivo legal, por sua vez, prevê que  “Para 
atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição 
de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força 
policial.” 
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Ressalte-se, inicialmente, que “É cabível, mesmo contra a Fazenda 
Pública, a cominação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para cumprimento 
de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou entregar coisa (EREsp. 770.969/RS, Rel. 
Min. JOSÉ DELGADO, DJ 21.8.2006).” (STJ: AgInt no REsp 1396393/SP, Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018).

É certo que a matéria foi julgada sob o rito dos recursos repetitivos, 
tendo o Colendo STJ fixado o entendimento de ser possível a imposição de multa diária à 
Fazenda Pública (REsp. 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.6.2017).

Ademais, como se sabe, o objetivo das astreintes não é o de obrigar 
o réu ao pagamento da multa, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica. Assim, a 
multa é inibitória, e deve ser fixada em determinado patamar que o devedor desista de seu 
intento de não cumprir a obrigação imposta.

Acerca do instituto em foco, importante  se atentar para as balizas 
traçadas  pela  Colenda  Corte  Superior  de  Justiça,  consoante  ementa  de  julgado  adiante 
transcrita, in verbis:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  CIVIL  E 
PROCESSUAL  CIVIL.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA. 
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA.  OBRIGAÇÃO DE 
FAZER.  ORDEM  JUDICIAL  DETERMINANDO  EFETIVAR  A 
TRANSFERÊNCIA  DO  VALOR  PENHORADO  VIA  BACENJUD  PARA  A 
CONTA ÚNICA DO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. 
ASTREINTES.  PARÂMETROS  DE  FIXAÇÃO.  RECALCITRÂNCIA  DA 
INSTITUIÇÃO  AGRAVANTE.  MULTA  COERCITIVA  DEVIDA. 
REDUÇÃO. NECESSIDADE 
1. A jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF, ainda antes do advento do 
CPC/2015, era pacífica no sentido de que "a comprovação da tempestividade do 
recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente 
forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua 
interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental"(AgRg 
no  AREsp 137.141/SE,  Rel.  Ministro  Antonio  Carlos  Ferreira,  Corte  Especial,  
julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012).
2. No caso, o agravado comprovou tanto no agravo em recurso especial de fls.  
768-775, como nos aclaratórios de fls. 807-818 que as portarias do Tribunal local 
suspenderam o expediente forense nos dias 23 e 24 de junho de 2014, em virtude 
dos jogos da Copa do Mundo, com a prorrogação dos prazos para o primeiro dia 
útil subsequente, qual seja, dia 25/06/2014, data do protocolo do especial.
3.  É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa 
como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional 
pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas 
de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do 
CPC/1973,  dentre  as  quais  se  destacam  as  denominadas  astreintes,  como 
forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é 
imposta.
4.  No tocante  especificamente  ao  balizamento  de  seus  valores,  são  dois  os 
principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja 
realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b)  vedação 
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ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, 
um bem jurídico perseguido em juízo.
5. "O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem 
como  eventuais  alterações  do  seu  valor  e/ou  periodicidade,  exige  do 
magistrado,  sempre  dependendo  das  circunstâncias  do  caso  concreto,  ter 
como norte alguns parâmetros: i)  valor da obrigação e importância do bem 
jurídico  tutelado;  ii)  tempo  para  cumprimento  (prazo  razoável  e 
periodicidade);  iii)  capacidade  econômica  e  de  resistência  do  devedor;  iv) 
possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de 
mitigar o próprio prejuízo (  duty to mitigate de loss  )  " (AgInt no AgRg no AREsp 
738.682/RJ, Rel.  Ministra Maria Isabel  Gallotti,  Rel.  p/  Acórdão Ministro Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).
6. Na hipótese, o importe de R$ 250.000,00 a título de astreintes, foge muito da 
razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente 
R$ 561.177,99 ). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor, 
o tempo que levou para cumprimento da ordem judicial - 5 dias - e a capacidade 
econômica e de resistência do devedor, é razoável a redução da multa coercitiva 
para o montante final de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. "A multa processual  prevista no caput do artigo 14 do CPC difere da multa  
cominatória  prevista  no  Art.  461,  §  4º  e  5º,  vez  que  a  primeira  tem natureza  
punitiva, enquanto a segunda tem natureza coercitiva a fim de compelir o devedor 
a  realizar  a prestação  determinada pela ordem judicial"(REsp 770.753/RS, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/02/2007, DJ 15/03/2007).
8. Agravo interno não provido.
(STJ  -  AgInt  no AgInt  nos  EDcl  no AREsp 766.996/MT,  Rel.  Ministro  LUIS 
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  12/03/2019,  DJe 
19/03/2019)

Desta feita, diante da natureza inibitória da multa em comento, o seu 
valor deve ser consideravelmente expressivo ao pondo de desestimular o descumprimento da 
ordem  judicial,  sendo  certo  que  na  hipótese  dos  autos  o  montante  fixado  a  título  de 
astreintes se mostra  razoável  e  proporcional, notadamente diante das  peculiaridades do 
caso, em que o desatendimento por parte do Ente Federal agravante pode ensejar o óbito de 
pacientes acometidos pela Covid-19. 

Nesse  diapasão,  tem-se  que  não  está  configurado  in  casu o 
pressuposto do  fumus boni iuris para  a agravante,  tratando-se, outrossim, de  periculum in 
mora inverso,  requisitos indispensáveis à concessão do seu pleito, formulado em sede de 
Agravo de Instrumento.

Entende-se que não merece reforma o decisum vergastado, eis que o 
magistrado  a  quo o  fundamentou,  permissa  venia,  na  forma  devida,  devendo-se,  por 
conseguinte, ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

3  . DO REQUERIMENTO  :
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EM  FACE  DO  EXPOSTO,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
FEDERAL, através da representante infra-assinada, requer que seja negado provimento ao 
Recurso de Agravo de Instrumento ora contra-arrazoado, mantendo-se a decisão vergastada 
in totum, por seus próprios fundamentos.

Pede Desprovimento.

Recife, 29 de maio de 2020.

Isabel Guimarães da Camara Lima
Procuradora Regional da República

PRR – 5.ª Região

Contrarrazões de AGTR n.º 10042/2020 – AGTR 0804540-81.2020.4.05.0000-PJe
IGCL/dmb.
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