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PROCESSO: 1006259-47.2020.4.01.4100 
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 
IMPETRANTE: ESTADO DE RONDONIA 
IMPETRADO: PROCURADOR DA REPUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
(PROCURADORIA) 
  
 
 
 

DECISÃO 
  

  
 

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
ESTADO DE RONDÔNIA, qualificado na inicial, contra ato dos PROCURADORES DA
REPÚBLICA GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA e RAPHAEL LUIS PEREIRA
BEVILAQUA, objetivando que se abstenham de praticar atos em face do estado de Rondônia
sem a existência de interesse federal específico na causa.
 

Alega, em síntese, que: a) no âmbito do Procedimento nº  1.31.0000.000614/2020-
11 e Inquérito Civil nº 1.31.000.000513/2020-41, que tramitam na Procuradoria da República no
Estado de Rondônia, voltados a acompanhamento e impacto de medidas pertinentes à pandemia
da Covid-19, foram expedidos, respectivamente, em 11.05.2020 e 15.05.2020, os Ofícios nº
937/2020-MPF/PR-RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR, presentado pela primeira impetrada, e nº 1030/2020-
MPF/PR-RO/6º OFÍCIO/3ª CCR, emitido por ambos os impetrados; b) de acordo com os referidos
ofícios, o estado de Rondônia, por meio do Governador  e do Procurador-Geral, foi notificado
para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, prestar informações acerca das medidas adotadas e
que pretende adotar quanto ao descumprimento das medidas de isolamento social no estado; c)
 por questão de simetria hierárquica, e tendo em vista o disposto no arts. 26, § 1º, da Lei nº
8.625/93, e art. 8º, § 4º, da Lei Complementar nº 75/93, o Chefe do Executivo Estadual tem por
prerrogativa ser notificado, requisitado e intimado pelo Procurador-Geral da República; d) o Ofício
nº 937/2020-MPF/PR-RO/6º carece de fundamento legal e descrição do fato objeto do inquérito
civil, em descumprimento ao art. 4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) e art. 6º, § 10º, da Resolução nº 231/2007 do CNMP e e) o MPF carece de
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atribuição para fiscalizar e exigir medidas do Poder Público Estadual, vulnerando a autonomia
constitucional do estado de Rondônia.
 

Requer, em pedido liminar, ordem para que as autoridades apontadas como
coatoras: [1] se abstenham de oficiar diretamente ao Governador do Estado de Rondônia, por
violar as prerrogativas processuais do Chefe do Executivo; [2] suas notificações atendam aos
comandos da Resolução, isto é, que sejam fundamentadas; [3] se abstenham de oficiar, notificar
ou requisitar quaisquer informações ou diligências ao estado de Rondônia que não guardem
pertinência com interesses federais, em especial com medidas relacionadas ao Decreto Estadual
n° 25.049, de 14 de maio de 2020, a exemplo do teor do Ofício nº 937/2020-MPF/PR-
RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR e do Ofício nº 1030/2020-MPF/PR-RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR.
 

É o relatório. Decido. 
 

Cinge-se a controvérsia sobre duas questões: 1] a existência de atribuição do
Ministério Público Federal para fiscalizar e exigir aplicação de medidas do Poder Público
Estadual, no caso, pertinentes ao controle do impacto da pandemia de Covid-19 no estado de
Rondônia e 2] a legalidade das notificação contidas nos Ofícios nº 937/2020-MPF/PR-
RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR e nº 1030/2020-MPF/PR-RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR, porque expedidas
diretamente a Chefe do Poder Executivo e ausentes de fundamento legal e/ou descrição do fato
objeto do inquérito civil, além do nome e qualificação da pessoa física ou jurídica a quem o fato é
atribuído.
 

No Ofício nº 937/2020-MPF/PR-RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR (ID 241052387) assinado
pela Procuradora da República Dra. Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha e endereçado ao
Governador do Estado de Rondônia e ao Procurador-Geral do Estado, pertinente ao
Procedimento nº 1.31.0000.000614/2020-11, foram requisitadas informações quanto ao
cumprimento das normas de distanciamento social para enfrentamento da pandemia de COVID-
19 por estabelecimentos comerciais no estado.
 

Por sua vez, no Ofício nº 1030/2020-MPF/PR-RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR (ID 241052390
), pertinente ao Inquérito Civil nº  1.31.000.000513/2020-41 e endereçado ao Secretário de
Estado da Saúde e ao Procurador-Geral do Estado, as autoridades apontadas como
coatoras, Dra. Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha e Dr. Raphael Luis Pereira Bevilaqua,
 requisitaram informações relativas à rede privada de saúde existente no Estado (número de
leitos de UTI, ventiladores mecânicos, pacientes internados por COVID-19), por não estarem
disponíveis no portal da transparência, bem como sobre a possibilidade de inclusão no portal da
SESAU de tais dados, a exemplo do que ocorre na rede pública.
 

Feitas essas considerações, delibero.
 

I – Da legalidade da atuação do MPF junto ao estado de Rondônia
 

A princípio é de se fixar, a teor do princípio da unidade previsto pelo art. 127, § 1º,
da CF/88, que tanto o Ministério Público da União como os Ministérios Públicos dos Estados,
cada qual no âmbito de suas atribuições, atuam como partes indissociáveis de um único e
mesmo corpo, afastando a subordinação entre os seus ramos e a necessidade de mais de um
deles atuar na mesma relação processual, embora não haja prejuízo se assim ocorrer.
 

Além disso, os princípios da unidade e autonomia existencial permitem aos
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integrantes dessa estrutura orgânica acesso aos diferentes órgãos jurisdicionais, observadas as
regras regimentais, para fins de exercício de suas atribuições institucionais previstas no art. 129
da CF, dentre as quais estão: "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" (inciso II) e "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" (inciso III).
 

No caso, a saúde, tema objeto da atuação reprochada pelo impetrante, veio
elencada na Constituição Federal dentre os direitos sociais (art. 6º da CF), cabendo ao Poder
Público garantir, mediante políticas sociais e econômicas, acesso universal e igualitário às ações
e serviços pertinentes (art. 196 da CF), garantida, nesse contexto, a tutela deste direito de índole
prestacional ao Ministério Público por quaisquer de seus ramos. 
 

Nesse quadro, em via de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade na atuação
fiscalizatória do MPF junto ao estado de Rondônia com vistas a resguardar a prestação do direito
à saúde, mormente porque as medidas adotadas em caráter estadual têm reflexo nacional, visto
que, como sabido, a crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus assola todo o
território brasileiro. 
 

No ponto, destaco trecho do voto-vogal do Excelentíssimo Ministro Edson Fachin,
proferido no referendo da Medida Cautelar na ADI nº 6.341/DF: "(...) tal como na poluição, em
essência um problema que afeta o direito à saúde na dimensão do meio ambiente, o controle de
epidemias impõe graves obrigações aos Estados, afinal o controle mal realizado por um
pode provocar novos focos de epidemia em outros. O problema causado pela epidemia do
coronavírus é comum a todos os Estados. A irresponsabilidade de um traz graves
consequências para todos".
 

II – Da legalidade dos Ofícios nº 937/2020-MPF/PR-RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR e nº
1030/2020-MPF/PR-RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR
 

De acordo com o impetrante, o Ofício nº 937/2020-MPF/PR-RO/6ºOFÍCIO/3ª CCR
padece de nulidade porque: i. expedido diretamente ao Chefe do Poder Executivo e
ii. ausente fundamento legal, descrição do fato apurado no inquérito e identificação de seu autor.
 

Pois bem. Da leitura dos ofícios não constato, em análise superficial, os aludidos
vícios, visto que consta, em relação ao Procedimento nº 1.31.0000.000614/2020-11: 1] a
indicação do art. 8º, II e § 5º, da Lei Complementar nº 75/93 e 2] a averiguação do cumprimento
das normas de distanciamento social no âmbito do enfrentamento da pandemia de COVID-19 por
estabelecimentos comerciais no estado de Rondônia e, no tocante ao Inquérito Civil nº 
 1.31.000.000513/2020-41, 3] a averiguação do impacto da pandemia da COVID-19 nas relações
de consumo, buscando medidas de proteção ao consumidor junto às operadoras dos planos de
saúde, dos hospitais particulares e dos laboratórios de análises clínicas nos municípios de
atribuição da Procuradoria da República do Estado de Rondônia, especialmente em Porto Velho
e Ariquemes/RO.
 

Sobre a omissão de indicação de provável autoria no Inquérito Civil nº 
 1.31.000.000513/2020-41, não consta cópia integral do procedimento administrativo,
devendo prevalecer a presunção de legalidade do ato envidado pelo MPF.
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Quanto ao procedimento administrativo, o qual “não tem caráter de investigação
cível ou criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico”, cumpre esclarecer
que é voltado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, política pública ou instituição, na
forma do art. 8º, II e parágrafo único, da Resolução nº 174/2017. Assim, não se coaduna a sua
natureza jurídica a identificação de autoria, própria do inquérito civil.
 

  Especificamente quanto à inobservância de prerrogativa do Governador do
estado ser notificado por seus representantes legais, como ocorreu no Ofício nº 937, a ocorrência
não eiva de nulidade o ato administrativo.
 

De fato, há previsão no art. 8º, § 4º[2], da Lei Complementar nº 75/93 (Estatuto do
Ministério Público da União) e no art. 26, § 1º, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público) de que as notificações dos Chefes dos Poderes, membros do Legislativo, entre outras
autoridades com posição equiparável a Ministro de Estado, sejam encaminhadas pelo
Procurador-Geral da República ou Procurador-Geral de Justiça, conforme o caso.
 

Entende-se, contudo, que a regra de conduta acaso violada encerra mera
irregularidade, porque não emanada por membro do Poder Judiciário, podendo o destinatário
simplesmente se negar a atender o chamado infundado.
 

A previsão de requisição de informações/execução de medidas em favor dos
presentantes do Chefe de Poder, visa a, inclusive, impor coercitividade ao chamado ao
destinatário faltoso nos termos do art. 26, III, da LONMP, garantindo a efetividade da medida
implementada.
 

A jurisprudência já se manifestou sobre a questão:
 

 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CORREGEDOR DO JUDICIÁRIO QUE
DETERMINA O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA ATRIBUÍDO A MAGISTRADA.  CONCOMITANTE
INVESTIGAÇÃO DOS MESMOS FATOS PELA CORREGEDORIA REGIONAL QUE
NÃO CONFIGURA USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. HIPÓTESES QUE NÃO SE CONFUNDEM. PARQUET INVESTIGANTE
QUE SOLICITA O COMPARECIMENTO DA AUTORIDADE JUDICIAL
INVESTIGADA PARA QUE PRESTE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE
OU DE CARÁTER COERCITIVO DA NOTIFICAÇÃO MINISTERIAL ASSIM
EXPEDIDA. MANUTENÇÃO DAS PRERROGATIVAS ENUNCIADAS NA LOMAN.
EXEGESE DO ART. 33, VI, DA LC 35/79. CONCESSÃO DA SEGURANÇA
PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPETRANTE PARA QUE O
INQUÉRITO CIVIL A SEU CARGO TENHA REGULAR CONTINUIDADE.
 
1. Conforme entendimento pacífico do STJ, é possível a abertura de inquérito civil
pelo Ministério Público, objetivando a apuração de ato ímprobo atribuído a
magistrado, mesmo que já existente concomitante procedimento disciplinar na
Corregedoria do Tribunal acerca dos mesmos fatos, não havendo, em tal cenário,
falar em usurpação das atribuições daquela Corregedoria pelo órgão ministerial
investigante.
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2. Segundo o inciso IV do 33 da LC 35/79, é prerrogativa do juiz "não estar sujeito a
notificação ou a intimação para comparecimento, salvo se expedida por autoridade
judicial".
 
3. No caso dos autos, o Procurador da República investigante encaminhou
"solicitação" à Juíza Federal investigada para que esta, respeitada sua
conveniência, ajustasse "dia, hora e local adequados para o respectivo
depoimento a partir de 1º de setembro de 2009", observando, por analogia, a
prerrogativa assegurada no art. 33, I, da LOMAN (LC 35/79).
 
4. Nesse diapasão, a postura do Parquet, para além de assegurar à magistrada o
conhecimento da investigação contra ela deflagrada, não se reveste de qualquer
traço de coercitividade, ficando a critério pessoal da juíza investigada atender,
ou não, à solicitação ministerial, posto que emanada de autoridade estranha
ao Judiciário.
 
5. Certo, no entanto, que, prestando ou não a magistrada o seu depoimento, as
investigações em apreço deverão ter sua necessária continuidade e oportuna
conclusão, impondo-se, por isso, a cassação do ato coator, no ponto em que
determinou a paralisação das investigações do Parquet. 6. Recurso ordinário do
Ministério Público Federal provido.
 
(ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 37151
2012.00.28716-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA,
DJE DATA:15/08/2017 RSTJ VOL.:00247 PG:00256 ..DTPB:.)
 
 
 
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO PARA APURAR RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DE
PROCURADOR DA REPÚBLICA. CONDUTA QUE MESMO EM TESE NÃO
CHEGA A CONFIGURAR INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
 
1. Apelação interposta pela União e remessa oficial de sentença que julgou
procedente  o  ped ido de anu lação do inquér i to  admin is t ra t ivo  nº
1.00.002.009142/2012-17, instaurado para apurar o fato de ter o autor, procurador
da república, feito dirigir ofício requisitório ao Presidente do Conselho de
Transparência e Combate à Corrupção, o qual por também ocupar o cargo de
Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União, teria a prerrogativa legal
de notificação (só) pelo Procurador-Geral da República.
 
2. Sentença que se apoia na tese de que i) a instauração do inquérito administrativo
padece de vício que macula sua regularidade, notadamente por ter ferido os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante a ausência da necessária
justa causa; e ii) que o autor, na qualidade de Procurador da República, não
cometeu qualquer ato ilícito.
 
3. Certo é que, em se tratando de direito sancionatório disciplinar, não há espaço
para a responsabilidade objetiva, de sorte que as normas que tipificam infrações
sempre exigem o dolo ou a culpa do agente.
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4. Certo também que o inquérito administrativo só pode ter por objeto conduta que
em tese configure infração disciplinar, daí que sua instauração, por força no
disposto no artigo 246 da Lei Complementar 75/93, exige se trate de uma ilicitude
(ainda que só aparentemente) dolosa/culposa.
 
5. No caso em tela, a instauração do inquérito administrativo se deu com base
exclusivamente na notícia do Ministro de Estado, que, sentindo-se afrontado
por requisição de informações subscrita por procurador da república,
resolveu enviar cópia do ofício respectivo ao PGR, deixando, no entanto, de
tecer qualquer outra consideração fática que pudesse minimamente indicar
que o seu subscritor agiu com a consciência de que descumpria a norma
disposta no art. 8º, parágrafo 4º, da Lei Complementar 75/93 - como p. ex.
eventual reiteração da conduta, existência de certa animosidade etc -. A
corregedoria do MPF, de seu lado, também não logrou coletar qualquer elemento
que apontasse nesse sentido.
 
6. Daí que se mostrou correta a sentença, ao registrar que não havia ali, quando da
instauração do inquérito administrativo, sequer em tese, uma infração disciplinar,
isso porque o descumprimento de regra de competência não implica em
infração funcional se o agente não age com dolo ou culpa.
 
7. E, no caso em tela, para além de não haver qualquer elemento que aponte para o
descumprimento consciente da regra, há elementos que apontam em sentido
contrário, notadamente i) a ausência, no ofício, de qualquer menção ao cargo de
Ministro de Estado, não configurando obviedade o fato da presidência do Conselho
de Transparência ser necessariamente ocupada por este, e ii) a razoabilidade da
defesa da ausência de simetria entre as prerrogativas "de foro" (CF/88 - 102, I, c) e
"de notificação (só) pelo Procurador-geral da República" (LC 75/93 - 8º, parágrafo
4º), tese que, ademais, conta com o reforço da Súmula 177 do STJ. 8. Apelação e
remessa oficial improvidas.
 
(APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - 0800519-56.2013.4.05.8100,
Desembargador Federal Fernando Braga, TRF5 - Segunda Turma.)
 
 

 
Observe-se, ainda, que, desconsiderado o equivocado endereçamento do Ofício nº

937 ao Governador do Estado, não há prejuízo à legitimidade do ato, notadamente porque
também endereçado ao Procurador-Geral do Estado (ID 241052387).
 

Diante dessas razões, por ora, não vislumbro ilegalidade nos atos administrativos
perpetrados apta a ofender direito líquido e certo do ente político estadual.
 

Ausente a probabilidade do direito, prejudicada a análise da urgência na medida
pleiteada.
 

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.
 

Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem informações no prazo
de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7º, I da Lei 12.016/2009.
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Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada.
 

Vista ao Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias.
 

Após, conclusos.
 

Porto Velho/RO, 04 de junho de 2020.
 
 
 
 
 

Grace Anny de Souza Monteiro 
 

Juíza Federal Substituta  
1ª Vara SJ/RO 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

[1] Circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão (art. 10 do CPC).

[2]  § 4º As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público quando
tiverem como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro
do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de
Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de
caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República
ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às
autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso.
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