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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação/Remessa Necessária Nº 5003268-13.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (RÉU)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ASSISTENTE DE DEFESA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL DIRETO NA DISCUSSÃO
SOBRE A METODOLOGIA ADOTADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA CÁLCULO DA
TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) DESTINADOS AOS
PACIENTES COM COVID-19 E A DIVULGAÇÃO DE DADOS NOS PORTAIS PÚBLICOS DO GOVERNO
DO ESTADO.

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente  procedentes
os pedidos, condenando o Estado do Espírito Santo a “ i) discriminar em campo próprio no “Portal Covid”
(https://coronavirus.es.gov.br) os dados referentes aos “leitos de UTI operacionais remanescentes”, fazendo
constar permanentemente a informação atualizada sobre o número de leitos de UTI operacionais remanescentes,
entendidos como leitos prontos (com EPI, respirador, equipe médica e tudo necessário para seu efetivo
funcionamento) para a acomodação de pacientes adultos de COVID-19. ii) discriminar em campo próprio no
“Portal Covid” (https://coronavirus.es.gov.br) os dados referentes aos leitos que não se prestam ao atendimento
de pacientes adultos (a exemplo dos leitos do Hospital Infantil Francisco de Assis de Cachoeiro de Itapemirim),
de forma a dar ampla transparência e publicidade aos dados referentes à taxa de ocupação de leitos de UTI para
COVID-19”.

2. Não são desconhecidos os entedimentos sufragados pelo STF, tanto na ADI 6341, quanto na ADPF 672,
reforçando o caráter concorrente da competência da União, Estados e Municípios em relação à saúde com a
finalidade precípua de combater eventuais omissões do poder público e assegurar a implementação das medidas
tidas como necessárias ao combate à pandemia do COVID-19. Nada obstante, no caso concreto, que aborda
aspectos como a metodologia adotada pelo Estado do Espírito Santo para cálculo da taxa de ocupação de leitos de
unidade de terapia intensiva (UTI) destinados aos pacientes com covid-19 e a divulgação de dados nos portais
públicos do Governo do Estado, não se está diante de interesse federal apto a legitimar a presença do Ministério
Público Federal no pólo ativo da presente ação civil pública. Isto porque, com o ajuizamento da presente ação
civil pública o MPF não pretende questionar qualquer norma ou ato administrativo editado pela União, suas
autarquias ou empresas públicas tampouco imputar-lhes conduta omissiva por inobservância do dever de
fiscalizar o cumprimento de seus próprios atos normativos ou de dar correta publicidade a eles.

3. In casu, verifica-se que a atuação do Ministério Público Federal no presente feito contraria a legislação de
regência, sendo certo que, nos termos do art. 39, da Lei Complementar  75/93, cabe ao Ministério Público Federal
exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão quando houver interesse federal envolvido. No que tange
especialmente ao direito à saúde, verifica-se que a Lei 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes,
delineia os contornos da atuação da União, dos Estados e dos Municípios e, mesmo no exercício de sua atribuição
de “acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde”, a Lei ressalva expressamente a
necessidade de a União respeitar as competências dos Estados e Municípios (art. 16, inc. XVII).

4. Entendimento em consonância com os acórdãos do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, nos
quais foram julgadas procedentes as Reclamações Para Preservação da Autonomia do Ministério Público nº
1.00279/2020-91 nº 1.00253/2020-70

5. Remessa necessária e recurso de apelação providos. Extinção do processo ante o reconhecimento da
ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 8a. Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO à remessa necessária e
aos recursos de apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO para julgar extinto o processo, com fulcro no art. 485, VI do CPC/2015, ante o
reconhecimento da ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do relatório, votos e
notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021.

 

 

5003268-13.2020.4.02.5002
20000690996 .V3


