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DECISÃO 
 

Na decisão id 218450937, este Juízo determinou que as empresas rés
(Intermed e Magnamed) providenciassem a entrega dos ventiladores/respiradores
mecânicos (ventiladores pulmonares) adquiridos pelo Estado do Piauí.
 

Ocorre que, até a presente data, a decisão supramencionada ainda não foi
cumprida, conforme manifestação autoral constante nos autos.
 

Nas petições id 230567939 e 230871877, as empresas requeridas reclamam
a reconsideração da decisão id 218450937.
 

Não se pode ignorar a situação de calamidade pública que se instalou em
nosso país por conta da pandemia da COVID-19. Deve-se considerar ainda que o
coronavírus tem avançado rapidamente no Estado do Piauí de modo que se faz
necessário preparar o sistema público de saúde, a fim de salvaguardar a saúde da
população. A propósito, vejamos o seguinte trecho da manifestação do Estado do Piauí
(id 231923886), narrando o aumento dos casos de coronavírus:
 

“Conforme anteriormente exposto pelo Estado na petição de id. nº
224461372, através do Ofício SESAPI/GAB nº 1430/2020, datado de
25/04/2020, o Secretário de Estado da Saúde, Florentino Alves Veras Neto,
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expressou profunda preocupação com a evolução do número de casos no
período amostral de 13/04/2020 a 23/04/2020. Isso porque os dados mostram
elevação de 1.563% (mil quinhentos e sessenta e três por cento) no número
de casos, o que demonstra a urgente necessidade dos ventiladores
mecânicos, para que seja possível oferecer um suporte aos pacientes mais
graves.”
 
Embora o presente feito se trate de Mandado de Segurança, os dispositivos

do CPC podem perfeitamente ser aqui aplicados, quando ocorrer o descumprimento da
liminar, com o objetivo de garantir a efetividade do provimento jurisdicional.
 

Veja-se o disposto nos artigos 297 e 301 do CPC, in verbis:
 

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas
para efetivação da tutela provisória.
 
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra
alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito.
 
Quanto ao pedido de reconsideração, reitero que não há fatos que justifiquem

o reexame da decisão, uma vez que a mesma foi devidamente fundamentada, sendo o
meio adequado para a revisão da decisão, reitero, a interposição do recurso adequado.
 

Por todo o exposto, e mais uma vez destacando o grande relevo da matéria
posta nos autos, hei por bem DEFERIR A BUSCA E APREENSÃO de 21 (vinte e um)
ventiladores/respiradores mecânicos (ventiladores pulmonares) na empresa Magnamed
(nota de empenho id 217522858) e 20 (vinte) respiradores na empresa Intermed (Nota de
empenho id 217522859), referentes à primeira parcela da compra feita, para serem
entregues ao representante legal do Estado do Piauí.
 

Ademais, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelas empresas
Magnamed e Intermed.
 

Por conseguinte, deprequem-se à Subseção Judiciária de Osasco e à Seção
Judiciária de São Paulo a realização de todos os atos necessários à efetivação da busca
e apreensão dos bens acima mencionados, com o auxílio de força policial, caso
necessário.
 

Expedidas as cartas precatórias, deverá/poderá o Estado do Piauí
acompanhar o cumprimento das diligências junto aos juízos deprecados.
 

Intimem-se.
 

Atos necessários, com urgência.
 

Teresina/PI, 12 de maio de 2020.
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MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES
 

Juiz Federal Titular da 2ª Vara/PI
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