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Processo nº 5017491-62.2020.4.02.5101 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e a DEFENSORIA PÚBLICA DA         
UNIÃO, pelos Procuradores da República e Defensor Público Federal abaixo assinados,           
ciente do despacho de evento 39, vêm expor e, ao final, requerer, em NOVO              
ADITAMENTO OBJETIVO, na forma autorizada pelos artigos 327 e 329 do CPC-2015, o             
que se segue. 

 

Trata-se de ACP ajuizada pela Defensoria Pública da União, no cenário da pandemia             
COVID19, com o escopo de obrigar a UNIÃO, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o                
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO com o escopo de, em síntese, obrigar a UNIÃO, o               
ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no âmbito de               
suas competências, no cenário da pandemia COVID-19, a suprir os 06 Hospitais Federais             
Federal de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs destinados à adequada proteção dos             
profissionais de saúde em atividade; inserir as Forças Armadas, por seus hospitais de             
campanha, na rede de assistência hospitalar aos pacientes contaminados pelo nova           
Coronavírus; instalar, equipar (com insumos, medicamentos, materiais e RH) e colocar em            
funcionamento efetivo os leitos de terapia intensiva previstos para no Hospital Federal de             
Bonsucesso, exclusivamente para pacientes COVID-19. 
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Pelo d. juízo foi determinada (evento 8), a intimação pessoal do Ministro da Saúde, o               
Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) sob a gestão da             
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), do Secretário de Saúde do Estado do Rio de               
Janeiro e do Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para que, no prazo de 72                 
(setenta e duas) horas, prestem informações pertinentes e necessárias para o deslinde da             
presente ação, esclarecendo: (I) qual a previsão de leitos dedicados e cronograma de             
instalação e de disponibilização de hospitais Municipais, Estaduais e Federais no Estado do             
Rio de Janeiro dedicados; (II) qual a previsão de necessidade e contratação de pessoal              
temporário; (III) qual a previsão de compras de insumos necessários para o Hospital Federal              
de Bonsucesso; (IV) qual a previsão de compra de EPI para os profissionais de saúde; e (V)                 
adoção das providências necessárias para atualização das informações nos sítios oficiais das            
secretarias e órgãos de saúde dos três entes. 

 

O COREN, por meio da petição de evento 23, requereu seu ingresso no feito na               
qualidade de amicus curie, sob o fundamento de que o referido conselho profissional tem,              
entre suas finalidades, a inspeção sanitária e a regulação da enfermagem para assegurar uma              
assistência eficaz ao paciente; que realizam fiscalizações nas unidades de saúde localizadas            
no Estado do Rio de Janeiro; que, portanto, possuem um conhecimento técnico e jurídico              
aprofundado de questões levantadas nos presentes autos, podendo vir a colaborar com o             
Juízo, notadamente, a “alinhar a compreensão do que é um exercício de enfermagem livre de               
riscos e seguro aos pacientes em geral, em especial ao novo Coronavírus”, com o              
fornecimento de pareceres e relatórios técnicos; que estão sendo acionados exaustivamente           
com denúncias sobre as condições sanitárias no desenvolvimento das atividades de           
enfermagem - com por exemplo: condições inadequadas ambientais e físicas para o exercício             
das atividades, durante o surto do COVID-19, aos pacientes suspeitos/grupos de risco e aos              
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casos suspeitos, inexistência de barreiras físicas e funcionais, conforme protocolos oficiais,           
para a chegada e trânsito/percurso do paciente no serviço de saúde, insuficiência de             
equipamentos de EPIs, como PFF2 e N95, descumprimento dos decretos dos três níveis de              
governo sobre COVID-19 com o deslocamento ou afastamento dos profissionais que estão no             
grupo de risco, ausência de capacitação dos profissionais, insuficiência de testes COVID-19            
para os profissionais de saúde expostos e/ou sintomáticos, precarização dos transportes           
públicos para que os profissionais de saúde consigam chegar a seus postos de trabalho,              
apresentando tabela de 65 vistorias que foram realizadas entre 16 a 20 de março último para                
apurar as respectivas denúncias contendo a informação das unidades de saúde, data, objeto e              
fiscal; que estão alinhados com as diretrizes do Conselho Federal de Enfermagem, com as              
normas sanitárias da ANVISA e dos governos federal, municipal e estadual. 

 

Em cumprimento ao despacho de evento 8, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO             
apresenta petição no evento 33, na qual alega que a ação civil pública se restringe à alegação                 
de falta de insumos, materiais, EPIs, leitos e recursos humanos em hospitais federais; que os               
documentos acostados à exordial somente trazem informações dos hospitais federais; que,           
portanto, nada foi dito em relação às unidades de saúde municipais, nem às estaduais; que,               
por conseguinte, não há causa de pedir em relação ao município; que o MUNICÍPIO DO RIO                
DE JANEIRO não tem competência administrativa para prover os hospitais federais com            
recursos materiais e humanos e, assim, é inepta a inicial em relação a este ente; que o                 
despacho de evento 8 amplia o conteúdo da demanda quando solicita informações sobre             
leitos, compras de EPIs, contratações temporárias, etc. e que eventual determinação judicial            
para o município comprar EPIs, contratar pessoal ou aumentar leitos nas unidades de saúde              
municipais será extra petita; que uma ação como esta sem comprovação de desassistência ou              
falta de estrutura para o tratamento dos pacientes de COVID-19 em nada contribui para a               
resolução de uma pandemia que é sem precedentes na história recente do Brasil e do mundo;                
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que todas as medidas para a contenção do contágio pelo vírus e para o aumento da capacidade                 
de tratamento, previstas no Plano de Contingência Nacional para infecção Humana pelo            
Coronavírus-COVID, são tomadas dia a dia e com muita transparência pelas autoridades das             
três esferas de governo; que as decisões técnicas devem ser tomadas pelos órgãos gestores do               
SUS; que a própria DPU reconhece que “não há notória defasagem no abastecimento de EPIs               
em parte dos entes; que no que depender dos gestor municipal não faltarão EPIs para os                
profissionais de saúde; que, no entanto, não se pode ignorar a escassez no mercado de               
determinados insumos de proteção como álcool gel, luvas e máscaras de proteção; que no              
sítio oficial do Município do Rio de Janeiro e no de sua SMS estão anunciadas todas as                 
medidas que estão sendo adotadas para o enfrentamento da pandemia como hospital de             
campanha com 500 leitos, Hospital Municipal Ronaldo Gazolla com até 381 leitos que serão              
disponibilizados para COVID-19, contratação emergencial de profissionais de saúde pela          
RIOSAÚDE, etc.; que é necessário deixar, portanto, que o Poder Público desempenhe o seu              
papel. 

 

Em cumprimento ao despacho de evento 8, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO             
apresenta Of.SES/SUBJUR SEI Nº 513, de 26/03/2020 (OFIC2 do Evento 35), no qual             
consta que todas as informações sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo gestor              
estadual podem ser obtidas nos sítios eletrônicos da SES-RJ; que a SES-RJ vem adotando              
todas as medidas de natureza administrativa, assistencial, sanitária, de capacitação de pessoal,            
de orientação aos municípios e à população, necessárias ao enfrentamento do Coronavírus;            
que quanto à previsão de leitos dedicados e cronograma de instalação, a SES pretende “a               
contratação de pessoa jurídica especializada em terapia intensiva, para gestão e           
operacionalização de até 1.000 (um mil) leitos de UTI para adultos para atendimento na sede               
da própria credenciada, de pacientes graves diagnosticados com COVID-19”, oriundos do           
SUS; que além do edital deste chamamento público, a SES deve apresentar outras formas de               
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contratualização para ampliação da oferta de leitos no estado, como: hospitais de campanha,             
aditamento de contratos de gestão com OS, adequação de leito, contratação da rede privada,              
etc; que quanto aos recursos humanos, os serviços dos hospitais de campanha já             
contemplarão RH, os aditivos de contratos de gestão com OS também e que a campanha de                
voluntariado já ultrapassa mais de 25 mil inscritos que estão sendo analisados para             
direcionamento e capacitação adequados; que quanto à previsão de compra de EPI, já há              
processos de compra abertos e em tramitação na SES-RJ, os quais são públicos e podem ser                
consultados em link da Secretaria de Fazenda; que também recebeu EPIs do Ministério da              
Saúde, apresentando os quantitativos e que serão distribuídos para os municípios; que o sítio              
oficial da SES-RJ é atualizado em média 3 vezes ao dia, sendo que todos os dias é publicado                  
boletim com os casos atualizados; que foi desenvolvido um hotsite para esclarecer, dar             
orientações de como prevenir e reunir o que tem sido feito; que, no que conserne ao HFB não                  
é de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

O Ministério Público Federal, na petição de evento 43, veio espontaneamente aos            
autos para requerer seu ingresso no feito na qualidade de litisconsorte ativo e o aditamento               
subjetivo e objetivo da presente ação civil, para incluir a FIOCRUZ e a FIOTEC no polo                
passivo da presente demanda e incluir pedidos relativos: à regularização dos recursos            
humanos dos Hospitais e Institutos Federais, necessários tanto para a continuidade dos            
serviços de assistência prestados, como para a abertura dos leitos específicos previstos para             
funcionamento em área isolada do HFB; e à disponibilização à regulação unificada de leitos              
federais para tratamento de pacientes com COVID-19 (além dos 220 leitos do HFB),             
considerando, para tanto, a capacidade de assistência dos Hospitais e Institutos Federais, com             
mais de 1000 leitos ativos, e a redução das atividades ordinárias de assistência pela suspensão               
temporária de cirurgias eletivas, salvo cardíacas, oncológicas e urgentes.  
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Inerte até o momento a UNIÃO quanto à ordem judicial do evento 8. 

 

I. DA COMPETÊNCIA COMUM EM SAÚDE E DO SISTEMA ÚNICO COM TRÊS            
NÍVEIS DE GESTÃO E CORRESPONSABILIDADES 

 

O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega, na petição de evento 33, de que não há                
causa de pedir em relação à municipalidade, já que “não tem competência administrativa             
para prover os hospitais federais com recursos materiais e humanos e, assim, é inepta a               
inicial em relação a este ente”. 

 

Por certo, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO tem conhecimento de que é             
competência comum dos três entes da Federação cuidar da saúde de todos (art. 23, II, CR/88),                
cabendo ao Município, nos termos do inciso VII, do art. 30, da CR/88, prestar, com               
cooperação técnica e financeira da União e Estado, serviços de atendimento à saúde da              
população.  

 

A Constituição da República além de estabelecer a competência comum entre as três             
esferas de governo para prestar assistência à saúde da população, ainda previu algumas             
diretrizes organizativas. Assim, em seu em seu art. 198, estabelece que as ações e serviços               
públicos de saúde constituem um sistema único - financiado pelos 3 entes e com direção               
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administrativa única em cada nível de governo -, cuja organização e funcionamento veio a ser               
regulamentado pela Lei nº 8.080/90 e, daí, nominado Sistema Único de Saúde - SUS. 

 

A Lei nº 8.080/90, por sua vez, prevê que o SUS consiste no “conjunto de ações e                 
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e            
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelos Poder            
Público”, incluídas ainda outras entidades, com financiamento feito pelos três entes da            
Federação. 

 

Portanto, a descentralização político-administrativa dos serviços e ações de saúde,          
com atribuições definidas preferencialmente para cada nível de governo na Lei nº 8.080/90,             
tem como escopo aumentar a eficiência e a qualidade na prestação desta política pública à               
população para que atinja a todos e não pode servir de argumento para justamente reduzir a                
oferta de serviços de saúde que se demonstrem necessários para a população, como na              
situação de emergência que se enfrenta no presente momento. 

 

São com estes fundamentos que o Supremo Tribunal Federal reconheceu e reafirmou            
que o dever de tornar efetivo o direito à saúde por meio da política pública implantada é de                  
responsabilidade solidária entre os três entes, podendo qualquer um deles figurar no polo             
passiva da relação processual, “cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento           
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conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem             
suportou o ônus financeiro” . 1

  

Dentro do SUS, portanto, a gestão das ações e dos serviços de saúde é de               
corresponsabilidade dos três entes, deve ser prestada de forma solidária e participativa e,             
ademais, a descentralização dos serviços e ações de saúde não deve ser usada como forma de                
se eximir de buscar a maior efetividade do acesso às ações e serviços públicos de saúde pela                 
população. 

 

Neste sentido, na medida em que está devidamente comprovado nos presentes autos,            
quer por todos os documentos juntados na inicial, que demonstram a falta de RH e               
insumos como EPIs e Kits para UTI nos hospitais federais, quer ainda pelos documentos              
juntados na petição de evento 43 que demonstram que as Secretarias Estadual e             
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro imprescindem dos leitos dos hospitais federais             
para o enfrentamento e a resposta à Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de               
Janeiro, não há como afastar a responsabilidade de qualquer dos três entes, já que isto               
implicará a redução da oferta de mais de 1.000 leitos para a população fluminense e, portanto,                
na menor efetividade e adequação da política pública de saúde.  

 

1 Em maio de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE)                          

855178, reafirmando sua jurisprudência sobre a competência solidária dos entes em demandas de saúde, nos seguintes termos: “Os entes da federação, em decorrência da                        

competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e                    

hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou                      

o ônus financeiro”. 
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A falta de RH nos hospitais federais já está comprovada nos documentos que instruem              

a inicial, corroborados com os documentos juntados à petição do evento 43. 

 

A imprescindibilidade de todos os leitos federais para a efetividade do “Plano de             
Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro” , expedido pelo             2

Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, em 02 de março de 2020, que engloba o                  
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, restou evidente quando, em reunião realizada em            
17/03/2020 (DOC. 22 do evento 43), no Palácio da Guanabara, o Secretário de Estado de               
Saúde do Rio de Janeiro-SES/RJ - na presença da Subsecretária de Subsecretária de             
Regulação, Controle, Avaliação, Contratualização e Auditoria da SMS-RJ e de Procuradores           
da República e Promotora de Justiça Coordenadora do CAO Saúde -, questionou ao Diretor              
do NUHF/MS e aos Diretores dos seis hospitais federais e dos três institutos federais, quanto               
à possibilidade dos seis hospitais federais ofertarem para a situação de emergência do             
COVID-19 os 745 leitos cirúrgicos atualmente operantes e os 202 leitos de terapia             
intensiva (UTI) operantes, em um total de 947 leitos que atualmente estão em operação,              
quantitativo este apresentado pelo próprio Diretor do NUHF naquele momento. 

 

Isto porque em 11 de março último, foram confirmados os primeiros dois casos             
suspeitos no Estado do Rio de Janeiro com transmissão comunitária, o que elevou para o               
Nível 1 da Ativação da Contingência, contida no “Plano de Resposta de Emergência ao              
Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro” , expedido pelo Secretário de Estado de Saúde do               3

Rio de Janeiro, em 02 de março de 2020, a exigir disponibilidade de leitos da rede SUS, no                  

2 https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=Mjk1OTg%2C 

3 https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=Mjk1OTg%2C 
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território do Estado do Rio de Janeiro, suficientes para atender o aumento da demanda              
da assistência à saúde. 

 

Também em reunião posterior (DOC. 23 do evento 43), realizada na sede da PRRJ              
em 20/03/2020, diante da demanda dos 947 leitos federais pela SES-RJ para pacientes             
COVID-19 em todo o curso da pandemia, a Subsecretária de Atenção Integral à Saúde da               
SES-RJ e a Subsecretária de Regulação, Controle, Avaliação, Contratualização e          
Auditoria da SMS-RJ deixaram explícito que a Região Metropolitana I (que engloba o             
Município do Rio de Janeiro) necessitava até 01/04/2020 de 700 leitos para COVID-19             
(500 leitos já planejados no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla e do IECPN), sendo             
que a expectativa era de que os seis hospitais federais pudessem disponibilizar, neste             
início, ao menos 200 leitos, sendo 50 leitos de UTI, notadamente, porque o Plano de               
Contingência do Hospital Federal de Bonsucesso com previsão para 220 leitos ainda            
dependia de RH e insumos, neste caso, aqueles indicados na petição inicial e constantes do               
Ofício 80/2020NUHF/MS (ANEXO 8 do evento 1).  

  

Então, se a rede municipal e estadual do SUS dependem dos leitos federais (Rede              
Federal) para o enfrentamento da Emergência COVID-19 a fim de dar maior efetividade a              
seus planos de contingência e garantir maior acesso à saúde aos usuários do SUS neste               
momento, não há como o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ou o ESTADO DO RIO DE                
JANEIRO serem excluídos do polo passivo da presente relação processual.  

 

II. DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
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Está sendo fartamente noticiada nos veículos de comunicação a falta (atual ou            
iminente) de Equipamentos de Proteção Individual de EPIs para a proteção adequada dos             
profissionais de saúde na pandemia COVID19, em todo o território nacional. De fato, há              
déficit crônico de EPIs no mundo . 4

 

O Ministério da Saúde, ao lançar a Campanha Nacional de Prevenção ao Coronavírus             
em 28 de fevereiro, noticiou o investimento de 14.5 milhões em EPIs e informou a               
publicação, em edição-extra do Diário Oficial da União (DOU), de contratos com as             
empresas que irão fornecer os EPIs. Conforme anunciado no sítio do Ministério da Saúde,              
seriam inseridos 21 itens e estabelecido o fracionamento das aquisições para facilitar o             
fornecimento dos produtos em grande quantidade, com processos de compra então iniciados.            
O objeto anunciado pelo MS para as compras unificadas consistiu em: “garantir o reforço de               
insumos para os profissionais de saúde, que atuam na rede pública, no período da              
emergência de saúde. É de responsabilidade dos estados a distribuição dos EPIs aos             
municípios e suas unidades de saúde”  . 5

 

Pois bem. As aquisições de bens e insumos de saúde centralizadas no cenário da              
prevenção e combate da epidemia, com base no art 4º da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de                   
2020, foram informadas em planilha divulgada no sítio do Ministério da Saúde, contendo a              
listagem dos contratos emergenciais firmados . 6

4
 https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/29/profissionais-de-saude-relatam-falta-de-equipamentos-de-protecao-denuncias-passam-de-4-mil.ghtml 

5
 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46458-saude-lanca-campanha-de-prevencao-ao-coronavirus 

6
 https://www.saude.gov.br/contratos-coronavirus 
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Da leitura dos contratos, pode-se aferir que foram comprados pelo MS: ÁLCOOL            
ETÍLICO 70%, APRESENTAÇÃO GEL (Contratos 40/2020 e 41/2020), TOUCA         
HOSPITALAR (Contrato 49/2020), ÓCULOS PROTEÇÃO (Contrato 43/2020), LUVAS        
PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS (Contratos 44/2020 e 45/2020),        
SAPATILHA (Contrato 46/2020), MÁSCARAS CIRÚRGICAS (Contratos 53/2020, 54/2020        
e 78/2020) e AVENTAL HOSPITALAR (Contratos 66/2020 e 80/2020). 

 

Há contratos que abrangem RESPIRADORES SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO,         
COMO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE (Contrato 61/2020) e SWAB (Contrato         
47/2020).  

 

Os insumos de laboratório também foram objetos de aquisição pelo Ministério da            
Saúde, como TUBO LABORATÓRIO/MICROTUBOS, PONTEIRA LABORATÓRIO,      
PLACA LABORATÓRIO, PIPETAS, SOLUÇÃO TAMPÃO, CLORETO DE SÓDIO e         
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA TIPO PENICILINA + ESTREPTOMICINA,         
OLIGONUCLEOTÍDEOS, REAGENTES ANALÍTICOS, MEIO DE CULTURA (Contratos       
42/2020, 48/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020, 59/2020, 60/2020, 62/2020). 

 

As compras centralizadas também contemplaram o fornecimento leitos de UTIs          
ADULTO/PEDIÁTRICO de ALTA COMPLEXIDADE, compreendendo locação de       
equipamentos, programa de continuada, manutenção preventiva/corretiva e suporte logística,         
denominado KIT UTI (Contratos 81/2020 e 73/2020). Os referidos contratos englobam 540            
leitos de UTI a serem instalados nos Estados e Municípios indicados no item 1.6 dos               
respectivos contratos. 
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III. DA DEPENDÊNCIA DO EFETIVO RECEBIMENTO/CRONOGRAMA DE       
RECEBIMENTO DOS EPIs, INSUMOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE         
LEITOS DE UTI/SUPORTE RESPIRATÓRIO (KIT UTI) PARA O        
PLANEJAMENTO DA SES-RJ E DA SMS-RJ  

 

A petição inicial já vem instruída com documentação que comprova a falta de             
insumos relacionados aos EPIs, insumos e materiais para instalação de leitos de UTI no              
Prédio 1 do HFB com previsão de 220 leitos (podendo chegar a 250 leitos), conforme               
despacho datado de 19 de março de 2020 (Evento 1 Anexo 8), não obstante os ofícios                
encaminhados pela Direção do NUHF para obtenção de tal material. 

 

Além disso, o Despacho de 17/03/2020, da Direção do NUHF para o Gabinete do              
Ministro da Saúde, para a Secretaria Executiva do MS, para a SAES/MS e para o               
Departamento de Logística (DOC. ANEXO 01 - fls. 24/25 da NF 1271/2020-30) reafirma os              
quantitativos necessários de EPIs necessários aos hospitais federais. Embora haja notícia           
da entrega de alguns EPIs aos Hospitais Federais do Andaraí (DOC. ANEXO 01 - fls. 79/80                
da NF 1271/2020-30) e da Lagoa (DOC. ANEXO 01 - fls. 153/154 da NF), nos dias 20 e 23                   
de março último, a remessa foi em quantitativo bem inferior ao demandado pelo NUHF. 

 

Certamente para a disponibilização dos 220 leitos pelo HFB, conforme seu Plano            
de Contingência, e mais leitos para pacientes COVID-19 nos seis hospitais federais,            
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conforme demanda da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro - considerando a              
existência de 745 leitos cirúrgicos atualmente operantes e os 202 leitos de terapia intensiva              
(UTI) operantes - novas provisões de IPIs, insumos e materiais para instalação de mais              
leitos de UTI ou com suporte respiratório deverão ser garantidas, a fim de resguardar              
tanto a adequada assistência à saúde dos pacientes, como a proteção dos profissionais de              
saúde. 

 

Ressalte-se que há questionamentos vindo de todas as esferas de governo de que não              
estão sendo suficientes os EPIs, insumos e kits UTI que vêm sendo disponibilizados pelo              
Ministério da Saúde. Não é diferente com o Estado do Rio de Janeiro.  

 

Quanto aos EPIs, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Of. SES/ASSEX SEI               
nº 233/2010 (DOC. ANEXO 02), informou que recebeu do Ministério da Saúde a seguinte              
lista de itens que serão distribuídos, pelo ente estadual, para os municípios, sendo que a               
SES-RJ “definirá os critérios de distribuição, que serão baseados no levantamento que está             
sendo providenciado pela assessoria de regionalização da SES, acerca dos estoques de cada             
município e da memória de cálculo da média de utilização dos últimos 6 meses”: 

- álcool 70% gel de 100 - 1632 unidades; 
- álcool 70% gel de 500 - 1644 unidades; 
- Luva procedimento G - 66 mil; 
- Luva procedimento M - 66 mil; 
- Luva procedimento P - 35 mil; 
- Luva procedimento sem talco G - 66 mil; 
- Luva procedimento M - 66 mil; 
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- Luva procedimento P - 66 mil; 
- óculos de proteção - 1640 unidades; 
- sapatilhas 800 pares. 

 

Nesta primeira entrega, nenhuma máscara cirúrgica, nenhuma máscara de proteção          
respiratória (ex. N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) e nenhum capote/avental, itens previstos no              
próprio Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCOV) do Ministério            
da Saúde  
(https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-corona
virus.pdf), foram enviados, inexistindo notícias de especificações de itens e novas entregas a             
serem efetivadas. 

 

Ou seja, como podem os gestores municipais e estaduais de saúde se planejarem             
em suas compras e aquisições para o enfrentamento da emergência, se o próprio Ministério              
da Saúde, além de encaminhar os insumos necessários com desfalque de itens            
imprescindíveis, ainda o faz sem qualquer cronograma pré-estabelecido com estes          
gestores. 

 

O mesmo ocorre com os equipamentos para a instalação dos leitos de UTI, já que a                
SES-RJ recebeu demanda do Ministério da Saúde para informar quantos leitos equipados de             
UTI que o Estado do Rio de Janeiro tinha necessidade de receber. Contudo, embora a SES-RJ                
tenha solicitado a sua demanda de leitos de UTI, até o momento, recebeu 4 leitos de UTI,                 
dentro dos 44 leitos indicados para este estado (DOC. ANEXO 03), dos quais 1 já foi                

 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf
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instalado com os equipamentos em unidade de saúde em Niterói e 3 que ainda serão               
instalados, pela empresa contratada pelo Ministério da Saúde (RTS RIO S/A - Contrato nº              
73/2020),  no Hospital Zilda Arns em Volta Redonda. 

 

Por meio do Of. SES/ASSEX SEI nº 233/2010 (DOC. ANEXO 02), no seu Anexo,              
que é uma tabela de plano de implantação de leitos no Estado do Rio de Janeiro, verifica-se:                 
(i) a inexistência de referência a nenhum dos seis Hospitais Federais, porque o Ministério da               
Saúde ainda não respondeu aos ofícios da Direção do NUHF quanto à estruturação, insumos,              
RHs para tanto necessários; e (ii) a necessidade de equipamento de UTI para disponibilização              
de leitos nos Municípios de São Gonçalo, Quissamã, Petrópolis, Angra dos Reis, entre outros. 

 

Ou seja, como podem os gestores municipais e estaduais de saúde se planejarem             
na abertura dos leitos necessários para o enfrentamento da emergência, se o próprio             
Ministério da Saúde, além de não apontar o exato quantitativo de equipamentos de UTI              
que irá disponibilizar para os entes estaduais com o respectivo cronograma, ainda            
centraliza compras e impede que os fornecedores vendam e entreguem para os próprios             
Estados. 

  

Nesse sentido, foram identificadas diversas ações ajuizadas pelo país postulando que a            
UNIÃO se abstenha de requisitar equipamentos que já haviam sido adquiridos por Estados,             
Municípios e hospitais, dentre as quais podemos citar: i) Processo nº           
0802886-59.2020.4.05.0000 em curso no TRF da 5ª Região, proposto pelo Município de            
Recife contra a União; ii) Processo nº 5007299-79.2020.4.02.5001/ES, proposto pela          
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Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES), na qualidade de gestora do           
Hospital Estadual Dr. Jayme Dos Santos Neves (HEJSN), em face da União; iii) Mandado De               
Segurança Nº 25.893 - DF, impetrado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro contra o               
Ministro da Saúde; e iv) Processo nº 1002347-35.2020.4.01.3100, ação popular proposta no            
Estado do Amapá contra a União, que busca evitar a requisição de equipamentos naquele              
Estado (DOC. ANEXO 04). 

 
A UNIÃO não pode deixar de informar aos seus próprios hospitais federais se e              

quando vai disponibilizar o RH, os materiais e insumos para a execução de seus Planos de                
Contingência, notadamente, os 220 leitos de UTI do HFB, em prédio que já foi totalmente               
esvaziado para tanto; nem pode deixar de informar aos entes estaduais e municipais as              
datas e o cronograma de entrega tanto dos EPIs como dos insumos e equipamentos de               
leito de UTI para seus destinatários finais, porque inviabiliza não apenas a programação             
de compras destes entes, como pode retardar o início da operação dos seus respectivos              
planos de contingência e a disponibilização de leitos para atendimento aos pacientes            
COVID-19.  

 
 
Não é recomendável que seja apenas do conhecimento da UNIÃO os critérios de             

distribuição de tais equipamentos e insumos entre os demais entes da federação, o estoque              
existente no MS, a data e o cronograma de remessa para Estados e Municípios como vem                
acontecendo na prática, além da ausência de informação sobre previsão de aquisição e             
distribuição de mais insumos e materiais que entenda o MS necessários. 

 

Nesse contexto, a transparência de tais informações é de fundamental          
importância para que Estados e Municípios consigam planejar em dados e números            
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reais e, assim, dar cumprimento efetivo aos Planos de Enfrentamento da Situação de             
Emergência do COVID-19. 

 

A publicidade é prevista, como princípio da administração pública, no artigo 37 da             
Constituição Federal, como meio de transparência da Administração Pública. Assim como os            
atos praticados pela administração pública devem ser acessíveis aos administrados de modo            
que todos tenham ciência e possam controlar as ações do Poder Público, o qual ao exercer                
múnus público age em nome do povo. 

 

 

IV. DA AUSÊNCIA DE ÊXITO NAS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS DE         
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DOS EPIs E KITs          
UTI AOS GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

 

O Procurador-Geral da República criou o Gabinete Integrado de Acompanhamento da           
Epidemia da Doença do Novo Coronavírus - GIAC com o propósito de integrar e facilitar a                
atuação do Ministério Público brasileiro no enfrentamento da crise do novo coronavírus. O             
referido gabinete criou uma rede nacional de membros do Ministério Público atuantes da área              
da saúde em todo o país, tanto do Ministério Público Federal, quanto dos Ministérios              
Públicos estaduais, com a finalidade de construir uma unidade de atuação, bem como facilitar              
a comunicação com a administração pública. 
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A partir dessa iniciativa do PGR, o GIAC passou a centralizar as demandas e ofícios               
requisitórios dos membros do Ministério Público, levando as questões aos órgãos da            
administração pública federal, na busca de um diálogo interinstitucional que permitisse uma            
atuação convergente no enfrentamento da epidemia. 

 

Um dos principais questionamentos levados desde o início da epidemia por           
integrantes do Ministério Público Federal e Estaduais de todo o país se deu, justamente, em               
relação à falta de equipamentos de proteção individual - EPI nos Estados e Municípios,              
cronograma para aquisições e entregas, bem como pedido para que fosse dada transparência             
nas ações do Ministério da Saúde nesse ponto. 

Registre-se, por oportuno, que as respostas do GIAC aos membros do Ministério            
Público e aos questionamentos encaminhados vem sendo dadas por meio de Informativos.            
Assim, desde o primeiro informativo divulgado pelo Gabinete, no dia 20 de março de 2020,               
já constavam pedidos de informações e esclarecimentos quanto às ações para distribuição dos             
EPIs aos Estados . 7

 

O Informativo nº 3, de 22 de março de 2020, informou, com base resposta prestada               
pelo MS na coletiva de imprensa de 21/3, que os equipamentos de proteção individual estão               
sendo distribuídos para os estados e municípios, havendo 80% em estoque para distribuição             

7 Todos os Informativos podem ser consultados  no link: http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos 

 

http://www.conexao.mp.br/covid19/documentos
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gradativa. Ademais, foi registrado que “ainda não foi divulgado o cronograma específico de             
remessas, o qual o GIAC está buscando obter.” 

 

Por meio do Informativo nº 5, de 23 de março de 2020, o GIAC informou que o                 
Ministério da Saúde foi questionado sobre a situação dos kits de testes e dos Equipamentos               
de Proteção Individual - EPIs, tendo sido encaminhada, em resposta uma pequena lista com              
alguns itens a serem enviados aos Estados, informando que haveria estoque para distribuição             
futura, sem no entanto, esclarecer a quantidade de itens em estoque, tampouco cronograma             
para distribuição. A listagem apresentada não contém todos os itens necessários para a             
proteção - como, por exemplo, máscaras cirúrgicas, máscaras N95, capotes. 

 

Já no Informativo nº 6, de 24 de março de 2020, foi informado que foi realizado                
contato pessoal entre o PGR e o Coordenador do gabinete de crise da Presidência da               
República, General Braga Neto, para que fossem respondidas algumas demandas do           
Ministério Público, dentre as quais destacamos “o detalhamento do cronograma de envio            
de EPIs aos estados, tendo em vista a ocorrência de diversas manifestações quanto à              
falta de equipamentos”. Embora conste do referido informativo que a resposta seria            
enviada “de modo expedito”, não houve qualquer esclarecimento do Ministério da           
Saúde até a presente data. 

 

O Informativo nº 08, de 26 de março de 2020, também tratou dos EPIs dizendo que o                 
MS anunciou que distribuiu 6,690,000 (seis milhões e seiscentos e noventa mil) de máscaras              
cirúrgicas. Informou, ainda, a aquisição de 45 milhões de máscaras e licitação tação para              
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obtenção de mais 200 milhões. Sem registro de cronograma ou maiores detalhes para garantir              
a programação dos gestores locais. 

 

A mesma situação também tem se delineado com relação aos equipamentos para            
leitos de UTI (kit UTI) em que os Estados, embora tenham apontados suas necessidades ao               
Ministério da Saúde, não possuem as previsões de entrega e instalação dos demais leitos              
prometidos. 

 

O Informativo nº 3, veiculado pelo GIAC, registrou a informação dada em coletiva de              
imprensa pelo Ministério da Saúde em 21/3/2020 sobre aquisição de leitos de UTI pela              
UNIÃO, oportunidade em que foi sustentado que “o Brasil tem 55 mil leitos de UTI e já                 
estão sendo adquiridos outros, antes de serem necessários”. 

 

 

V. DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA ASSEGURAR A           
TRANSPARÊNCIA NA PANDEMIA 

 

A Defensoria Pública da União abriu Procedimento de Assistência Judiciária n. PAJ            
2020/020-03534. 
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Na oportunidade, com a finalidade de sanar todos os problemas identificados relativos            

à falta de comunicação adequada, a Defensoria Pública da União expediu recomendação            
(DOC. ANEXO 05) ao MINISTÉRIO DA SAÚDE para obter a: 

 

a) Divulgação de dados em formato aberto, conforme a Política Nacional de Dados Abertos              
(Decreto Federal no 8.777/2016) e de acordo com as seguintes especificações: i. Devem estar              
estar em formato estruturado, ou seja, em planilha que organize as informações em diferentes              
variáveis, preferencialmente em formato .CSV ou .ODS; ii. Devem estar disponíveis na            
menor granularidade possível, ou seja, com detalhamento de cada caso (microdados) com, no             
mínimo, as seguintes informações: Município; Estado; Status (Confirmado, Suspeito,         
Descartado; Curado; Óbito); Hospital/Estabelecimento que fez a notificação; Sexo do          
paciente; Idade do paciente; Datas de entrada e saída do estabelecimento; Tipo de medida              
tomada (isolamento domiciliar, internação, UTI, etc.); iii. Ser anonimizados, ou seja, não            
devem conter informações que permitam identificar diretamente os pacientes (como nome ou            
CPF); iv. Ser publicados com a maior frequência possível, no mínimo diariamente, ou tão              
logo o Ministério da Saúde as consolide; v. Ter toda a série histórica disponível, desde o                
início da coleta de dados pelo Ministério da Saúde; 

b) Normatização e padronização do modo de divulgação de dados a todos os entes federados; 

c) Divulgação no portal de dado abertos do governo federal (dados.gov.br) as informações             
sobre: quantidade de testes e materiais de enfrentamento da epidemia disponíveis e            
distribuídos a cada estado; compras públicas de equipamentos (máscaras, testes, ventiladores           
etc.), incluindo quantidades, destinação e contratos; taxa de ocupação de leitos de UTI. 

d) Promoção de ampla transparência acerca dos parâmetros utilizados para coleta de dados,             
assegurando-se, ainda, a transparência em reação às mudanças de metodologia que           
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eventualmente forem feitas nesse processo, para que isso não prejudique a comparação com             
dados de localidades e momentos distintos. Estados, Municípios e Distrito Federal devem ser             
orientados a fazer o mesmo. 

 

VI. DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO         
SOBRE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

 

Em 27 de março foi encaminhado à Defensoria Pública da União despacho do MS em               
se registra ofício SES/GABSEC SEI N° 137 (SEI/MS 0014146827 - DOC. ANEXO 06)             
encaminhado pelo do Sr. Secretário de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos,               
endereçado ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, solicitando que seja              
alocado, temporariamente, mediante convênio com repasse financeiro, material humano         
necessário à reabertura de leitos que estejam inoperantes nos Hospitais Federais, objetivando            
o enfrentamento do Novo Coronavirus. 

  

Como proposta de resolutividade das solicitações supracitadas, a Diretoria de          
Programa do Gabinete do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro apresentou ao Ministério da               
Saúde novas opções de contratação de profissionais para os Hospitais Federais, mitigando            
riscos à Administração Pública, evitando que toda mão-de-obra fique centralizada numa           
única empresa. 
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Assim, foram apresentadas três propostas de contratação ao Ministério da Saúde,           

conforme os itens 13.1, 13.2 e 13.3 cujos termos são reproduzidos abaixo: 

  

13.1. Contratação da quantidade de médicos discriminadas no Processo SEI          
25000.030878/2020- 52 através do Programa Médicos pelo Brasil, obedecida a mesma faixa            
de remuneração salarial; 

13.2. Contratação por convênio com a Empresa Municipal de Saúde RJ - Rio Saúde              
obedecidas as tratativas com o Assessor da Casa Civil da Prefeitura da Cidade do Rio de                
Janeiro, Dr. Alexandre Campos e o Dr. Marcelo Roseira - Presidente do Rio Saúde em 05 de                 
março de 2020; 

13.3. Contratação pela FIOCRUZ, obedecida a mesma faixa de contratação, conforme           
proposta apresentada no Palácio Guanabara pelo Secretário de Atenção Especializada, Sr.           
Francisco de Assis, por determinação do Sr. Ministro de Estado da Saúde e com a               
participação de Jonas Roza – Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de              
Janeiro, da Dra. Nísia Trindade - Presidente da Fundação Oswaldo Cruz e do Sr. Edmar               
Santos - Secretário de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, todos acompanhados por suas               
equipes. 

  

Do despacho é possível extrair as seguintes conclusões: 
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a) As tentativas de se buscar uma solução extrajudicial, infrutíferas até o momento,             

com escopo de prover as Unidades Federais de pessoal, cujo quadro deficiente encontra-se             
descrito na petição inicial, apenas reforça a necessidade contratação imediata de pessoal.  

Destaque-se que interessa à Defensoria Pública da União e ao Ministério Público            
Federal tão somente a contratação temporária de pessoal obedecidos os princípios           
republicanos previstos no art. 37 da Constituição Federal e à luz da legislação de regência,               
independente por qual empresa a solução virá. 

 

b) A participação do Estado e Município na busca de soluções por intermédio da              
possibilidade de assinatura de convênios deixa clara a existência da legitimidade passiva ad             
causam, não apenas à luz da solidariedade já descrita no item I desta petição, mas diante da                 
relação jurídica substancial.  

Com efeito, as propostas apenas se alinham ao reconhecimento da solidariedade pelos            
próprios réus, demonstrando que embora os Hospitais Federais estejam vinculados ao           
Ministério da Saúde, na perspectiva da população os serviços de saúde pública são prestados              
pelo Estado em sentido lato. 

 

c) O item 12 do despacho revela o desprezo por parte do Ministério da Saúde diante                
das infrutíferas tentativas de busca de reposição da força de trabalho dos hospitais federais              
registradas nos processos SEI 25001.002080/2020-19; 25001.004884/2020-44;      
25000.040556/2020-11; 25000.030878/2020-52; 

No dia 27 de março chegou ao conhecimento da Defensoria Pública da União, o teor               
do ofício da Empresa Pública do Município do Rio de Janeiro – Rio Saúde nº 527/2020                
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(DOC. ANEXO 07) que trata sobre a disponibilidade da Empresa em formalizar convênio             
com o Ministério da Saúde, objetivando a contratação de equipe de profissionais para             
preencher os quadros dos hospitais federais, situados na Cidade do Rio de Janeiro. 

  

No ofício consta a afirmação de capacidade técnica e operacional no atendimento do             
pleito para o fornecimento de mão de obra para as Unidades Federais nos seguintes termos: 

 

 

 VII. CONCLUSÃO: 

 

Feitas essas ponderações, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e a DEFENSORIA          
PÚBLICA DA UNIÃO: 

 

VII.1 na forma autorizada pelos artigos 327 e 329 do CPC-2015, apresentam NOVO             
ADITAMENTO OBJETIVO, decorrente da rápida dinâmica das ações identificadas no          
contexto da pandemia e da falta de êxito na tentativa extrajudicial, para que seja a UNIÃO                
obrigada a, com o escopo de assegurar a transparência e objetividade na distribuição dos              
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equipamentos, materiais e insumos adquiridos de forma centralizada e permitir o           
planejamento das aberturas de leitos e organização dos serviços de saúde pelos entes locais              
Estaduais e Municipais, no cenário da pandemia:  

 

i. apresentação dos estoques já existentes de todos os materiais, insumos e equipamentos com              
seus quantitativos, adquiridos para o enfrentamento da pandemia, e cronograma de sua            
distribuição/entrega aos demais entes da federação com os critérios utilizados para a divisão             
entre os entes;  

ii. apresentação de todos todos os materiais, insumos e equipamentos com seus quantitativos,             
adquiridos para o enfrentamento da pandemia, que ainda não estão em estoque, mas já estão               
cobertos por contrato já vigente, com a data de previsão de entrega e cronograma de sua                
distribuição/entrega aos demais entes da federação, com os critérios utilizados para a divisão             
entre os entes; 

iii. apresentação de todos todos os materiais, insumos e equipamentos com seus quantitativos,             
adquiridos e a adquirir para o enfrentamento da pandemia de destinados à rede federal de               
saúde localizada no Rio de Janeiro, com a data de previsão de entrega e cronograma de sua                 
distribuição/entrega;  

iv. publicação de boletim diário pelo Ministério da Saúde com a atualização das informações              
acima indicadas diante da dinâmica das situações que vêm se apresentando no decorrer da              
pandemia; 

v. especificação dos todos os materiais, insumos e equipamentos com seus quantitativos já             
distribuídos de forma centralizada aos demais entes;  
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vi. apresentação das medidas adotadas para, de forma centralizada, buscar resolver as faltas             
sistêmicas de alguns materiais, insumos e equipamentos, necessários para o enfrentamento da            
pandemia.  

 

VII.2 considerando o manifesto perigo de dano decorrente do aumento diário dos            
números da epidemia no RJ e a necessidade de organização da rede com a participação dos                
Hospitais Federais, reiteram todos os pedidos de tutela de urgência antecipada em caráter             
antecedente, e indicam como pedidos principais, nos termos do art. 303 do CPC-2015, o que               
foi requerido nos eventos 1 e 43, acrescidos do pedido acima formulado; 

 

VII.3 Requerem a apreciação inaudita altera parte, considerando para tanto a situação            
de extrema urgência pelo início do crescimento da curva de disseminação e a existência de               
política pública ainda deficitária, seja para garantir a transparência, seja para garantir a             
adequada organização da rede de assistência local, com a participação da rede federal de              
saúde;  

 

VII.4 requerem o regular prosseguimento na forma do parágrafo §1º do art. 303 do              
CPC-2015.  

 

 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. 
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