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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL DA __  VARA FEDERAL DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO

TRABALHO  e  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  SERGIPE no  uso  de  suas

atribuições legais e constitucionais, vem, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II e III,

todos da Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso I, alínea “h”, e inciso V, alínea “b”, e no

artigo 6º, inciso VII, alíneas “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e na Lei nº 7.347/85, ajuizar

a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO LIMINAR

ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, representado

judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, com endereço na Praça Olímpio

Campos, n,º 14, Centro, Aracaju-SE, com e-mail: gabin@pge.se.gov.br; 

UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno  (CNPJ:  26.994.558/0001-

23),representada judicialmente por sua Procuradoria,  com endereço na Avenida

Beira Mar, n.º 53, Bairro 13 de julho, em Aracaju/SE ou no Setor Bancário Sul,

Quadra 01, Bloco “H”, Lote 26/27, Brasília-DF, CEP: 70.070-110, com e-mail:

pu.se@agu.gov.br;
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pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – DO OBJETO DA DEMANDA

A presente ação civil pública busca a obtenção de provimento jurisdicional que

declare a nulidade de dispositivos do Decreto nº 40.567/2020 (ou sucedâneos) que flexibilizaram

medidas de  enfrentamento e prevenção à epidemia de COVID-19, através da inclusão no rol  de

atividades  essenciais  cujo  funcionamento  está  autorizado  durante  o  estado  de  emergência,  das

“atividades industriais”, de forma genérica e não vinculada à garantia de atividades essenciais, por

extrapolarem o poder regulamentar e não guardarem conexão técnica, científica ou jurídica com a

Lei nº 13.979/2020, colocando em risco a saúde pública.

Requer-se,  ainda,  que  o  Estado  se  abstenha  de  adotar  qualquer  medida  que

assegure ou autorize o funcionamento de atividades  não essenciais, enquanto durar o Estado de

Emergência de Saúde Pública de Importância  Internacional  (ESPIN) decorrente do coronavírus,

sem a prévia  ap  resentação de justificativa  técnica  fundamentada  ,  embasada  em evidências

científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde no Estado de Sergipe, em

especial  decorrentes  de  testagem  ampla  e  projeções  baseadas  em  estudos  de  cenário,

relacionando-os  com a capacidade do sistema de saúde local  (equipamentos  e  pessoal  em

quantitativo suficiente para atender a demanda).

Quanto à União, requer-se que esta, respeitada a divisão de competências entre as

unidades federativas, providencie o apoio técnico-científico, material e logístico solicitado pelo

Estado de Sergipe, para que possa adotar as medidas acima mencionadas, indispensáveis para

a construção de embasamento técnico para eventual flexibilização das medidas de isolamento social

que venha a adotar, em especial através de: a) execução de estratégia de testagem em massa, com

efetivo  mapeamento  da  disseminação  do  vírus  na  população  sergipana  e  monitoramento  dos

infectados;  b)  estruturação  dos  serviços  de  atenção  à  saúde da  população,  com suprimento  de
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equipamentos  (leitos,  EPI,  respiradores  e  testes  laboratoriais)  e  equipes  de  saúde  (médicos,

enfermeiros, demais profissionais de saúde e outros), para que estejam disponíveis em quantitativo

suficiente para atender à demanda regular e de Covid-19.

Além disso, busca-se obter a emissão, pelo Ministério da Saúde, de  justificativa

técnica  fundamentada,  em pleno  compromisso  com  o  direito  à  informação  e  o  dever  de

justificativa  dos  atos  normativos  e  medidas  de  saúde, acerca  de eventual  transição  para  a

estratégia de distanciamento social seletivo que venha a ser adotada pelo Estado de Sergipe,

de  forma a  viabilizar sua  realização  com segurança,  que  inclua: i)  análise  da  execução  de

testagem e de projeções baseadas em estudos de cenário da pandemia no Estado; ii) correlação entre

tais projeções e a estruturação dos serviços de atenção à saúde (equipamentos, insumos e pessoal);

II - DA CRISE SANITÁRIA DA COVID-19 NO BRASIL E NO MUNDO

É  fato  notório  a  crise  sanitária  atravessada  pelo  mundo  em  decorrência  da

pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-23 ou HcoV-19). Até o dia 06

de abril de 2020, foram confirmados 1.210.956 casos de COVID-19 e 67.594 óbitos, com taxa de

letalidade de 5,6%. No Brasil, até o dia 06 de abril de 2020, foram confirmados 12.056 casos de

COVID-19 e 553 óbitos, com taxa de letalidade de 4,6%1.

As  características  que  mais  impressionam  em  relação  à  COVID-19,  são  as

seguintes:2

(1) A diferença entre a  velocidade de propagação da doença e do número de

óbitos  nos  diversos  países.  Compare-se,  por  exemplo,  a  Coreia  do  Sul

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-korea/)  com  a  Itália

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/).

1 Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública –
COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
2V. dados disponíveis em: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Acesso em: 27 mar. 2020.
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(2) A aparente constância no momento em que o crescimento exponencial  do

número  de  infectados  passa  a  ser  verdadeiramente  percebido,  aproximadamente  um  mês  após

detecção  do  primeiro  caso.  Veja-se,  por  exemplo:  Suécia

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/),  Estados  Unidos

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/),  Austrália

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/australia/)  e  Brasil

(https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/.

Esse segundo fato impõe-nos o reconhecimento, baseado em dados empíricos, de

que o pior está por vir e é iminente, exigindo-se redobradas cautelas sanitárias.

Estudo conduzido e divulgado pelo Imperial College COVID-19 Response Team

em  26  de  março  de  2020  (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/  sph/ide/  

gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Global-Impact-26-03-2020.pdf3), do Imperial College

de Londres, uma das mais respeitadas instituições de pesquisa da Inglaterra, projeta o impacto da

pandemia e estima mortalidade e demanda dos sistemas de saúde baseado em dados da China e

países de primeiro mundo, consideradas estratégias de mitigação e supressão. 

Estimam os pesquisadores que em cenário de ausência de intervenções, a COVID-

19 resultaria em 7 bilhões de infectados e 40 milhões de mortes globalmente neste ano de 2020. 

Estratégias de mitigação com foco na proteção de idosos (60% de redução em

contatos  sociais)  e  no  retardo  do ritmo  de  transmissão/contágio  (40% de redução em contatos

sociais da população em geral) poderia reduzir pela metade as consequências, com 20 milhões de

vidas salvas. Todavia, nesse caso, predizem os pesquisadores que os sistemas de saúde de todos

os países seriam rapidamente levados a exaustão, com maior gravidade para aqueles países

(notadamente de baixa renda) que dispõem de sistemas de saúde com menor capacidade.

Finalmente,  sugere a análise que apenas se pode manter a demanda em níveis

suportáveis pelos sistemas de saúde com rápida adoção de medidas de saúde pública para suprimir a

3Articulistas australianos fizeram apresentação explicativa de vários dados sobre a disseminação do coronavírus no link
a seguir: https://www.abc.net.au/news/2020-03-26/coronavirus-covid19-global-spread-data-explained/12089028.
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transmissão (incluindo testagem, isolamento e medidas de distanciamento social para a população

em geral), similar àquelas medidas atualmente já adotadas em variados países. Nesse cenário, caso a

estratégia de supressão seja adotada rapidamente (no marco de 0,2 morte por 100.000 pessoas por

semana) e mantida, então 38,7 milhões de vidas poderiam ser salvas, ao passo que 30,7 milhões

poderiam ser salvas se aplicadas tais medidas de supressão no momento em que maior o número de

mortes (1,6 mortes por 100.000 pessoas por semana), a denotar que o retardo na implementação de

medidas de supressão leva a resultados significativamente piores.

A explicação do primeiro fato decorre de uma multiplicidade de fatores, como:

perfil etário da população, clima do país, hábitos culturais e religiosos, estratégias adotadas etc.;

alguns  mais,  outros  menos  controversos.  Há,  no  entanto,  um  ponto  de  relativo  consenso  e,

exatamente por isso, é que a ele se dará ênfase: o distanciamento/isolamento social é estratégia

que se tem mostrado eficaz no retardamento da velocidade de propagação da doença. Retardar sua

velocidade  de  propagação é  a  única  forma de  mitigar  os  impactos  sobre  o  Sistema de  Saúde,

impedindo – ou, ao menos reduzindo –, com isso, o número de mortes evitáveis. Compreenda-se:

mortes que decorram não diretamente da doença Covid-19 ou de sua associação a comorbidades,

mas de ineficiência no atendimento médico-hospitalar.

No Brasil, apenas um mês após confirmação do primeiro caso, todos os estados já

registram casos  da  doença  (12.056  no  total  até  06/04/2020),  havendo  um total  de  553 mortes

registradas em todos os estados, com exceção do Acre e Tocantins4. 

Em termos relativos, tais números podem não impressionar. A velocidade na taxa

de  propagação  da  doença,  todavia,  é  muito  grave,  sobretudo  quando  considerada  com:  (i)  a

deficitária realização de testes da COVID-19 no território brasileiro; (ii) o fato de que os sintomas

dessa doença podem surgir até duas semanas após o contágio – ou seja, muitos dos sintomáticos de

meados de abril já fazem parte dos contaminados de hoje –; (iii) as estratégias de desaceleração até

aqui adotadas.

4 Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública –
COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
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O Ministério da Saúde divulgou uma série de diretrizes para enfrentamento da

pandemia,  sendo a principal delas o isolamento social.  Em seus boletins epidemiológicos e em

manifestações oficiais,  o órgão federal vem frisando que as medidas de distanciamento  visam,

principalmente, reduzir a velocidade da transmissão do vírus. Ela não impede a transmissão. No

entanto,  a  transmissão  ocorrerá  de  modo  controlado  em  pequenos  grupos  (clusters  )

intradomiciliares.  Com  isso,  o  sistema  de  saúde  terá  tempo  para  reforçar  a  estrutura  com

equipamentos (respiradores, EPI e testes laboratoriais) e recursos humanos capacitados (médicos

clínicos  e  intensivistas,  enfermeiros,  fisioterapeutas,  bioquímicos,  biomédicos,  epidemiologistas

etc.) 

Em virtude dessa orientação, vários estados e municípios brasileiros passaram a

editar  normas  jurídicas,  cujo  propósito  é  determinar  fechamento  de  estabelecimentos  que

desempenhem atividades não essenciais. Isso permitirá que as pessoas estejam menos aglomeradas

e se impeça o contato, sobretudo durante a fase assintomática da doença.

Sabe-se que o isolamento social, mediante fechamento de serviços não essenciais,

é  medida  que  vem  sendo  determinada  em  todos  os  países que  enfrentam  a  pandemia.  Foi

estabelecida, inicialmente,  na China,  depois na Itália, na Inglaterra e nos Estados Unidos, entre

outros.

A medida de isolamento é traumática social e economicamente, e há considerável

incerteza científica sobre a) o momento em que deve ser iniciada e, b) o momento em que deve ser

finalizada. As próprias autoridades do Ministério da Saúde reconheceram, publicamente, não ter

dados técnicos apropriados para responder objetivamente a essas duas questões fundamentais.

III – DA SITUAÇÃO DA COVID-19 NO ESTADO DE SERGIPE

Especificamente no Estado de Sergipe, com uma população de cerca de 2,3 milhões de

habitantes, temos atualmente um total de 32 casos confirmados e 4 mortes confirmadas por Covid-

195.

5 In: https://www.saude.se.gov.br/ . Acesso em 06/04/2020.
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Segundo  artigo6 publicado  pelo  Professor  Kleber  Fernandes  de  Oliveira,  do

Departamento  de Estatística e  Ciências  Atuariais  da Universidade  Federal  de Sergipe (UFS),  o

cenário  da  contaminação  por  Covid-19  em  Sergipe  merece  duas  considerações  específicas.  A

primeira seria no campo da  predição do número de casos de contaminação e a segunda está

relacionada com a capacidade de atendimento por parte do serviço público de saúde. 

Segundo explica o citado pesquisador:

“A pesquisa epidemiológica possui  uma vasta  contribuição em modelos   estatísticos

destinados à predição dessa natureza, mas para este exercício optou-se por utilizar o

modelo de regressão estimado pelo Ministério da Saúde, quando das estimativas iniciais

da evolução da epidemia, conforme figura 1 abaixo. 

 Figura 1 - Casos de contaminação em Sergipe – Ministério da Saúde, posição em 25 de março de 2020 

 

 

6 OLIVEIRA, Kleber Fernandes de. Possíveis reflexos da epidemia do coronavírus em áreas de extrema pobreza e 
vulnerabilidade social: o caso de Sergipe, Departamento de Estatística e Ciências Atuariais, Universidade Federal 
de Sergipe.
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Observe que a função que descreve a linha pontilhada é dada por:

 𝑁𝑟𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠=0,003 3𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜3−0,0358 8𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜2+0,050 +0,1162  (1) 7+ 7𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 +𝜀

Uma  das  possibilidades  de  um modelo  de  regressão  é  realizar  predições.  Portanto,  pode-se  utilizar  a
equação (1) para prever, ainda que de forma bastante rudimentar, o número de possíveis casos confirmados
para os dias seguintes. A qualidade do ajuste é então avaliada pelo valor do coeficiente de determinação
(R2), que no caso do modelo acima foi de 96%.”

Após apresentar o método científico a ser empregado, cita-se, no documento em exame,

que  utilizando-se  o  modelo  acima  como  representativo  da  evolução  do  número  de  casos

confirmados em Sergipe, estima-se o número esperado de casos com base em informações entre os

dias 1 e março e 1º de abril de 2020 e compara-se com os dados observados.  Assim, conclui o

pesquisador “de acordo com a figura 2, enquanto o modelo do Ministério da Saúde estima a

ocorrência de 62 casos confirmados, tem-se o conhecimento de 20 confirmações”, referindo-se

a dados divulgados até o dia 25 de março de 2020 pelo Estado de Sergipe . 

Figura 2 - Casos confirmados em Sergipe e casos estimados a partir do modelo do Ministério da Saúde 

Sobre os resultados obtidos, aponta-se no artigo citado que, “tratando especificamente
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dos casos confirmados, tem-se que a diferença entre os valores observados e os estimados com base

nos parâmetros do Ministério da Saúde pode ser explicada por vários fatores. O primeiro deles é

que o modelo já esteja defasado temporalmente e, portanto, não reflita o fenômeno. Outra possível

explicação poderia estar relacionada com os protocolos de confirmação de casos, ou mesmo

sub-registro. Contudo, mesmo com as limitações factuais e metodológicas que essas estimativas

certamente possuem, é aconselhável que se tenha como horizonte o quadro mais pessimista que

os números possam indicar, sendo pertinente a revisão periódica dos resultados quantitativos e

interpretados com cautela.” (grifo nosso)

Quanto  ao primeiro ponto indicado como possível  gerador  de discrepância entre  os

números oficiais de casos confirmados de Covid-19 no Estado e no número de casos projetado,

cumpre ter restado evidenciada a ocorrência de subnotificação de casos suspeitos e de uma mais

ampla testagem pelo ente estadual.

Periodicamente, o Estado de Sergipe vinha divulgando à população o número total de

casos confirmados, suspeitos e descartados no chamado Boletim Covid-19, nos seguintes moldes

(publicação de 30/03/2020):

É  necessário  observar,  entretanto,  que  os  números  que  vinham  sendo  noticiados  à

população se referem apenas àqueles pacientes que haviam sido efetivamente testados para Covid-

19.  A análise  de  tal  informação  permite  concluir  que,  até  o  dia  30/03/2010  (data  da  última

9

9/83



                                                                                       
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SERGIPE

 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE
CRISE/COVID-19     

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO

DA 20ª REGIÃO

divulgação pública consolidada do número de casos suspeitos por parte do Estado), apenas 192

pessoas haviam sido testadas em Sergipe,  de um total  de cerca de 2,3 milhões de pessoas que

integram a população do Estado7. Após a referida data, o Estado deixou de divulgar à população

sergipana através de seus boletins o número total de casos suspeitos.

Observou-se, também, que, após a Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020/MS, através

da qual o Ministério da Saúde declarou o estado de transmissão comunitária do coronavírus em todo

o país, a Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe editou a

Nota Informativa nº 01/2020, através da qual atualizou os critérios para realização de teste para o

diagnóstico da Covid-19, o qual passou a ser restringido às seguintes hipóteses;

1º Casos de doença respiratória sugestiva de Covid-19, que se encaixe na definição de SRAG (síndrome

respiratória aguda grave) e/ou que necessitem de internamento hospitalar, independente da história de

deslocamento ou contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19.

2º  Profissionais de Saúde, que trabalham no atendimento direto a casos suspeitos e/ou confirmados de

Covid-19, que apresentem sintomatologia compatível.

3° Casos identificados de forma amostral pelas unidades sentinelas definidas pela Secretaria de Estado da

Saúde.

Verificou-se, com isso, que  até o momento atual,  a testagem só vem ocorrendo nos

casos  específicos  acima  descritos,  não  abrangendo  os  casos  de  sintomas  de  Síndrome  Gripal

(chamados casos leves e moderados), os quais são todos tratados como suspeitos do COVID-19 na

fase de transmissão comunitária e cuja notificação é mandatória, via plataforma do FormSUS 2

(http://bit.ly/notificaCOVID19),  nos  termos  do  “Protocolo  de  Manejo  Clínico  do  Coronavírus

(Covid-19) na Atenção Primária à Saúde”, do Ministério da Saúde8.

Tais  números  evidenciam não  só  a  diminuta  testagem realizada,  mas  também uma

evidente  subnotificação de  casos  suspeitos  de  Covid-19,  uma  vez  que  deveriam  estar  sendo

contabilizados e monitorados todos os casos de Síndrome Gripal – SG e de Síndrome Respiratória

7 BOLETIM  EPIDEMIOLÓGICO  PARA ATUALIZAÇÃO  SOBRE  A DOENÇA PELO  CORONAVÍRUS  2019
(COVID-19) da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe em 06/04/2020 revela que pouco mais de 400 pessoas foram
testadas, atualmente, em todo o Estado. 
8 https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf   .  Acesso  em

29/03/2020.
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Aguda Grave – SRAG atendidos em qualquer unidade de saúde, diagnóstica ou assistencial, pública

ou  privada,  logo  após  o  atendimento  médico  que  levante  hipótese  diagnóstica  para  o  agravo,

considerando os critérios clínicos e epidemiológicos definidos pelo Ministério da Saúde, nos termos

do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à Saúde9.

Tal fato ensejou, inclusive a expedição da Recomendação conjunta nº 009/2020 pelo

MPF, MPT e MP/SE ao Estado de Sergipe a todos os Municípios sergipanos, para que corrigissem

as  rotinas  e  procedimentos  no  atendimento  dos  casos  de  síndrome gripal  -  SG e  de  síndrome

respiratória aguda grave - SRAG atendidos em qualquer unidade de saúde pública e privada, para

que fossem contabilizados como casos suspeitos e devidamente monitorados.

Embora não disponhamos do número total de atendimentos de casos suspeitos na rede

pública de todo o Estado, dados obtidos pelo Ministério Público Estadual10 referentes aos hospitais

particulares situados em Aracaju (Primavera, Renascença, São Lucas e Unimed) evidenciam que, no

mês  de  março  deste  ano,  apenas  em  tais  unidades  privadas,  foram  atendidos  2.702  casos  de

Síndrome Gripal, dos quais apenas 150 foram notificados à Secretaria do Estado de Sergipe, bem

como que 2.552 receberam recomendação médica de isolamento domiciliar, mas não realizaram o

exame para Covid-19. Segundo as informações prestadas pelos Hospitais privados ao MP/SE, a

Vigilância em Saúde orienta que os hospitais notifiquem à SES apenas quando se tratar de casos

confirmados de Síndrome Respiratória Grave.

O cenário se repete, sem dúvidas, na rede pública de saúde, onde estão concentrados os

atendimentos  da  maior  parte  da  população  sergipana,  o  que prejudica  o  mapeamento  local  e

nacional da pandemia e, ainda, transmite à população equivocada sensação de que há poucos casos

suspeitos no Estado e que a situação estaria sob controle.

Logo,  os  números  divulgados  pelo  ente  estadual  estão  longe  de  refletir  o  real

mapeamento da disseminação do vírus em Sergipe, ante a escassez dos kits de testagem e ausência

9 https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf   .  Acesso  em
29/03/2020.

10 https://www.mpse.mp.br/index.php/2020/04/03/hospitais-particulares-informam-ao-mp-mais-de-2-500-  
atendimentos-de-casos-de-sindrome-gripal-no-mes-de-marco/ . Acesso em 04/04/2020.
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de uma estratégia nacional e local de aplicação dos testes para o monitoramento da velocidade da

curva de disseminação do vírus.

Esse fator (ausência de testagem em massa), aliado ao fato de que os sintomas dessa

doença podem surgir  até  duas  semanas após o contágio – ou seja,  muitos dos  sintomáticos  de

meados de abril já fazem parte dos contaminados de hoje – impactam diretamente na adoção das

estratégias de desaceleração pelos entes públicos. Com efeito, sem a execução de um plano concreto

de monitoramento da disseminação do vírus no Estado, a adoção de medidas no sentido contrário ao

recomendado afastamento social, sem base em critérios técnicos, expõe a risco a saúde pública de

toda  a  população,  seja  pelo  risco  mais  intenso  de  acometimento  do  agravo,  seja  pela  prevista

saturação do sistema de saúde, que pode entrar em colapso.

A necessidade  de  melhoria  na  transparência  das  informações  divulgadas  pelo  ente

estadual sobre a pandemia restou evidenciada em reportagem publicada em 03 de abril de 2020 na

Folha de São Paulo11, na qual se noticia que a maioria dos estados brasileiros não é transparente a

respeito de dados básicos sobre o novo vírus, segundo análise feita pela OKBR (OpenKnowledge

Brasil). Em  ranking dos estados organizado conforme o grau de transparência na divulgação de

dados sobre a doença (que leva em conta itens como idade, sexo, status de atendimento, doenças

associadas,  ocupação  de  leitos  e  testes  disponíveis  e  aplicados  e,  ainda,  o  detalhamento  das

informações), Sergipe ocupa a segunda pior posição possível na escala de avaliação, ladeado por

outros 5 Estados, com nível “opaco” de transparência, conforme dados extraídos do site da própria

OKBR12.

11 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/maior-parte-dos-estados-e-governo-federal-nao-divulgam-  
dados-basicos-sobre-a-covid-19.shtml . Acesso em 03/04/2020.

12 https://br.okfn.org/2020/04/03/coronavirus-transparencia-em-90-dos-estados-brasileiros-e-insuficiente/
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Com efeito, até o momento de elaboração desta petição, pudemos contatar que o Estado

de Sergipe já não vem divulgando à sua população o número total de casos suspeitos (como o fazia

até 30/03/2020),  quantos testes realiza por dia/semana e qual é a sua estratégia de testagem da

população para fins de monitoramento da disseminação do vírus para fins de retomada paulatina de

atividades  econômicas  e  sociais  ou  o  fluxo  periódico  de  restrição/liberação  da  circulação  de

pessoas. 

Nem mesmo o número total de UTIs já disponíveis, devidamente equipadas e exclusivas

para  tratamento  COVID-19  em  todo  o  Estado  (discriminando-se  a  rede  pública,  própria  e  a

contratualizada)  vem sendo  divulgado  de  forma  rotineira  ao  público,  para  que  sua  população,

majoritariamente usuária do SUS, possa ter real consciência da capacidade que pode ser aguentada
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pelo sistema de saúde local e possa se comportar, em termos da adoção de condutas e restrição da

circulação, conforme a sua realidade. 

Esse  ponto  nos  leva  à  segunda  consideração  específica  acerca  do  cenário  da

contaminação  por  Covid-19  em  Sergipe  traçada  no  artigo13 publicado  pelo  Professor  Kleber

Fernandes de Oliveira, do Departamento de Estatística e Ciências Atuariais da Universidade Federal

de  Sergipe  (UFS).  Esta  diz  respeito  à  iminente  sobrecarga  ao  serviço  público  de  saúde  no

Estado:

“Isto  deve  ser  destacado  porque  dos  atuais  2.298.696  habitantes,  apenas  315.432

pessoas  são  assistidas  por  planos  de  saúde  privado14,  ou  seja,  mais  de  86%  da

população residente em Sergipe dependem essencialmente da saúde pública.  As

informações acerca dos efeitos devastadores do Covid-19 em outras regiões e países

devem  incentivar  cooperação  institucional  e  sobretudo  acompanhamento

sistemático dos registros epidemiológicos. Os  modelos estatísticos devem auxiliar

nessa tarefa, mas é necessário reforçar a capacidade de diagnóstico e zelar pela

qualidade das informações colhidas.”  (grifo nosso)

Com efeito,  embora  o MPF tenha enviado em 18 de  março de  2020 ao  Estado de

Sergipe um ofício solicitando informações precisas sobre o número de leitos de enfermaria e UTIs,

bem como de respiradores,  para fins de atendimento da demanda de Covid-19, não houve uma

resposta formal nesse sentido.

Assim, os dados vem sendo coletados pelos diversos ramos do Ministério Público em

reuniões  virtuais com  representantes  da  Secretaria  do  Estado  da  Saúde  e  dos  Hospitais

Beneficentes  contratualizados  (que  vem  se  mostrando  todos,  diga-se,  solícitos  aos  pedidos  de

reunião e ao desenvolvimento de diálogo via  chats), bem como através de interlocução pela rede

WhatsApp, por meio do que pudemos levantar que, se tivéssemos que medir hoje a situação em

termos de UTIs exclusivas para atendimento Covid-19 no Estado de Sergipe (SUS), disporíamos:

13 OLIVEIRA, Kleber Fernandes de. Possíveis reflexos da epidemia do coronavírus em áreas de extrema pobreza e 
vulnerabilidade social: o caso de Sergipe, Departamento de Estatística e Ciências Atuariais, Universidade Federal 
de Sergipe.

14  http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor . Citado em: Idem, ibidem.
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Dados atuais de leitos de UTI regulados pelo Estado de Sergipe 

(32 leitos  já prontos para recebimento exclusivo de pacientes Covid-19):

a) 10 no HUSE para adulto e 01 leito na UTI pediátrica;

b) 10 no Hospital Cirurgia

c) 10 no Hospital Universitário de Lagarto;

d) 01 no Hospital Regional de Itabaiana.

Foi, ainda, informado ao Ministério Público, também em reuniões por videoconferência

e pela rede WhatsApp, acerca da ampliação dos leitos de enfermaria e de UTI no Estado (tanto na

rede  própria  como contratualizada)  para  fins  de  atendimento  de  pacientes  com Covid-19,  com

previsão de finalização para os meses de abril e maio de 2020, de modo a alcançar um total de 96

leitos  de  UTI  adulto e  338  leitos  de  enfermaria  adulto na  rede  pública  estadual,  conforme

Planilha “Planejamento da Rede Estadual de Saúde/Hospitalar Covid-19” (anexo).

Nesse cenário, é importante repisar que, como é sabido, não existe tratamento para a

Covid-19.  Os médicos somente tratam os sintomas, para evitar agravamento da doença, reduzir

desconforto e evitar complicações que levem a óbito15.

A principal recomendação da Organização Mundial de Saúde para conter o contágio é

justamente o isolamento social16, que, de acordo com evidências científicas, é capaz de achatar a

curva  numérica  de  pessoas  infectadas,  fazendo  com  que  haja  um  menor  número  de  pessoas

infectadas em curto espaço de tempo17. 

Interromper o movimento da população permite ganhar tempo e reduz a pressão nos

sistemas de saúde. A OMS recentemente reforçou que “a última coisa que um país precisa é abrir

escolas e  empresas, e ser forçado a fechá-las novamente por causa de um ressurgimento do

15https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/sobre-a-doenca  , acesso em 27/03/2020

16https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-reforca-proposta-de-isolamento-social-contra-coronavirus-mas-diz-que-e-preciso-fazer-

mais,70003249476,acesso em 27/03/2020

17https://www.dw.com/pt-br/por-que-isolar-grupos-contra-o-novo-coronav%C3%Adrus-n%C3%A3o-%C3%A9-vi  
%C3%A1vel-no-brasil/a-52933336, acesso em 27/03/2020 
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surto”18. 

Essa sobrecarga impede não apenas tratamento adequado dos acometidos da Covid-19,

como também de toda a demanda habitual  do sistema de saúde,  tanto o público quanto o

privado, pela convergência de equipes de saúde para tratamento dos casos graves da pandemia.

A nota técnica “Necessidades  de Infraestrutura do SUS em Preparo ao COVID-19:

Leitos de UTI, Respiradores e Ocupação Hospitalar” apontou que “em um cenário de 20% da

população infectada, e 5% dos infectados necessitando cuidados em UTI por 5 dias, 294 das 436

regiões de saúde do país ultrapassariam a taxa de ocupação de 100%. Em particular, 53% delas

necessitariam ao  menos  o  dobro  de  leitos-dia  em  relação  a  2019  para  tratar  os  casos  mais

críticos”19.

O isolamento social, além de interromper a cadeia de transmissão, possui consequências

reflexas que ajudam o sistema de saúde20, como a diminuição de acidentes de trânsitos e de pessoas

feridas21. Havendo menor número de feridos, existirão menos pessoas ocupando leitos hospitalares,

que poderão ser utilizados para tratamento de pacientes com Covid-19.

É conhecida já  a  comparação dos  impactos  da pandemia  em razão das  medidas  de

afastamento  social  adotadas  pelas  províncias  italianas  de  Bérgamo e  Lodi.  Foram encontradas

evidências de redução da curva de transmissão da COVID-19 na província italiana de Lodi – que

adotou medidas severas de restrição de mobilidade (em 23/02/20), em comparação com a província

de Bérgamo que as adotou 15 dias depois, em 08/03/20622;

18https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/25/oms-reitera-importancia-do-isolamento-para-combater-coronavirus.ghtml, acesso em 

27/03/2020 

19http://cebes.org.br/2020/03/estudo-mapeia-leitos-de-uti-respiradores-e-ocupacao-hospitalar-e-necessidades-do-sus-  
para-enfrentar-o-covid-19/,  acesso em 27/03/2020
20Neste particular vale citar tradução de artigo científico em que se evidencia o quanto o isolamento social também 
pode auxiliar no ganho de tempo para preparação de enfrentamento da pandemia por parte de gestores públicos:https://
medium.com/altru%C3%ADsmo-eficaz-brasil/corona-v%C3%ADrus-o-martelo-e-a-dan%C3%A7a-d396553e928b 
21https://www.jornalnh.com.br/noticias/especial_coronavirus/2020/03/25/pandemia-faz-movimento-da-maioria-das-  
rodovias-cair-mais-da-metade-na-regiao.html, acesso em 27/03/2020
22 https://osf.io/wqnga/?view_only=c2f00dfe3677493faa421fc2ea38e295 - BergamoLodi.jpg, acesso em 19 
de março 2020

16

16/83



                                                                                       
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SERGIPE

 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE
CRISE/COVID-19     

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO

DA 20ª REGIÃO

Em brevíssimo resumo: se circular livremente, o vírus tem a capacidade de infectar cerca

de 80% da população geral em período muito curto. Das pessoas infectadas, cerca de 20% precisam

de hospitalização, 5% dos casos são críticos e demandam UTI e suporte respiratório e cerca de

metade dos casos críticos vêm a óbito.

Se utilizarmos tais percentuais de contaminação e de casos graves que necessitaram de

internação em UTI para verificar o cenário que encontraríamos  em Sergipe caso não houvesse a

aplicação de medidas de isolamento, obteríamos os seguintes números:

• Sergipe tem cerca de 2,3 milhões de pessoas.

• Se 0,2% forem contaminados rapidamente, a exemplo da Itália, teremos 4.600 mil 

pessoas contaminadas.

• 5% dos contaminados, provavelmente, desenvolverão a forma grave do coronavírus, 

17
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totalizando 230 pessoas, que podem precisar de UTI em períodos muito próximos. 

• Em Sergipe, atualmente, estão prontos para atendimento exclusivo de COVID-19 menos

de 50 leitos de UTI no SUS (com previsão de ampliação para um total de 96).

• O crescimento acelerado do número de infectados pode esgotar a capacidade de 

atendimento nos hospitais, colocando em risco a vida de muitas pessoas, que poderiam ser 

salvas se tivessem atendimento adequado. 

Um súbito aumento de casos, portanto, pode ultrapassar a capacidade de nosso sistema

de saúde, gerando colapso, e disso resultaria número muito maior de mortes — tanto por Covid-19

como por outras causas — simplesmente porque não há hospitais, leitos (particularmente de terapia

intensiva) e equipes para tratar todas as pessoas que deles precisam, seja por qual for a causa.

Observa-se,  portanto,  a  necessidade,  no  Estado  de  Sergipe,  de  que  medidas  de

isolamento social, inclusive a suspensão de atividades não essenciais, seja mantida, até que o

ente disponha de embasamento técnico fundamentado para flexibilização das restrições, sob

pena de colocar em risco a saúde pública, a ser obtido através de:

a)  apresentação  e  execução  de estratégia  de  testagem  em  massa,  com  efetivo

mapeamento da disseminação do vírus na população sergipana, com o monitoramento dos

infectados;

b) finalização da estruturação dos serviços de atenção à saúde da população, com

consequente proteção do Sistema Único de Saúde. Ou seja, medidas de distanciamento social

ampliado devem manter essas medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, EPI,

respiradores  e  testes  laboratoriais)  e  equipes  de  saúde  (médicos,  enfermeiros,  demais

18
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profissionais de saúde e outros) estejam disponíveis em quantitativo suficiente, de forma a

promover, com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo.

IV –  DA FLEXIBILIZAÇÃO  DAS  MEDIDAS  DE  ENFRENTAMENTO  À  PANDEMIA

PELO ESTADO DE SERGIPE. DA AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS

SEM EMBASAMENTO TÉCNICO. 

Como  já  visto  no  item  anterior,  o  alastramento  da  COVID-19  e  os  efeitos

devastadores  por  ela  provocadas  na  Itália  levaram à  adoção de  medidas  drásticas  por  diversos

Estados nacionais para evitar a sua disseminação. Segundo a OMS, o isolamento social é uma das

medidas, pois garante o chamado achatamento da curva de casos, evitando o colapso do sistema de

saúde e garantindo o tratamento da população.

O Congresso Nacional, com o fim de organizar o aparato necessário para uma

atuação preventiva, aprovou a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabeleceu medidas

para o enfrentamento da chamada “emergência de saúde pública” decorrente do novo coronavírus

(COVID-19). 

A lei trata de uma série de medidas, como o isolamento e a quarentena, e posturas

da Administração Pública,  como a restrição de entrada e saída do país,  a requisição de bens e

serviços e a autorização de importação de produtos sem registro na Anvisa.

Os parágrafos do art. 3º destacam as formas de efetivação das referidas medidas,

bem como as autoridades responsáveis. O § 1º, por exemplo, prescreve que as medidas só poderão

ser  determinadas  com base  em “evidências  científicas”  e em  “análises  sobre  as  informações

estratégicas em saúde”  (grifou-se). Além disso, deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao

“mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública”:

§ 1º   As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas  com
base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas
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em  saúde e  deverão  ser  limitadas  no  tempo  e  no  espaço ao  mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 

Note-se que a lei tem um objeto totalmente dedicado ao atendimento de uma crise

de saúde pública,  direcionando os esforços para um cenário excepcional de funcionamento dos

órgãos  do Estado e  da  própria  sociedade.  O caráter  técnico  do  embasamento  das  medidas  e  a

preocupação com o mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública são as suas

diretrizes fundamentais.

A lei contém a previsão de atos infralegais a serem editados pelo Ministério da

Saúde com o fim de garantir a sua operacionalização. Segundo o § 5º do art. 3º, por exemplo, o

Ministro de Estado da Saúde poderá editar ato que estabeleça as condições e os prazos aplicáveis às

medidas de isolamento e quarentena (incisos I e II do art. 3º), bem como concederá autorização nos

casos  de importação excepcional  de produtos  (inciso VIII).  Da mesma forma,  o § 7º realça as

autoridades que poderão adotar as medidas em questão: o Ministério da Saúde e os gestores locais

de saúde, devendo haver autorização do Ministério em determinadas hipóteses23.

Essa regulamentação se deu pela Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, que

operacionaliza o disposto na Lei nº 13.979/2020, aprofundando informações sobre medidas como o

isolamento  e  a  quarentena,  o  seu  prazo,  o  local,  as  condições  em que  se  dará  e  a  forma  de

cumprimento24. 

A Medida  Provisória  nº  926,  de  20  de  março  de  2020,  ainda  pendente  de

apreciação pelo Congresso Nacional, procurou alterar esse cenário de enfrentamento à COVID-19.

Embora tenha alegado em sua exposição de motivos que o objeto da medida consistia em tratar de

contratações  e  licitações  para  cuidar  da  pandemia,  a  União  inseriu  dispositivos  na  Lei  n.

23 § 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: I - pelo Ministério da Saúde; II - pelos gestores locais 
de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII 
do caput deste artigo; ou III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste 
artigo.

24 A lei também previu a edição de ato conjunto do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça e Segurança 
Pública para tratar de restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país (art. 3º, VI). Posteriormente, a 
MP 926 vai incluir o Ministro da Infraestrutura como uma das autoridades competentes para o ato conjunto. j
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13.979/2020  para  tratar  do  funcionamento  de  serviços  e  atividades  essenciais,  delegando  ao

Presidente da República a competência para dispor sobre eles, conforme se depreende dos novos

parágrafos 8º a 11.

O §  8º  do  art.  3º  menciona  a  necessidade  de  serem resguardados,  durante  o

período de adoção das medidas  previstas  em lei,  o exercício e  o  funcionamento dos serviços

públicos e atividades considerados essenciais, tendo o § 9º indicado ao Presidente da República a

competência regulamentar para dispor sobre eles. Note-se que a Lei nº 13.979/2020 não diz que o

decreto definirá as atividades essenciais, mas sim apenas disporá sobre elas.

Em Sergipe,  o  Governo  Estadual  editou,  em 16  de  março  do  corrente  ano,  o

Decreto nº 40.560/2020, no qual declarou situação de emergência na saúde pública no Estado e

regulamentou medidas para enfrentamento da crise, nos termos da Lei Federal nº 13.979/2020.

Já naquela data foram estabelecidas algumas medidas restritivas da circulação de

pessoas como forma de contenção da disseminação do vírus, tais como todos os eventos públicos de

qualquer natureza que participem mais de 50 (cinquenta) pessoas em ambientes fechados, ou 100

(cem)  em  ambientes  abertos,  tais  como  eventos  desportivos,  shows,  passeatas,  feiras,  eventos

científicos  ou escolares,  comícios,  dentre  outros;  atividades  coletivas de cinema,  teatro e afins;

visitação a presídios e a centros de detenção para menores, pelos próximos 15 dias; e atividades

educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada,

pelo período de 15 dias. 

Naquele momento, quanto eventos e atividades privadas, o Estado de Sergipe se

limitou  a  recomendar  à  iniciativa  privada  e  às  entidades  religiosas  adotarem  os  mesmos

mecanismos  de  restrição  previstos  para  os  eventos  públicos.  Também foram mantidos,  em tal

oportunidade,  o  funcionamento  dos  bares  e  restaurantes,  desde  que  fornecessem  meios  de

higienização aos clientes fossem mantidos, de forma obrigatória, a uma distância mínima de 2 m

(dois metros) entre as mesas. 

Em 20 de março de 2020, com a declaração da transmissão comunitária do vírus

em todo país pelo Ministério da Saúde (Portaria Nº 454/2020/MS), o Estado de Sergipe publicou o

Decreto Nº 40.563/2020, pelo qual atualizou as medidas de enfrentamento e prevenção à epidemia
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e  endureceu as  medidas  temporárias  de  prevenção  ao  contágio,  consignando  a  suspensão  de

diversas atividades públicas e privadas.

No novo Decreto, passaram a estar proibidas:

• a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões,

cursos presenciais, missas e cultos de qualquer credo ou religião; 

• as  atividades e os serviços públicos e privados não essenciais,  com necessário fechamento, a  exemplo de

academias, shopping centers, galerias, boutiques, clubes, boates, casas de espetáculos, salão de beleza, clínicas

de  estética,  clínicas  de  saúde  bucal/odontológica,  ressalvadas  aquelas  de  atendimento  de  urgência  e

emergências, além do comércio em geral; 

• a partir  da 0h (zero hora) do dia 23 e março de 2020, a  circulação de transporte interestadual,  público e

privado, de passageiros com origem nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito

Santo,  Bahia,  Pernambuco,  Alagoas,  Distrito  Federal  e  demais  estados  em que  a  circulação  do  vírus  for

confirmada ou a situação de emergência decretada;

• a partir da 00h (zero hora) do dia 23 de março de 2020, atracação de navio ou qualquer outra embarcação com

origem em estados e países com circulação confirmada do coronavírus ou situação de emergência decretada,

ressalvada a operação de cargas marítimas;

Além disso, o Decreto definiu no  § 5º do art. 2º, para fins de ressalva quanto à

proibição de atividades, como serviços privados essenciais, não sujeitos a fechamento e embaraço:

I - tratamento e abastecimento de água;

II - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, incluindo postos de 
combustível;

III - os estabelecimentos médicos, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, 
psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação que prestem assistência médica e hospitalar;

IV - distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros alimentícios, tais como farmácias, 
açougues, supermercados, mercados, feiras, mercearias;

V - funerários;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

IX - segurança privada; e

X - estabelecimentos bancários; e

XI - imprensa.
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Note-se  que,  em  tal  decreto,  o  Estado  não inseriu  a  indústria  (inclusive  a

construção civil) na relação de serviços essenciais, de modo que,  sempre que estes funcionassem

como  serviços  acessórios  ou  vinculados  ao  exercício  de  uma  atividade  essencial (como,  por

exemplo, hospitais e abastecimento alimentar), poderiam funcionar, desde que:

“Art. 2º

II - a determinação de que: 

e)  os  estabelecimentos  comerciais  e  industriais  adotem sistemas de escalas,  de revezamento de

turnos e  alterações  de  jornadas,  para  reduzir  fluxos,  contatos  e  aglomerações  de  trabalhadores,

preservando uma distância mínima de 2m entre empregados, com uso obrigatório de máscaras e

luvas, limpeza das superfícies de trabalho e equipamentos, disponibilizando material de higiene e

orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade da prevenção;”

Com  a  passagem  dos  dias,  a  disseminação  do  vírus  pelo  país  e  em  Sergipe

aumentaram, com o crescimento do número confirmado de pessoas  infectadas. 

Apesar do número de infectados (dos poucos testados) ter mais que dobrado entre

20/03/2020 (data do Decreto nº 40.563/2020) e a data de 24/03/2020, passando de 07 para 15 o total

casos confirmados de Covid-19, houve, nesse curto interregno, a edição de novo ato normativo

(Decreto nº 40.567/2020), dessa vez flexibilizando parte das medidas.

Com  efeito,  no  art.  2º,  §5º  do  citado  Decreto,  o  Estado  de  Sergipe  passou  a

considerar  como essenciais  as  seguintes  atividades,  não  sujeitas  a  não  sujeitas  a  fechamento  e

embaraço: 

I – captação, tratamento e abastecimento de água; 

II – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, incluindo postos de

combustível e serviços de iluminação pública;

III -  os estabelecimentos médicos, hospitalares,  laboratórios de análises clínicas,  farmacêuticos,

psicológicos, clínicas de vacinação, bem como os estabelecimentos de fabricação, distribuição e

comercialização de medicamentos, aí incluídos farmácia, estabelecimentos de produtos sanitizantes

e limpeza e demais da cadeia de saúde da população; 
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IV - fabricação, distribuição e comercialização de gêneros alimentícios, tais como supermercados,

mercados,  mercearias,  açougues,  peixarias,  padarias,  lojas  de  conveniência  e  demais

estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da população; 

V- assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

VI – funerários; 

VII – captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VIII – telecomunicações; 

IX – processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X – atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de

presos; 

XI - atividades de defesa civil; 

XII - estabelecimentos bancários; 

XIII – imprensa; 

XIV - serviços agropecuários, incluindo lojas de defensivos e insumos agrícolas, casas de ração

animal, clínicas e hospitais veterinários; 

XV – lavanderias; 

XVI  –  vigilância  e  certificações  sanitárias  e  fitossanitárias,  incluídos  serviços  de  inspeção  de

alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XVII – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais; 

XVIII – serviços postais; 

XIX – transporte e entrega de cargas em geral; 

XX – fiscalização tributária, aduaneira e ambiental; 

XXI – monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança 

XXII  –  atividades  acessórias  ou  de  suporte  e  a  disponibilização  dos  insumos  necessários  à

efetivação de serviços/atividades essenciais estabelecidos neste Decreto, especialmente quando se

tratar das atividades de saúde e de segurança pública, ressalvado o funcionamento exclusivo para

esse fim; 

XXIII – manutenção de elevadores; 

XXIV – atividades industriais, observado o disposto no §10 deste artigo; 

XXV – oficinas de reparação e conserto de veículos e estabelecimentos de higienização veicular; 

XXVI – serviços de guincho; e 

XXVII – as atividades públicas finalísticas da: 

a) Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP); 

b) Secretaria de Estado da Saúde (SES) e das fundações a ela vinculadas; 

c) Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS); d) Defesa Civil (DC);

e) Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (SEJUC); 

f) Diretoria de Relações e Defesa do Consumidor (PROCON); 

g) Fundação Renascer; 

h)  Instituto  de  Promoção  e  de  Assistência  à  Saúde  de  Servidores  do  Estado  de  Sergipe  -

IPESAÚDE; 
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i) Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Mais  adiante,  o  Decreto  reforça  tal  disposição  e  autoriza  em  seu  art.  3º,  as

atividades industriais e a construção civil, sem vincular a qualquer outra atividade essencial para

a qual estivessem voltadas (a exemplo da fabricação de equipamentos de proteção individual - EPI,

construção de hospitais, abastecimento alimentar etc). Vejamos:

Art. 3º  As atividades relativas ao setor industrial e de construção civil,  em todo o Estado de

Sergipe,  poderão  ser  realizadas  desde  que  observadas,  de  forma  obrigatória,  as  seguintes

determinações: 

I - controle epidemiológico com adoção de redução dos postos de trabalho, sistemas de escalas, de

revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de

trabalhadores; 

II  -  preservação  de  uma  distância  mínima  de  2m  (dois  metros)  entre  empregados,  com  uso

obrigatório de equipamento de proteção individual de acordo com a atividade laboral; 

III - limpeza das superfícies de trabalho e equipamentos, disponibilizando material de higiene e

orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade da prevenção; 

IV – priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados pertencentes a grupo de

risco, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos e gestantes;

e V – adoção de trabalho remoto para os setores administrativos. 

Parágrafo  único.  Os  estabelecimentos  de  material  de  construção,  observadas  as  disposições

previstas  neste  artigo,  poderão  funcionar  apenas  para  fornecimento  de  insumos  necessários  às

atividades essenciais, limitados aos serviços de entrega em domicílio para a população em geral,

garantindo-se a disponibilização presencial para os serviços essenciais 

Observe-se que,  segundo levantamento realizado pelo  Ministério Público  do

Trabalho, o número de trabalhadores e trabalhadoras que foram retirados do isolamento (apenas os

formais) é o seguinte:

ATIVIDADE TOTAL

Construção de edifícios 9.179

Fabricação de calçados de couro 3850

Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias 2902

Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção 2635
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Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 1800

Fabricação de móveis com predominância de madeira 1068

Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente 999

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 618

Fabricação de embalagens de material plástico 565

Fabricação de malte, cervejas e chopes 564

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 423

Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção 420

Fabricação de estruturas metálicas 366

Fabricação de produtos do fumo 351

Fabricação de cimento 347

Fabricação de esquadrias de metal 301

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores 244

Fabricação de artigos de vidro 205

Fabricação de tecidos de malha 187

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 144

Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 116

TOTAL GERAL 27284
Fonte: CAGED

Conforme  certidão  anexada  a  esta  petição,  tais  dados  foram  extraídos  pelo

Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região,  no

dia 27 de março de 2020, através do Sistema Parquet Polaris (parquet.mpt.mp.br), do link “Polaris

Cenários”,  que utiliza dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (CAGED) e da

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e correspondem aos quantitativos de empregados por

atividade no mês de janeiro/2018: 

Além disso, se acrescentarmos o trabalho informal, esse número chega a casa

de  40.000  trabalhadores25,  trazendo  impacto  na  rede  de  transportes  e  colocando  em  risco  a

população e os profissionais de saúde. 

25 A relação entre vínculos de emprego formais (com carteira  assinada) e  informais (sem carteira)  é pedida pela
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD – Conínua).  A relação varia no tempo, mas não muito.
A informalidade no Brasil gira em torno de 36,3%, sendo a taxa similar em Sergipe. Então, se tivermos 43.000,00
vínculos de emprego teremos: 63,7% formais – 27.391; 36,3% informais – 15.609. Fonte:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25066-pesquisa-revela-retrato-
inedito-do-mercado-de-trabalho-do-interior-do-pais
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Observe-se que a flexibilização das medidas implementadas por meio do Decreto

nº 40.567/2020, através da inserção da atividade industrial em geral como serviço essencial,  sem

considerar  sua  natureza ou  sua  liberação  apenas  e  tão  somente  quanto  estivesse  vinculada  à

viabilização de outra atividade essencial, é medida totalmente afastada da razoabilidade.

Mostra-se, deveras, incompreensível que um Estado no qual mais de 80% de sua

população  é  usuária  do  SUS  (não  possui  plano  de  saúde),  com  reduzido  número  de  UTIs  já

devidamente equipadas com respiradores e exclusivas para atendimento de Covid-19,  que ainda

busca  um  monitoramento  claro  da  disseminação  do  vírus em razão  da  não  execução  de  uma

estratégia de testagem em massa de sua população e em meio a uma crise mundial de escassez de

EPIs e respiradores pulmonares, venha a autorizar a realização de atividades  não essenciais,

colocando em circulação mais de 40 mil pessoas, sem apresentar à sua população quais as

justificativas técnicas nas quais embasa tal decisão.

Mostra-se curioso, ademais, que o Estado feche uma livraria ou uma lanchonete

(estas autorizadas apenas no modo delivery ou retirada para entrega), mas autorize, na outra ponta, o

funcionamento de indústrias que promovem a circulação de centenas ou milhares de pessoas e que

não estão vinculadas a atividades essenciais (fábricas de sapatos, fumo, móveis, material elétrico e

eletrônico  para  veículos  automotores,  produtos  cerâmicos,  bijuterias,  para  citar  apenas  alguns

exemplos da tabela acima). 

A partir  do  momento  em  que  se  permite  o  funcionamento  de  atividades  não

essenciais nos termos previstos na legislação nacional,  o Estado de Sergipe está colocando em

risco a sua população, eis que as diretivas orientações da Organização Mundial de Saúde indicam

o isolamento social como medida mais adequada no trato com a pandemia.

Muitas  dessas  atividades  devem ter  seu  funcionamento  limitado para  casos  de

extrema necessidade, quando necessárias e diretamente vinculadas ao funcionamento de serviços

efetivamente  essenciais  como o  transporte  público,  o  abastecimento  de  água  e  alimentos  e  os

serviços hospitalares.

Assim procedeu, por exemplo, o Estado do Ceará ao publicar o Decreto nº 33519,

de  19/03/2020,  que  suspendeu,  em  caráter  excepcional  e  temporário, para  enfrentamento  da
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infecção  pelo  novo  coronavírus,  o  funcionamento  de  indústrias  não  essenciais,  garantindo  a

continuidade das atividades das cadeias de produção imprescindíveis. Vejamos:

Art.  1º  Em caráter  excepcional,  e  por  se  fazer  necessário  intensificar  as  medidas  de  restrição
previstas no Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em
saúde no Estado para enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus, fica suspenso, em território
estadual,  por  10  (dez)  dias,  a  partir  da  zero  hora  do  dia  20  de  março  de  2020,  passível  de
prorrogável, o funcionamento de: 
(...)
VIII  -  indústrias,  excetuadas as  dos ramos farmacêutico,  alimentício,  de bebidas,  produtos
hospitalares ou laboratoriais, obras públicas, alto forno, gás, energia, água, mineral, produtos
de limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores e distribuidores. 

Não se diga, ademais, que as medidas previstas no art. 3º do Decreto 40.567/2020

são suficientes  para  evitar  a  disseminação do vírus.  Isso porque,  se  suficientes  tais  medidas,

deveriam ser aplicadas a todas as atividades não essenciais, não só à indústria não essencial.

Além disso, o Estado estabeleceu normas genéricas como “redução de postos de

trabalho, sistema de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornada para reduzir fluxos”,

mas não fixou quais são os parâmetros mínimos a serem observados para o atendimento de tal

exigência,  não discriminou a forma como exercerá, de forma permanente, essa fiscalização nem

estabeleceu a responsabilidade e a penalização das empresas em caso de descumprimento. Trata-se,

pois, de dispositivo visivelmente inócuo.

A constatar  tal  situação,  o  MPF,  o  MPT e  o  MP/SE expediram ao Estado de

Sergipe a Recomendação nº 010/2020, na qual recomendaram ao Governador do Estado de Sergipe

que:

• Determine a  suspensão das atividades da indústria e construção civil e demais atividades não

essenciais autorizadas por meio do Decreto Estadual nº 40.567/2020, salvo as relacionadas com

atividades essenciais,  salientando-se que  as medidas de isolamento e distanciamento social

somente devem ser revistas mediante critérios técnicos com a devida informação aos órgãos

de controle e à população, bem como com a correspondente adoção de medidas de fiscalização

e referência à forma de responsabilização de eventuais infratores (inclusive empresas);

• Abstenha-se de realizar nova ampliação do rol de atividades econômicas e serviços que poderão

funcionar durante o período de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),

salientando-se que as medidas de isolamento e distanciamento social somente devem ser
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revistas mediante critérios técnicos com a devida informação aos órgãos de controle e à

população;

Em resposta encaminhada, o Estado de Sergipe informou o  não acatamento

da Recomendação expedida.

Em síntese, o Estado alega haver liberado a construção civil e indústria em geral,

mesmo não vinculada  a  atividades  essenciais  como os  exemplos  citados  acima,  “com base  em

evidências  científicas  epidemiológicas  apresentadas  pelas  equipes  competentes,  não  existindo

achismo ou presunção por parte do Exmo. Governador.”

As  evidências  científicas  epidemiológicas  mencionadas,  entretanto,  não

acompanharam a resposta à recomendação, nem foram apresentadas à população, deixando-

se de conferir  a  necessária  transparência quanto à justificativa para se permitir  a  circulação de

milhares  de  trabalhadores  não  vinculados  a  atividades  essenciais  nesse  momento  crítico  da

pandemia,  quando  toda  a  sociedade  (exceto  os  serviços  essenciais)  deve  estar  reclusa  com  a

finalidade de retardar a velocidade da curva de propagação do vírus.

Causa preocupação o fato de que o Estado de Sergipe utiliza em seu ofício de

resposta, como argumento para a liberação de tais atividades não essenciais, o argumento de que “a

curva de contaminação no nosso Estado se apresenta mais controlada quando comparada com o

restante do Brasil”. A assertiva, deveras, causa apreensão, uma vez que o Estado é sabedor de que a

quantidade de testes realizados em Sergipe é extremamente reduzida, já que, até a data em que se

elabora  essa  petição,  apenas  são  testados  os  pacientes  que  são  internados  em  com  SARG  –

Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave  com  sintomas  de  Covid-19,  profissionais  da  saúde  com

sintomas e que tiveram contato com pacientes confirmados/suspeitos, além de alguns testes por

amostragem em unidades de saúde sentinelas (amplitude esta que já anunciou que aumentará em

razão da aquisição de kits de testagem).

Até  a  data  de  06/04/2020,  pode-se  afirmar  que  Sergipe  ainda  não  possui  um

mapeamento real ou estimado do número de casos de Covid-19 em seu território,  eis que, num

universo de 2,3 milhões de habitantes, realizou pouco mais de 400 testes em hipóteses bastante
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restritas, conforme Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe26. Nesse

contexto,  é  impossível,  para  o  ente  estadual,  afirmar  com  segurança  que  sua  rede  de  saúde,

incluindo equipamentos (leitos/respiradores) e EPIs dos quais dispõe tem condições de suportar a

demanda  que  a  aceleração  da  disseminação  do vírus  vai  provocar  ao  flexibilizar  as  atividades

sociais e econômicas a partir da próxima segunda feira, como indicando pelo Ministério no Boletim

ora examinado. Simplesmente não há, ainda, a produção de informações técnicas consistentes, por

meio da execução de testagem ampla e projeções de cenário que permitam concluir que nossa rede

está preparada para a fase de pico que a liberação de atividades irá gerar mais adiante.

Ou seja, desde a data da decretação do Estado de Emergência até 30/03/2020 só

haviam sido testadas, segundo os dados divulgados, 192 casos. Note-se que, após essa data, deixou-

se de realizar a divulgação pública do número de casos suspeitos. O MPF teve acesso ao “Boletim

Epidemiológico para atualização sobre a doença pelo coronavírus 2019”, de 06/04/2020, no qual

consta a informação de que foram testados um total de 424 pessoas, num universo de 2,3 milhões

de habitantes.

É fato sabido a dificuldade enfrentada pelos Estados da Federação quanto à

testagem em massa de sua população, em razão dos problemas para a aquisição dos kits de

testagem.  O que não pode ser  argumentado,  porém,  é  que a  liberação  da indústria  e  da

construção civil de forma generalizada, mesmo quando não vinculadas a atividades essenciais,

se  deu  em  razão  do  lento  crescimento  dos  casos  no  Estado.  Sem  testagem  em  maior

abrangência da população, tal assertiva se mostra destituída de conteúdo, uma vez que o ente

público desconhece efetivamente o número real ou aproximado de infectados ou,    se o sabe  ,  

não o vem divulgando aos sergipanos.

Além disso, não há qualquer explicação pela qual o suposto controle da curva de

contaminação em Sergipe serve para fundamentar a liberação da construção civil e da indústria em

geral (a exemplo da produção de calçados, fumo, bijuterias,  eletrodomésticos, cerâmica,  móveis

etc), mesmo quando tais atividades não estejam voltadas à garantia do funcionamento de atividades

26 BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO PARA ATUALIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 
(COVID-19) da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe em 06/04/2020 (anexo).
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essenciais, mas não serve para liberar outros estabelecimentos não essenciais que foram mantidos

fechados, ainda mais quando consideramos a quantidade muito superior de funcionários mantidos

em indústrias.

Evidentemente,  todas  essas  atividades  só  deveriam  estar  autorizadas  quando

voltadas a atender a necessidade de funcionamento de atividade essencial, entrando, inclusive, na

ressalva feita pelo próprio art. 2º, §5º, do Decreto 40.567/2020:

§ 5º Para fins do inciso I, alínea b, do “caput” deste artigo, consideram-se serviços essenciais, não

sujeitos a fechamento e embaraço: 

(...)

XXII  –  atividades  acessórias  ou  de  suporte  e  a  disponibilização  dos  insumos  necessários  à

efetivação de serviços/atividades essenciais estabelecidos neste Decreto, especialmente quando se

tratar das atividades de saúde e de segurança pública, ressalvado o funcionamento exclusivo para

esse fim;  

Ante  as  considerações  acima  traçadas  e  a  demonstrada  ausência  de evidências

técnicas e estudos científicos que respaldem a liberação de atividades não essenciais realizadas pelo

Estado de Sergipe em plena Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e em

fase de transmissão comunitária do vírus, aliado à  subnotificação de casos de Covid-19 no Estado e

a ausência  de testagem em massa da população,  conclui-se que a autorização materializada  no

decreto  para  a  indústria  em  geral  (mesmo  sem  vinculação  à  atividade  essencial),  viola  a

razoabilidade  a  proporcionalidade,  além de expor a  evidente  risco  a  saúde da população

sergipana.

V  -  DA  INVALIDADE  DOS  DISPOSITIVOS  QUE  AUTORIZARAM,  SEM

EMBASAMENTO  TÉCNICO,  A  INDÚSTRIA  DE  PRODUTOS  NÃO  ESSENCIAIS

DURANTE  O  ESTADO  DE  EMERGÊNCIA  DE  SAÚDE  PÚBLICA.  CONTROLE

NORMATIVO SECUNDÁRIO (DECRETO). CONTROLE DE LEGALIDADE.

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  se  busca  a  obtenção  de  provimento

jurisdicional  que  declare  a  nulidade  de  dispositivos  do  Decreto  Estadual  n.  40.567/2020,  por
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extrapolarem o poder regulamentar no tratamento de serviços e atividades essenciais e determine ao

Estado de Sergipe que observe o direito à informação e se abstenha de adotar medidas que impeçam

o isolamento  social  recomendado pela  Organização Mundial  da  Saúde (OMS),  alinhando-se  às

diretrizes dos órgãos de saúde e comitês científicos competentes.

Almeja-se, ainda, a abstenção do Estado de Sergipe quanto à realização de novas

liberações de atividades não essenciais nos atos normativos e medidas de saúde, não precedidas das

justificativas e estudos técnicos, a exemplo do monitoramento da disseminação da pandemia por

meio de estratégia de testagem em massa e de estudos de cenários/projeções de número de casos em

correspondência com a capacidade da rede de saúde, devidamente apresentadas à sociedade.

Trata-se, portanto, de controle de ato normativo secundário – Decreto – que se

resolve no âmbito do controle de legalidade, não se confundindo, portanto, com controle abstrato de

constitucionalidade de normas,  o que seria  vedado por usurpar a  competência original do STF.

Como é sabido, o rol de cabimento da Ação Civil Pública é amplo, abarcando qualquer direito

difuso ou coletivo, tal como a saúde pública.

Cabe ressaltar,  de início,  que a  definição de atividades essenciais  é  matéria

destinada a reserva legal, nos termos do art. 9º, § 1º, da Constituição (§ 1º A lei definirá os

serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da

comunidade). Já existe, inclusive, lei que trata do tema, a Lei nº 7.783/1989, cujo objeto é o direito

de greve e a definição das atividades essenciais, que devem ser garantidas, porque consideradas

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I  -  tratamento  e  abastecimento  de  água;  produção  e  distribuição  de  energia  elétrica,  gás  e
combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
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VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea; (Redação dada pela Lei nº 13.903, de 2019)

XI compensação bancária.

XII  -  atividades  médico-periciais  relacionadas  com o  regime  geral  de  previdência  social  e  a
assistência social; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIII  -  atividades  médico-periciais  relacionadas  com  a  caracterização  do  impedimento  físico,
mental,  intelectual  ou sensorial  da pessoa com deficiência,  por meio da integração de equipes
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em
especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e (Incluído
pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”

O estabelecimento de novos serviços essenciais deve, portanto, ocorrer por meio

de  lei  federal,  para  os  fins  das  medidas  de  emergência  de  saúde  pública  previstas  na  Lei

13.979/2020, e devem guardar pertinência com os objetivos constantes da lei.

Em resumo, pode-se dizer que: i) a definição de serviços ou atividades essenciais

depende de lei; ii) a Lei nº 7.783/1989 é um parâmetro normativo nessa definição; iii) nova lei sobre

o tema deve apresentar expressamente o rol de serviços, e este deve ser compatível com o objeto

daquele ato normativo.

Caso consideremos a emergência em saúde pública de importância nacional

(ESPIN) um contexto específico e excepcional que exige a definição de atividades esseciais

não sujeita à reserva de lei prevista na Constituição, temos que o termo "serviços públicos e

atividades essenciais", foi  introduzido na Lei 13.979/2020 pela Medida Provisória 926/2020.

A  citada  Medida  Provisória,  ainda  pendente  de  apreciação  pelo  Congresso

Nacional, procurou fixar parâmetros para o enfrentamento à COVID-19, inserindo dispositivos na

Lei  13.979/2020.  Com as  alterações,  o  §  8º  do  art.  3º  passou a  fixar  a  necessidade  de  serem

resguardados, durante o período de duração das medidas de enfrentamento da emergência de saúde

pública  ali  previstas,  o  exercício  e  o  funcionamento  dos  serviços  públicos  e  atividades
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considerados  essenciais,  tendo  o  §  9º  indicado  ao  Presidente  da  República  a  competência

regulamentar para dispor sobre eles. 

Esse  dispositivo  foi  regulado  em  maiores  detalhes  através  do  Decreto  nº

10.282/2020, que definiu como serviços públicos e atividades essenciais  “aqueles indispensáveis

ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que,

se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população” e

indicou, em caráter exemplificativo, um rol de serviços e atividades. O rol é o seguinte:

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de 

presos;

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de 

passageiros por táxi ou aplicativo;

VI - telecomunicações e internet;

VII - serviço de call center;

VIII - captação, tratamento e distribuição de água;

IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;

XI - iluminação pública;

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do

comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;

XIII - serviços funerários;

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares;

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

XVIII - vigilância agropecuária internacional;

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;

XX - compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e 

outros serviços não presenciais de instituições financeiras;
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XXI - serviços postais;

XXII - transporte e entrega de cargas em geral;

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data 

center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;

XXIV - fiscalização tributária e aduaneira;

XXV - transporte de numerário; 

XXVI - fiscalização ambiental;

XXVII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, 

notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;

XXX - mercado de capitais e seguros;

XXXI - cuidados com animais em cativeiro;

XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às 

urgentes;

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e 

assistência social;

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico,

mental,  intelectual  ou sensorial  da pessoa com deficiência,  por meio da integração de equipes

multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em

especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; e 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

Constata-se,  de  início,  um  certo  paralelismo  com  os  serviços  e  atividades

indicados na Lei nº 7.783/89, acima transcritos. Embora o decreto tenha ampliado o número de

incisos, constata-se que as atividades em geral são bastante semelhantes e estão ligadas, de certa

forma,  a  temas  de  certo  interesse  público.  Além  disso,  embora  possam  ser  mais  detidamente

analisadas, não há qualquer indicação de claro prejuízo ou inviabilização das medidas de saúde

indicadas pela Lei nº 13.979/2020.

Diverso  ocorreu  com a  inclusão  pelo  governo  federal,  através  do  Decreto  nº

10.292/2020,  no rol  de  serviços  e  atividades  tidas  como essenciais  (incisos  XXXVI a  XL),  as
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atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde e as

unidades  lotéricas.  Tais  disposições,  entretanto,  não  são  objeto  desta  demanda  e  já  foram

impugnadas pelo MPF perante o Judiciário Federal em Ação Civil Pública proposta no Estado do

Rio  de  Janeiro,  por  se  tratarem de  atividades  que escapam à  definição  de essencialidade,  sem

qualquer justificativa técnica.

A argumentação  ora  desenvolvida  se  dá  para  demonstrar  que  os  Estados  e

Municípios,  embora  autorizados  pela  Lei  13.979/2020  a  adotar  medidas  de  enfrentamento  da

emergência em saúde pública, dentro de suas esferas de competência, devem respeitar a reserva

de lei federal quanto à definição de atividades essenciais que necessitam ser garantidas à população.

Eventuais  incongruências  na  definição  do  rol  de  atividades  essenciais  pelos

Estados  poderiam ser  evitadas  ou até  compatibilizadas  se  o ato  normativo estadual  se  limita  a

repetir o rol de serviços essenciais já previsto na lei existente ou,  em caso de ampliação do rol,

sejam especificadas atividades que possam estar relacionadas com as medidas de saúde ora

exigidas  (por conexão  técnica,  científica  ou  jurídica  com a Lei  nº  13.979/2020),  mediante

justificativa técnica fundamentada. 

Contudo, isso não ocorreu no caso da inclusão pelo Estado de Sergipe, através do

art. 2º, §5º, XXIV, do Decreto 40.567/2020, no rol de atividades essenciais cujo funcionamento está

autorizado durante o estado de emergência, das atividades industriais em geral, como se fossem de

per si consideradas essenciais, independentemente da natureza do serviço ou produto fornecido.

Os serviços públicos e atividades essenciais precisam ser interpretados a partir da

teleologia da norma que os  positivou27.  Ou seja,  é  essencial  aquilo que for indispensável  ao

atendimento  das necessidades  inadiáveis  da comunidade. São serviços  muitíssimo  essenciais,

pois sem eles nossa sobrevivência, saúde e segurança estão ameaçadas28.

Nunca é demais lembrar que estamos, oficialmente, em situação de Emergência de

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), com transmissão comunitária do coronavírus, e

27 Paulo Affonso Leme Machado, conforme citado no Voto da Min. Carmen Lucia na ADI 5592, p. 4, disponível
em http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADI&numero=5592&origem=AP ,  citado
por DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-
ao-coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.

28 Idem, ibidem.
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que para seu combate são previstas medidas de isolamento social, i.e., separação de pessoas doentes

ou contaminadas, e de quarentena, i.e., restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de

contaminação das pessoas que não estejam doentes29. Ambas medidas têm por objetivo “evitar a

possível contaminação ou a propagação do coronavírus”, nos termos do art. 2º, da Lei 13.979/2020.

Por isso, afirma DAUD, os “serviços públicos e atividades essenciais” são aqueles

que, mesmo numa situação de isolamento social e de quarentena, precisam, excepcionalmente,

funcionar, merecendo uma interpretação restritiva de sua abrangência. 

Cumpre recordar que tais ações emergenciais possuem prazo determinado e que

buscam contribuir, mediatamente, à preservação da vida e à retomada da normalidade dentro da

maior brevidade possível30. Isolamento social e quarentena são meios, cuja eficácia para alcance de

seus fins precisa ser apurada. Da mesma forma, a exceção à quarentena, isto é, o funcionamento de

serviços públicos e atividades essenciais,  precisa também ser avaliada em função dos objetivos

maiores de preservação da vida e de retomada da normalidade31.

Daí porque a inclusão da indústria (aí inserida a indústria da construção civil) no

rol dos serviços essenciais pelo Decreto Estadual 40.567/2020, autorizando o seu funcionamento

de  forma  geral,  mesmo  quando  não  vinculada  à  garantia  de  qualquer  serviço  essencial,  não

observou qualquer conexão técnica, científica ou jurídica com a Lei nº 13.979/2020, nem foi

apresentada qualquer justificativa técnica fundamentada para tal decisão, que contraria a própria

lógica de isolamento social recomendada pela OMS e seguida pelo Ministério da Saúde. 

Com efeito,  qualquer atividade que promova contatos sociais  pode aumentar a

transmissão da doença e o número de mortes. Considerando que um serviço público ou atividade

econômica pode promover contatos sociais, há que se avaliar o risco que se quer assumir ao se

permitir seu funcionamento, embasando tal decisão em estudos técnicos de cenário que demonstrem

que a avaliação do monitoramento da epidemia no Estado (através de testagem em massa)  e a

29 DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-ao-
coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.

30 DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-ao-
coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.

31 DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-ao-
coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.
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estrutura do sistema de saúde possui capacidade para absorver a demanda calculada (a de Covid-19

e a regular). Aliado a isso, pode-se mitigar tal risco impondo cuidados que reduzam a transmissão

do vírus, seja através do distanciamento, seja através de medidas profiláticas, as quais devem ser

devidamente fiscalizadas e alvo de responsabilização em caso de descumprimento.

A liberação de determinada atividade durante o enfrentamento do coronavírus,

portanto, deve ser condicionada a uma análise técnica e científica rigorosa sobre seu potencial

de transmissão da doença32. Em outras palavras,  há um ônus técnico a ser superado para a

liberação de atividades, no qual os fatores preponderantes de análise são sanitários, e não

econômicos  33  .

Aqui cabe citar a decisão do Ministro Marco Aurélio ao julgar recentemente a

ADI 6341, sobre conflitos de competência federativa nas ações de combate ao coronavírus. Ao dar

interpretação  aos  dispositivos  sobre  conflito  federativo  da  MP 926/20,  ele  o  fez  para  “tornar

explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”, ou seja,

que a MP 926/20, “repita-se à exaustão – não afasta a competência concorrente, em termos de

saúde, dos Estados e Municípios”. Vejamos:

“(...)

Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8º versa a preservação do exercício e funcionamento

dos serviços públicos e atividades essenciais. O § 9º atribui ao Presidente da República, mediante

decreto, a definição dos serviços e atividades enquadráveis. Já o § 10 prevê que somente poderão

ser adotadas as medidas em ato específico, em articulação prévia com o órgão regulador ou o

poder concedente ou autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de trabalhadores

que possa afetar o funcionamento de serviços púbicos e atividades essenciais. 

Vê-se que a medida provisória, ante quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi

editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil, muito embora no

território brasileiro ainda esteja, segundo alguns técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada

ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3º,

32 DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-ao-
coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.

33 DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-ao-
coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.
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cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem implementadas. Não se

pode ver transgressão a preceito da Constituição Federal. As providências não afastam atos a

serem praticados  por Estado,  o  Distrito  Federal  e  Município considerada a  competência

concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior. 

Também não vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar. Descabe a óptica no sentido

de o tema somente poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei de envergadura maior.

Presentes urgência e necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-

se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da República – Jair Bolsonaro – ao editar a Medida

Provisória.  O  que  nela  se  contém  –  repita-se  à  exaustão  –  não  afasta  a  competência

concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido,

sob  o  ângulo  acautelador,  no  item a.2  da  peça  inicial, assentando-se,  no  campo,  há  de  ser

reconhecido,  simplesmente  formal,  que  a  disciplina  decorrente  da  Medida  Provisória  nº

926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999, não afasta

a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados,  Distrito Federal  e

Municípios. 

Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na

dicção do Supremo, a competência concorrente.”

A dicção do Supremo sobre competência concorrente em matéria de saúde, pode

ser sintetizada nos seguintes termos: 

“Historicamente,  o  Brasil  adotou  uma  visão  centralizadora  da  divisão  de

competências  normativas  entre  os  seus  entes  federados,  reservando  à  União

prerrogativas privativas e, quando concorrentes, prevalentes34. Entretanto, em

algumas matérias,  como meio ambiente e saúde,  a jurisprudência do Supremo

admite que a legislação dos demais entes federativos  seja mais restritiva do

34Vide  o  voto  do  relator  ,  Min.  Alexandre  de  Moraes,  na  ADI  5312/TO,  p.  4,  disponível
em http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+5312%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+5312%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://
tinyurl.com/q9m3k4a 
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que a da União veiculadora de normas gerais35. Isto, pois busca-se resguardar

um bem maior, a saber o meio ambiente ou a proteção da saúde36.

Frise-se, portanto, que a dicção do Supremo resguarda a autonomia dos Estados

para  o  estabelecimento  de  medidas  de  enfrentamento  à  pandemia,  especialmente  através  da

imposição de medidas mais restritivas do que as impostas pela União, que é justamente a situação

da maioria dos entes federados e que levou à propositura da ADI em comento.

Além disso, um dos aspectos centrais dos princípios da precaução e da prevenção

é sua deferência ao conhecimento científico. De fato, o princípio da prevenção impõe ao agente

público a demonstração de que a medida tomada ou fomentada não compromete a saúde das

pessoas. Cabe, pois, ao gestor público, a comprovação cabal da segurança dessa conduta. 

O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa tese quando do julgamento

da  MEDIDA CAUTELAR  NA AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE  5.501  -

DISTRITO FEDERAL. Observe-se o voto do MINISTRO  EDSON  FACHIN, in verbis:

“Como adverte o e. Ministro Gilmar Mendes em obra doutrinária (MENDES, Gilmar.  Curso   de

Direito   Constitucional. 10ª ed. São Paulo:Saraiva, 2015, p. 641): ‘É fácil ver que a ideia de um

dever  genérico  de  proteção  alicerçado  nos  direitos  fundamentais  relativiza  sobremaneira  a

separação  entre  a  ordem  constitucional  e  a  ordem  legal,  permitindo  que  se  reconheça  uma

irradiação dos efeitos desses direitos (Austrahlungswirkung) sobre toda a ordem jurídica. Assim,

ainda que se não reconheça, em todos os casos, uma pretensão   subjetiva contra o Estado, tem-

se,  inequivocamente,  a  identificação  de  um  dever  deste  de  tomar  todas  as  providências

necessárias  para  a  realização  ou  concretização  dos  direitos  fundamentais.  Os  direitos

fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção   (Eingriffsverbote), expressando

também um postulado de proteção (Schutz-gebote).  Haveria, assim, para utilizar expressão de

Canaris,  não  apenas  a  proibição  do  excesso (Übermassverbote)  mas  também a  proibição  de

35 Idem, p. 13. 
36O maior defensor dessa linha é o Min. Ricardo Lewandowski, segundo o qual “ em matéria de proteção ao meio
ambiente e em matéria de defesa da saúde pública, nada impede que a legislação estadual e a legislação municipal
sejam mais restritivas do que a legislação da União e a legislação do próprio Estado, em se tratando dos municípios”. 
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proteção insuficiente (Untermassverbote). E tal princípio tem aplicação especial no âmbito dos

direitos sociais.

Nos termos da doutrina e com base na jurisprudência da Corte Constitucional alemã, pode-se

estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção: a) dever de proibição (Verbotspflicht),

consistente  no  dever  de  se  proibir  determinada  conduta;  b)  dever  de  segurança

(Sicherheitspflicht),  que  impõe ao  Estado o dever  de  proteger  o  indivíduo contra ataques  de

terceiros  mediante adoção de medidas diversas; c)  dever de evitar riscos (Risikopflicht),  que

autoriza o Estado a atuar com objetivo de evitar riscos para o cidadão em geral mediante a

adoção de medidas de proteção ou de prevenção especialmente em relação ao desenvolvimento

técnico ou tecnológico.  Discutiu-se intensamente se haveria um direito subjetivo à observância

do dever de proteção  ou, em outros termos, se haveria um  direito fundamental à proteção. A

Corte Constitucional acabou por reconhecer esse direito, enfatizando que a não observância de

um dever de proteção corresponde a uma lesão do direito fundamental previsto no art. 2º, II, da

Lei. 

Há,  nesse  sentido,  uma  obrigação  positiva,  na  linha  do  que  ressaltou  o  Comitê  de  Direitos

Econômicos, Sociais e Culturais, e também no que assentou o e. Ministro Celso de Mello, em

diversos  julgados  desta  Corte:  “DESRESPEITO  À  CONSTITUIÇÃO  –  MODALIDADES  DE

COMPORTAMENTOS  INCONSTITUCIONAIS  DO  PODER  PÚBLICO.  O  desrespeito  à

Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A

situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que

age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os

preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em

um ‘facere’ (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação.

Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da

Constituição,  em  ordem  a  torná-los    efetivos,  operantes  e  exeqüíveis,  abstendo-se,  em

conseqüência,  de    cumprir  o  dever  de  prestação que  a  Constituição  lhe  impôs,  incidirá  em

violação negativa do  texto  constitucional.  Desse  ‘non facere’ ou ‘non praestare’,  resultará a

inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada,

ou parcial,   quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público.  A omissão do Estado

– que deixa de cumprir,  em maior ou em   menor   extensão, a imposição ditada pelo texto

constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica,

eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende

direitos  que  nela  se  fundam e  também  impede,  por  ausência  de  medidas  concretizadoras,  a
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própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.” (RTJ 185/794-796, Rel.

Min. CELSO DE MELLO, Pleno).

No  julgamento  da  ADI  acima  citada,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  além  de

reconhecer a aplicação do princípio da precaução no direito à saúde, firmou sua posição sobre a

existência de uma ideia de reserva de administração.

A reserva  de  administração é  cabível  nos  casos  em que  os critérios  técnicos

devem preponderar sobre razões de índole política. No caso dos autos a medicina baseada em

evidência determina para o combate à COVID-19 (critério técnico reconhecido pela Organização

Mundial  da  Saúde)  o isolamento  social  e  a  quarentena,  os  quais  não podem ser  relegados por

critérios meramente políticos.

Ao julgar  a  ADI 5592,  em 2019,  o  Supremo assentou claramente  que  para  a

aprovação do mecanismo de dispersão por aeronaves de substâncias químicas para combate ao

mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikunguya e do vírus da zika, é necessária a

“aprovação  das  autoridades  sanitárias  e  ambientais  competentes  e  a  comprovação  científica  da

eficácia da medida”.

Assim, o Supremo submeteu a constitucionalidade do método de prevenção ao

zikavírus a dois testes, ambos deferentes ao conhecimento técnico-científico: (i) aprovação pela

autoridade técnica competente e (ii) comprovação científica da eficácia da medida37.

Transpondo ao contexto do combate ao coronavírus,  na “dicção do Supremo”,

caberá aos comitês de gestão de crise dos respectivos entes federados, como órgãos técnicos que

são, emitirem opinião técnica e cientificamente fundamentada acerca da necessidade de tal ou

qual atividade ser incluída no rol de serviços públicos e atividades essenciais.

Conclui-se, pois, que a interpretação íntegra do standard de “serviços públicos e

atividades essenciais”, i.e., restritiva, deferente à opinião técnica e com maior peso ao valor da

vida, está integrada à prática constitucional brasileira, nos termos da jurisprudência do Supremo em

matéria  ambiental  e  de  saúde,  nas  quais  os  princípios  da prevenção e  da  precaução têm força

37 DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-ao-
coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.
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preponderante,  a ponto de se justificar eventual suplantação da divisão formal de competências

normativas e  administrativas do texto constitucional38,  em especial  para que os entes  federados

adotem medidas mais restritivas (e não o contrário).

Destaque-se,  por  oportuno,  que  a  definição  de  serviços  essenciais,  na  forma

aventada pelo decreto estadual,  viola o direito à informação e o direito fundamental a receber

justificativas do Poder  Público  quanto  aos  motivos  que justificam a edição  do normativo  que

dispõe acerca de medidas excepcionais autorizadas pela Lei 13.979/2020 e impacta diretamente no

direito difuso à saúde pública. 

Conforme ensina  Ana Paula  de  Barcellos,  o  conteúdo do princípio  do  devido

processo legal compreende o dever de um proponente de uma norma pública apresentar as razões

pelas quais a norma está sendo editada e as informações que as fundamenta39. Tal justificativa deve

abordar três temas básicos:  i) qual problema a norma pretende resolver; ii) qual o resultado final

esperado com sua execução; iii) quais são os custos e impactos antecipados em consequência da

norma. 

Trata-se de um dever procedimental, a ser alcançado no debate de produção de

normas. Segundo a professora titular da UERJ, o direito fundamental a receber justificativas está

atrelado ao fato de que as normas produzidas pelo Poder Público afetam os indivíduos direta ou

indiretamente,  relacionando-se  ao  direito  à  informação  (art.  5º,  XIV e  XXXIII)  e  ao  dever  de

publicidade e de prestação de contas (art. 37, caput, § 3º, II, e § 8º, II; art. 49, IX; art. 84, XI e

XXIV; art. 74, I e II).

Já o devido procedimento de elaboração normativa “decorre logicamente desses

comandos constitucionais e é, a rigor, uma especificação dessas normas de modo que o direito de

acesso à informação e o dever de publicidade possam ser observados nesse contexto da elaboração

normativa que também é, como já se discutiu, uma atividade40”

38 DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-ao-
coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.

39 BARCELLOS, Ana Paula de. Direitos fundamentais e direito à justificativa: devido procedimento na elaboração 
normativa. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 74.

40 BARCELLOS, Ana Paula de. Direitos fundamentais e direito à justificativa: devido procedimento na elaboração 
normativa. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 136.
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O Decreto Estadual que prevê medidas autorizadas pela Lei 13.979/2020 não pode

se  converter  em  um  cheque  em  branco  ao  Poder  Executivo,  sem  qualquer  vínculo  com  os

parâmetros legais já existentes, com risco de ampliação para outras atividades.

Ressalte-se que, por não guardar observância aos parâmetros legais existentes ou

correlação lógica com as finalidades da Lei 13.979/2020, já há precedentes jurisprudenciais que

suspendem atos normativos infralegais que estabeleceram, em meio à pandemia de Covid-19, rol de

atividades destituídas de essencialidade. Exemplo disso ocorreu com a inserção de cultos religiosos

no rol de atividades essenciais realizada pelo Governo Federal, através do decreto  10.292/2020,

previsão esta suspensa por decisão do Juízo da 1ª  Vara Federal de Duque de Caxias,  na Seção

Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública de nº 5002814-73.2020.4.02.5118,

proposta pelo MPF.

Outro  ponto  relevante  a  ressaltar  é  que,  nos  diversos  Estados  da  Federação,

verifica-se que o setor industrial vem se movimentando para adaptação de suas redes de produção e

seu  direcionamento  para  a  fabricação daqueles  materiais  que  efetivamente  são essenciais  neste

momento, em especial equipamentos de proteção profissional (EPIs) e até mesmo equipamentos

hospitalares.  Por  outra  parte,  no  Estado  de  Sergipe,  se  pretende  a  manutenção  inalterada  do

funcionamento de setores não essenciais da indústria.

Poder Público, Universidades, Setor empresarial e sociedade civil devem, nesse

momento, unir esforços para minorar o quanto possível os impactos da pandemia sobre a saúde

pública, bem como sobre a economia, respaldando suas decisões em estudos técnicos, agindo com

transparência  perante a  população e  colaborando para suprir  aquilo que se mostre  vital  para o

enfrentamento da crise.

Cabe  frisar,  por  oportuno,  que  não  se  nega  a  importância  de  dispor sobre

serviços essenciais a serem mantidos durante a execução e operacionalização das medidas

previstas  na  Lei  nº  13.979/2020.  Contudo,  essa  questão  deve  ser  analisada  sob  o  prisma  da

excepcionalidade, uma vez que há direitos fundamentais em jogo, sobretudo o direito à saúde.

Cabe ressaltar, por oportuno, que  serviço e atividade essencial é um conceito

que  NÃO  comporta  alargamentos  casuísticos.  Trata-se  de  atividades  cujo  funcionamento  é
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imprescindível e não podem parar, por conta da continuidade do serviço público ou em razão de

suas  características  bem  peculiares.  Em  outras  palavras,  trata-se  de  conceito  que  merece

interpretação restritiva

Note-se que a questão é tratada a partir das necessidades de restrição em razão das

medidas  de  combate  à  doença  (Decreto  nº  40.567,  de  24  de  março  de  2020).  Afinal,  a

essencialidade de serviços e atividades não pode ser compreendida de forma dinâmica, ao

sabor dos acontecimentos, devendo existir um rol estável de casos que se enquadrem nessa

situação, razão pela qual é a lei, e não o decreto, que deve estabelecê-lo.

Pode-se dizer, em suma, que:

i) Os  Estados  estão  autorizados  a  adotar  as  medidas  de  restrição  para  o

enfrentamento da pandemia previstas na Lei nº 13.979/2020, dentre as quais a quarentena, que

inclui a suspensão de atividades não essenciais, cuja finalidade é evitar a possível contaminação ou

a propagação do coronavírus, nos termos do seu art. 2º, inciso II;

ii) Nos termos da decisão monocrática ADI 6341 MC/DF, o disposto no art. 3º,

§§  8º,  9º  e  10  da  Lei  13.979/2020,  alterada  pela  MP nº  926/2020,  não  afasta  a  tomada  de

providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, a exemplo

das medidas previstas no Decreto do Governo do Estado de Sergipe de nº 40.567/2020;

iii) O Estado de Sergipe, no exercício de suas competências, adotou a medida

de  proibição de atividades e dos serviços públicos e privados  não essenciais,  com necessário

fechamento, no art. 2º, inciso I, alínea “b”, do Decreto 40.567/2020;

iv) Para  os  fins  da  suspensão  de  atividades  não  essenciais  estabelecida,  o

Decreto Estadual definiu, no art. 2º, §5º, o que considerava como serviços essenciais, não sujeitos

a  fechamento  e  embaraço,  aí  incluindo “as atividades  industriais”,  de forma genérica  e  não

vinculada  à  garantia  de  atividades  essenciais.  Além disso,  no  art.  3º  do  Decreto,  estabeleceu

normas sem detalhamentos quantitativos/qualitativos de funcionamento, sem estabelecimento da
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forma de fiscalização e responsabilização das empresas por descumprimento;

v)  A inclusão da indústria em geral (inclusive a construção civil), no rol dos

serviços essenciais cujo funcionamento está permitido durante o período de quarentena,  além de

não observar os parâmetros normativos fixados na lei federal 7.783/1989 e nos Decretos n.

10.282 e  10.288/2020,  cria  nova  categoria  de  serviço  essencial  que  não guarda  nenhuma

conexão técnica, científica ou jurídica com a Lei nº 13.979/2020;

vi)  Em adendo,  a  inclusão  de  determinados  setores  da  indústria  no  rol  de

atividades essenciais, que estão permitidas no período emergencial de contenção da velocidade da

curva  de  disseminação  do  vírus  no  Estado  de  Sergipe,  foi  adotada  sem  a  apresentação  de

qualquer justificativa técnica fundamentada para tal decisão, que contraria a própria lógica de

isolamento social recomendada pela OMS e seguida pelo Ministério da Saúde; 

vii) Desse modo,  conclui-se que o Estado não superou o ônus técnico para

liberação de tais atividades não essenciais, no qual os fatores preponderantes de análise são

sanitários, e não econômicos;

viii) Por fim, somam-se a tais considerações o fato de que o Estado de Sergipe

ainda não iniciou uma estratégia de testagem que permita conhecer, minimamente, o grau de

disseminação do vírus em sua população e ainda não finalizou a estruturação dos serviços de

atenção à saúde da população para atender à demanda Covid-19 em seu período de pico,

com  consequente  proteção  do  Sistema  Único  de  Saúde.  É  necessário  demonstrar  o

suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de

saúde (médicos, enfermeiros, demais profissionais de saúde e outros) estejam disponíveis em

quantitativo suficiente, conforme estudos de cenário realizados, de forma a promover, com

segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo; 

ix) Conclui-se,  portanto,  pela  invalidade  da  autorização  conferida  pelo

Decreto Estadual nº 40.567/2020,  no presente estágio do enfrentamento da pandemia,  para

funcionamento de atividades não essenciais como a indústria em geral (ressalvadas aquelas

voltadas  para  garantia  de  funcionamento  de  atividades  essenciais,  quando  adquirem  o
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caráter de atividade essencial, nos termos do art. 2º, §5º, inciso XXII, do mesmo Decreto);

x) A liberação de tais serviços não essenciais ocorreu com violação ao direito

à informação e o dever de justificativa quanto à edição de normas, bem como o alinhamento a

orientações dos órgãos técnicos e científicos competentes;

xi) Ao permitir atividades não essenciais como a indústria e a construção civil

em geral  (sem vinculação com atividades  essenciais  outras),  sem demonstrar  a  essencialidade

prevista em lei, nem apresentar justificativas que permitam uma compreensão do ato normativo em

consonância com as recomendações dos órgãos de saúde, o decreto coloca em risco a eficácia das

medidas  de  isolamento  e  achatamento  de  curva  de  casos. É  necessário  conter  essa

extrapolação atual e  assegurar que não sejam editadas medidas ainda mais ampliativas no

futuro, desprovidas do necessário respaldo técnico;

VI - A UNIÃO COM ÓRGÃO MÁXIMO DA SAÚDE NO BRASIL – PAPEL CENTRAL NO

COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS

O dever  do  poder  público  em relação  à  saúde  da  população,  como é  sabido,

decorre diretamente da Constituição da República:

Art.  196.  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 igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação.

A Lei n.º 8.080/90, por sua vez,  disciplina a organização, direção e gestão do

Sistema Único de Saúde, nos seguintes moldes:
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Art. 9º - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o

inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de

governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de

Saúde ou órgão equivalente; e 

III  -  no âmbito dos  Municípios,  pela  respectiva Secretaria  de Saúde ou órgão

equivalente. [destacado]

Depreende-se,  assim,  que o Sistema Único de Saúde (SUS) ramifica-se,  sem,

contudo,  perder  sua  unicidade,  de  modo  que  de  qualquer  de  seus  gestores  podem/devem  ser

exigidas as “ações e serviços” necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde pública. 

Diante da obrigação do Estado-Nação (Dirigente Máximo do SUS) de garantir a

prestação, com qualidade e eficiência,  da saúde pública para a  sociedade e tendo em vista sua

condição de garantidor  dos  direitos  fundamentais,  uma vez  constatado o risco de não serem

adotadas  as  medidas  necessárias  em qualquer ente  federado,  imprescindível  que  a  União

(Ministério  da  Saúde)  seja  chamada  a  atuar.  Deveras,  se  isso  é  assim  em  circunstâncias

ordinárias, mais ainda no momento atual, estando em curso a pandemia do novo coronavírus

e  diante de uma postura de mitigação do distanciamento social pelo Estado de Sergipe sem

base técnica e sem transparência. 

Como é sabido, a União detém a exclusiva competência tributária para instituir e

cobrar  contribuições  de  seguridade  social,  de  onde  se  extrai  seu  papel  enquanto  principal

financiadora do sistema de saúde, atraindo o interesse federal no acompanhamento da gestão do

Sistema Único de Saúde como um todo. É,  nessas condições,  o ente federal,  via Ministério da

Saúde, o Gestor Máximo do SUS. Há que se rememorar, também os repasses contínuos de recursos

federais (via Fundo a Fundo, Convênios, Contratos de Repasses e Termos de Cooperação) para as

ações de saúde no Estado de Sergipe.  E, repise-se, com muito mais intensidade nesse cenário de

combate à pandemia em curso, do novo coronavírus. 
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Como vem sendo observado, o Ministério da Saúde vem, em meio a um cenário

de escassez e acirrada concorrência mundial, buscando adquirir insumos para distribuir aos Estados

da Federação. As informações estão disponíveis em endereço eletrônico específico do Ministério da

Saúde e Sergipe já foi contemplado com41:

Logo,  sob  pena  de  desperdício  dos  materiais  já  encaminhados  (e  a  serem

encaminhados no futuro), bem como de comprometer a saúde e a vida da população, é necessário

que Estado de Sergipe se muna,  com o apoio da União,  e antes de flexibilizar as medidas de

afastamento  social  de  enfrentamento  à  pandemia,  de  embasamento  técnico  consistente  para

tanto,  promovendo a coleta de  evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas

em saúde no Estado, em especial decorrentes de testagem ampla e projeções baseadas em estudos

41  Informações em <https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php>. Acesso em 04 Abr. 2020.
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de cenário, relacionando-os com a capacidade do sistema de saúde local (equipamentos e pessoal

em quantitativo suficiente para atender a demanda). 

Para  tanto,  deve  poder  contar  com  apoio  técnico-científico,  material  e

logístico da União, seja para a execução de uma estratégia de testagem em massa, seja para

finalizar  a  estruturação  dos  serviços  de  atenção  à  saúde  da  população  para  atender  à

demanda Covid-19 em seu período de pico, através do suprimento de equipamentos (leitos,

EPI, respiradores e  testes laboratoriais)  e  equipes de saúde (médicos,  enfermeiros,  demais

profissionais  de  saúde  e  outros)  em quantitativo  suficiente,  conforme  estudos  de  cenário

realizados,  de  forma  a  promover,  com  segurança,  a  transição  para  a  estratégia  de

distanciamento social seletivo.

A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), ao instituir o Sistema Único de

Saúde – SUS, estabelece, em seu artigo 4º, que ele é formado pelo conjunto de ações e serviços de

saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, cuja participação

da iniciativa privada tem caráter meramente complementar. Ocorre que era preciso operacionalizar

o sistema de saúde, de modo que ele pudesse atender às demandas de um país continental, com

inúmeras diversidades regionais e locais. Atentando para esse fato é que o constituinte optou por

organizar o SUS de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo. Muito

embora o dever de prestar os cuidados da saúde tenha sido imputado a todos os entes federativos, a

própria Constituição e a Lei n° 8.080/90 determinaram que houvesse a descentralização das ações e

a repartição de atribuições.

A divisão, por óbvio, foi implementada para facilitar a operacionalização do

sistema  e  não  para  dificultar  a  vida  da  população,  sobretudo  numa  grave  situação  de

pandemia. Ela visou distribuir melhor as atividades entre os entes, de modo a garantir, de forma

efetiva, o acesso integral e universal as ações e serviços de saúde a qualquer pessoa, ainda que esta

resida nas localidades  mais distantes desse país.  De fato,  se  a  divisão de atribuições veio para

garantir o acesso efetivo a todos os serviços de saúde disponíveis, ela não pode, de forma nenhuma,

ser oposta aos cidadãos que, por, omissão do ente estatal, vejam-se desprovidos do atendimento

integral à saúde. Enfim, é preciso conjugar o dever de solidariedade, estabelecido na Constituição
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da República Federativa do Brasil, pelo qual União, Estados e Municípios são responsáveis, em

conjunto,  pelo  dever de  prestar os  serviços  de  saúde,  com a  possibilidade de  divisão  das

atribuições,  entre  eles.  Daí  decorre  que,  se  o  dever  é  solidário,  mas  pode  haver  divisão  de

atribuições,  essa divisão só tem validade  internamente entre  eles,  não  podendo ser  arguida  em

desfavor do cidadão/cidadã.

Com o tempo, e sempre objetivando o aprimoramento das ações e serviços de

saúde em favor da população, foram sendo pactuadas e repactuadas as atribuições de cada um dos

entes públicos,  instituindo-se,  há mais de uma década,  a  Portaria MS/GM 373/2002, conhecida

como  Norma Operacional  da  Assistência  a  Saúde/NOAS-SUS 01/2002. Após,  em 2006,  numa

tentativa de obter a construção de políticas de saúde identificadas com as realidades regionais, foi

instituído o  Pacto pela  Saúde  42  ,  veiculado pela Portaria nº 399/GM, de 2006. O seu objetivo é

buscar que os gestores do SUS se comprometam a estabelecer e cumprir metas que possibilitem um

avanço no trato da saúde da população brasileira, bem como prioridades que visem a melhora do

sistema de saúde como um todo, compondo-se pelo: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e

Pacto de Gestão do SUS. De fato, os entes, independentemente da assinatura do pacto, desde a sua

edição, submetem-se a seus preceitos e diretrizes. 

É  importante  ressaltar  que  o  PACTO  enfatiza  que  a  União deve  responder,

solidariamente com os Municípios, o Distrito Federal e os Estados, pela integralidade da atenção à

saúde; o Estado deve responder, solidariamente com Municípios, Distrito Federal e União, pela

integralidade da atenção à saúde da sua população e, por fim, que, todo Município, é responsável

pela integralidade da atenção à saúde da sua população, de forma solidária com o Estado e a União.

Eis que, não obstante a responsabilidade solidária, é evidente o papel central

da União através de seu Dirigente Máximo do SUS  (Ministério da Saúde),  sobremaneira no

combate à pandemia em curso.

É  que,  como  já  frisado,  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  nas  palavras  de

MARLON A. WEICHERT43,  consubstancia  “uma unidade nacional  estabelecida por decisão

42  Maiores  informações  em  <https://www.saude.gov.br/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa/comissao-intergestores-tripartite/
pacto-pela-saude >. Acesso em 04. Abr. 2020.

43 Idem, pág. 186
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constitucional”, com a repartição de competências para a gestão da saúde pública entre os entes

federados e, em consequência, impondo um sistema de mútuo controle das respectivas atuações.

No particular, em virtude de ser a União a exclusiva detentora de competência tributária de

instituir e cobrar contribuições de seguridade social, destaca-se seu papel enquanto “principal

financiadora do sistema de saúde, transferindo os recursos aos Estados e aos Municípios”44,

atraindo o interesse federal no acompanhamento da gestão do Sistema Único de Saúde.

Não é por outro motivo que compete à Direção Nacional do Sistema Único de

Saúde – SUS,  “acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as

competências estaduais e municipais”, bem como “estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e

coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação

técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal” (artigo 16, incisos XVII e XIX, da Lei

Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90). Ainda, “o Ministério da Saúde acompanhará, através de seu

sistema de auditoria,  a  conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos

repassados a Estados e Municípios (...)” (artigo 33, §4º., da Lei 8.080/90).

É, pois, como mencionado, o Pacto pela Saúde que contempla o acordo firmado

entre os três gestores do SUS a partir de uma unidade de princípios que, guardando coerência com a

diversidade operativa, respeita as diferenças locais e regionais, reforça a organização das regiões

sanitárias  instituindo  mecanismos  de  cogestão  e  planejamento  regional,  fortalece  os  espaços  e

mecanismos de controle social, qualifica o acesso da população à atenção integral à saúde, redefine

os  instrumentos  de regulação,  programação e avaliação,  valoriza a  macrofunção de cooperação

técnica entre os gestores e propõe um financiamento tripartite que estimula critérios de equidade nas

transferências fundo a fundo (Fundo Nacional, Fundo Estadual e Fundo Municipal de Saúde). A

implementação desse pacto, nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto

em Defesa do SUS – possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS para

a reforma de aspectos institucionais vigentes, promovendo inovações nos processos e instrumentos

de gestão que visam a alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas e, ao

44 Idem, pág. 192
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mesmo  tempo,  redefine  responsabilidades coletivas  por  resultados  sanitários  em  função  das

necessidades de saúde da população e na busca da equidade social.

É  imperioso  ressaltar  que,  em  especial,  o  Pacto  de  Gestão  estabelece  as

responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e

a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão

compartilhada e  solidária  do SUS.  As diretrizes  traçadas em tais documentos,  remarque-se,

destacam  o  papel  central  da  União  de,  na  qualidade  de  gestora  nacional  e  principal

financiadora  do  Sistema  Único,  responder  solidariamente  com  os  municípios,  o  Distrito

Federal e os Estados, pela integralidade da atenção à saúde da população. A respeito, cabe

trazer à colação, alguns deveres da União:

“UNIÃO:

1.  Responder,  solidariamente  com  os  municípios,  o  Distrito  Federal  e  os  estados,  pela

integralidade da atenção à saúde da população.

(…)

14. Coordenar, nacionalmente, as ações de prevenção e controle da vigilância em saúde que

exijam ação articulada e simultânea entre os estados, Distrito Federal e municípios.

15. Proceder à investigação complementar ou conjunta com os demais gestores do SUS em situação

de risco sanitário.

16. Apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública – Rede Nacional de Laboratórios de

Saúde Pública/RNLSP – nos aspectos relativos à vigilância em saúde.

17. Assumir transitoriamente, quando necessário, a execução das ações de vigilância em saúde

nos  estados,  Distrito  Federal  e  municípios,  comprometendo-se  em  cooperar  para  que

assumam, no menor prazo possível, suas responsabilidades.

18.  Apoiar  técnica  e  financeiramente  os  estados,  o  Distrito  Federal  e  os  municípios  para  que

executem com qualidade as ações de vigilância em saúde, compreendendo as ações de vigilância

epidemiológica,  sanitária  e  ambiental,  de  acordo  com  as  normas  vigentes  e  pactuações

estabelecidas.

19. Elaborar, pactuar e implementar a política de promoção da saúde.”
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É  da  pactuação  entre  os  entes  federados,  por  conseguinte,  que  se  tem  a

possibilidade até  de a  União “assumir transitoriamente,  quando necessário,  a execução das

ações de vigilância em saúde nos estados, Distrito Federal e municípios, comprometendo-se

em cooperar para que assumam, no menor prazo possível, suas responsabilidades”.

A conclusão é visível: mostra-se tão necessária a atuação coordenada entre os

entes  federados,  em caso  de  vigilância  em saúde (principalmente  estando  em curso  uma

pandemia gravíssima como a atual) que se prevê a assunção pela União de ações de execução

(assim como está prevista igual medida pelos Estados em relação aos municípios).

Portanto, para evitar não apenas o desperdício de recursos públicos federais

já  investidos  no  Estado  de  Sergipe  no  combate  à  pandemia,  mas,  principalmente,  para

garantir o direito difuso à saúde pública, impõe-se que a União preste todo o apoio técnico-

científico, material e logístico ao Estado de Sergipe, para que este não venha a flexibilizar as

medidas de afastamento social necessárias ao enfrentamento da pandemia sem embasamento

técnico  consistente.  Desse  modo,  o  ente  federal  deve  providenciar,  na  medida  em  que

solicitada  e  demonstrada  a  necessidade/adequação,  apoio  técnico-científico,  material  e

logístico ao Estado de Sergipe para que execute uma estratégia de testagem em massa e para

que possa finalizar a estruturação dos serviços de atenção à saúde da população para atender

à demanda Covid-19 em seu período de pico, através do suprimento de equipamentos (leitos,

EPI, respiradores e  testes laboratoriais)  e  equipes de saúde (médicos,  enfermeiros,  demais

profissionais  de  saúde  e  outros)  em quantitativo  suficiente,  conforme  estudos  de  cenário

realizados,  de  forma  a  promover,  com  segurança,  a  transição  para  a  estratégia  de

distanciamento social seletivo.

A bem do adequado enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em todo o

território nacional, tem-se que a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde – SUS, o Ministério

da Saúde (leia-se União) precisa agir, com urgência, perante o Estado de Sergipe.
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VII -  DA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA  PELO MINISTÉRIO DA

SAÚDE PARA EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E ATOS NORMATIVOS QUE IMPACTAM

A SAÚDE PÚBLICA 

Como  já  dito,  o  distanciamento  social  é  medida  que,  sob  recomendação  da

Organização Mundial de Saúde (OMS) tem se mostrado imprescindível, em todo o mundo, com o

objetivo inafastável de obstar que as pessoas contraiam a nova doença simultaneamente. A lógica,

nacional e mundial, é a de que a população sofra os efeitos da enfermidade (em maior ou menor

grau) de forma escalonada. É que os sistemas de saúde, em todos os países, assim como no Brasil,

não suportam muitas pessoas, ao mesmo tempo, precisando de internação e cuidados médicos, em

leitos  de  enfermaria  e  unidades  de  terapia  intensiva  (UTIs),  com  utilização  de  respiradores

mecânicos. Uma realidade inafastável.

Com  efeito,  o  Ministério  da  Saúde  já  registrou  em  Boletim  Epidemiológico

Especial  sobre  Covid-19  que  “(…)  não  há  possibilidade  de  evitar  a  epidemia,  há  somente  a

possibilidade de diminuir o pico epidêmico em número de casos e distribuí-los ao longo do tempo a

fim de preparar  o sistema de saúde.  Instituir  medidas não-farmacológicas e não providenciar o

aumento  de  capacidade  de  absorção  de  casos  leves  e  graves  pelo  sistema  de  saúde  é  medida

inefetiva”45. 

No  mundo,  tem-se  observado  duas  linhas  claras  de  atuação  das  autoridades

sanitárias, combinadas para enfrentar o novo coronavírus: 1) a redução da difusão do vírus, por

meio  do  distanciamento  social  e  a  realização  de  testes; e  2)  o  incremento  da  capacidade

hospitalar nos sistemas de saúde respectivos.

A realização de testes em massa, recomendada pela Organização Mundial de

Saúde (OMS), é um objetivo que vem sendo buscado nacionalmente, malgrado as dificuldades em

45 Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
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se adquirir  material  no mercado internacional.  Do mesmo modo, o  incremento da capacidade

hospitalar nos sistemas de saúde é algo em execução de Norte a Sul no Brasil, com ampliação do

número de leitos de UTIs e de enfermaria, construção ágil de hospitais de campanha, contratação

emergencial  de profissionais  (técnicos,  enfermeiros,  médicos  etc),  aquisição de equipamentos  e

insumos específicos. 

É  consenso,  porém,  que  essas  medidas  fazem  parte  de  um  todo,  do  qual  o

distanciamento social é, remarque-se, indispensável, porquanto a população precisa ser testada (em

maior número possível) o quanto antes e a capacidade hospitalar precisa estar ampliada ao máximo

possível  antes  de  qualquer  retomada  das  atividades  sociais  e  econômicas.  Assim,  políticas  e

estratégias  de  distanciamento  social  e  isolamento  domiciliar  devem  ser  acionadas  a  partir  de

indicadores relacionados ao número de casos e óbitos por COVID-19 (o que só conhecemos com

testagem), em equilíbrio com a capacidade do sistema de saúde em absorver as pessoas com casos

leves e graves46.

A mitigação das medidas de distanciamento social, sem qualquer embasamento

técnico, vinha sendo desaconselhada pelo pelo Ministério da Saúde, como pode ser observado, por

exemplo, em seu Boletim Epidemiológico nº 06, do Centro de Operações de Emergências em Saúde

Pública – COVID-19, publicado em 03/04/202047, no qual avalia que:

“O Ministério da Saúde avalia que as estratégias de distanciamento social adotadas pelos estados e

municípios, contribuem para evitar o colapso dos sistemas locais de saúde, como observado em

países  desenvolvidos  como  em  Nova  York/EUA,  Itália,  Espanha,  China  e  recentemente  no

Equador.  Ao  tempo,  essas  medidas  temporárias,  permitem  aos  gestores  tempo  relativo  para

estruturação dos serviços de atenção à saúde da população, com consequente proteção do Sistema

Único  de  Saúde.  Avalia-se  que  as  Unidades  da  Federação  que  implementaram  medidas  de

distanciamento  social  ampliado  devem  manter  essas  medidas  até  que  o  suprimento  de

equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos,

46 Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
47 In: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/03/BE6-Boletim-Especial-do-COE.pdf. Acesso em 
05/04/2020.
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enfermeiros,  demais  profissionais  de saúde e outros)  estejam disponíveis  em quantitativo

suficiente,  de  forma  a  promover,  com  segurança,  a  transição  para  a  estratégia  de

distanciamento social seletivo”.

No mesmo  sentido,  em entrevista  coletiva  exibida  06/04/2020,  o  Ministro  da

Saúde reforçou à população brasileira a recomendação para que as pessoas atendam às medidas de

isolamento social em seus Estados e emendou, categoricamente: 

“(…) temos uma doença infecciosa respiratória viral, que transmite, que o vírus é competente, se

juntarmos, vamos fazer contaminação um dos outros. Alguns não terão absolutamente nada, nem

saberão que têm a doença, outros terão formas leves, um número expressivo terá uma doença que

vai levá-los ao hospital e um número vai levá-los ao CTI e um número vai a óbito. Ponto. No

momento, não tenho vacina. Ponto. No momento, não tenho um remédio que eu possa acreditar

que usando esse remédio em larga escala eu consiga tratar. Ponto. No momento não tenho testes

que eu consiga fazer  na velocidade que eu poderia imaginar num país dessas dimensões para

correr atrás do paciente contaminado. Ponto. A história natural desta doença está sendo escrita

pela sociedade. As sociedades que conseguiram um código de funcionamento muito restrito,

conseguiram passar sem ter a espiral alta. As que tiveram maior volume de movimentação

tiveram a espiral alta e  fizeram graus diferentes  de colapso. Quando se faz o colapso,  a

economia sofre muito mais do que quando se controla, porque quando se tem um colapso,

não  tem  outra  alternativa  a  não  ser  uma  quarentena  horizontal,  que  nós  não

experimentamos  no  Brasil.” 

Fonte:  

Jornal Nacional, íntegra 03/04/2020 – gravação de 08:08 a 08:53

Não obstante o pronunciamento acima destacado, na mesma data, 06/04/2020, o

Ministério  da  Saúde  publicou  o  Boletim  Epidemiológico  nº  07,  do  Centro  de  Operações  de

Emergências em Saúde Pública – COVID-19,48 cuja conclusão final acerca da avaliação de risco

48Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
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nacional, em 04/04/2020, é a de que: 

“Avalia-se  que  as  Unidades  da  Federação  que  implementaram  medidas  de

distanciamento  social  ampliado  devem  manter  essas  medidas  até  que  o

suprimento de equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais)

e equipes de saúde (médicos,  enfermeiros,  demais profissionais de saúde e

outros) estejam  disponíveis em quantitativo suficiente, de forma a promover,

com  segurança,  a  transição  para  a  estratégia  de  distanciamento  social

seletivo”

Contraditoriamente,  o  Ministério  também  anuncia,  no  mesmo  boletim

epidemiológico em que veiculou a conclusão acima destacada, orientações de caráter genérico aos

Estados da Federação acerca das medidas de isolamento social, que podem ser assim sintetizadas:

• A partir de 13 de abril, os municípios, Distrito Federal e Estados que implementaram

medidas de Distanciamento Social Ampliado (DSA), onde o número de casos confirmados

não  tenha  impactado  em  mais  de  50%  da  capacidade  instalada  existente  antes  da

pandemia,  devem  iniciar  a  transição  para  Distanciamento  Social  Seletivo  (DSS).  Os

conceitos são apresentados neste boletim. 

• Os locais  que  apresentarem coeficiente  de incidência  50% superior  à  estimativa

nacional devem manter essas medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos, EPI,

respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde estejam disponíveis em quantitativo

suficiente,  de  forma  a  promover,  com  segurança,  a  transição  para  a  estratégia  de

distanciamento social seletivo conforme descrito na preparação e resposta segundo cada

intervalo epidêmico.

• Em todos as Unidades Federadas, o Ministério da Saúde recomenda a adoção da

estratégia de afastamento laboral.

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
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Ao que tudo indica, se tratam de declarações contraditórias contidas num mesmo

documento oficial, o que pode ser aferido pela análise do próprio conteúdo ali detalhado, como a

seguir demonstraremos.

Inicialmente, o Ministério faz um apanhado sobre as modalidades de medidas de

distanciamento social. Explica que tais medidas “visam, principalmente, reduzir a velocidade da

transmissão do vírus. Ela não impede a transmissão. No entanto, a transmissão ocorrerá de modo

controlado em pequenos grupos (clusters) intradomiciliares.  Com isso, o sistema de saúde terá

tempo para reforçar a estrutura com equipamentos (respiradores, EPI e testes laboratoriais) e

recursos humanos capacitados (médicos clínicos e intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas,

bioquímicos, biomédicos, epidemiologistas etc.)”49.

Em  seguida,  diferencia  o  Distanciamento  Social  Ampliado  (DSA),  o

Distanciamento Social Seletivo (DSS) e Bloqueio Total (lockdown). 

O primeiro, afirma-se no Boletim, é estratégia não limitada a grupos específicos,

exigindo  que  todos  os  setores  da  sociedade  permaneçam  na  residência  durante  a  vigência  da

decretação  da  medida  pelos  gestores  locais.  O  objetivo  do  DSA é  reduzir  a  velocidade  de

propagação, visando ganhar tempo para equipar os serviços com os condicionantes mínimos de

funcionamento: leitos, respiradores, EPI, testes laboratoriais e recursos humanos. Aponta que sua

desvantagem está nos possíveis impactos significativos na economia, e como vantagem indica que é

medida  “essencial para evitar uma aceleração descontrolada da doença, o que pode provocar um

colapso no sistema de saúde e também causaria prejuízo econômico. Essa medida não está focada

no COVID-19, mas em todas as situações de concorrência por leitos e respiradores”50.

Já o distanciamento seletivo (DSS) é definido como estratégia onde apenas alguns

grupos ficam isolados, sendo selecionados os grupos que apresentam mais riscos de desenvolver a

49Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
50Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
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doença  ou  aqueles  que  podem apresentar  um quadro  mais  grave,  como idosos  e  pessoas  com

doenças crônicas (diabetes, cardiopatas etc) ou condições de risco como obesidade e gestação de

risco.  Nesse  caso,  pessoas  abaixo  de  60  anos  podem  circular  livremente,  se  estiverem

assintomáticos. Segundo o Boletim, o objetivo de tal medida é promover o retorno gradual às ati

laborais com segurança, evitando uma explosão de casos sem que o sistema de saúde local tenha

tido tempo de absorver. Como desvantagem, o Ministério afirma que, mesmo em uma estratégia de

DSS, os grupos vulneráveis continuarão tendo contato com pessoas infectadas assintomáticas ou

sintomáticas, ficando mais difícil o controle. Aponta que países como o Reino Unido começaram a

fazer essa medida e tiveram que recuar diante da estimativa de aceleração descontrolada de casos

sem suporte do sistema. Conclui que o DSS torna-se temerário sem as condicionantes mínimas

de   funcionamento: leitos, respiradores, EPI, testes laboratoriais e recursos humanos.   Além

disso, sinaliza que a vantagem dessa modalidade ocorre quando garantidos os condicionantes e

com a criação gradual de imunidade de rebanho de modo controlado, viabilizando a retomada

da  atividade  laboral  e  econômica,  com  redução  de  traumas  sociais  em  decorrência  do

distanciamento social51.

Note-se que não houve a entrega de um cheque em branco às unidades federativas

para que iniciassem prontamente a flexibilização das medidas, uma vez que o DSS só apresenta

vantagens  se há condicionantes  garantidas e  se  a criação de imunidade coletiva é  feita  de

forma gradual  e  controlada,  coisa  que não ocorre  quando ausente  a  testagem em massa,

realizada de forma planejada e baseada em estudo de informações estratégicas em saúde.

Frise-se que, no Boletim em comento, é o próprio Ministério da saúde que

afirma,  categoricamente,  que  o  DSS,  também chamado  de  isolamento  vertical,  é  medida

temerária sem as condicionantes mínimas de funcionamento, bem como que alguns países que

vieram  a  adotá-la  tiveram  que  retroceder  rapidamente  a  medidas  mais  restritivas  por

atingirem a fase de crescimento descontrolado.

51Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
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O  retrocesso  mencionado  acima  é  justamente  a  categoria  de  isolamento

denominada bloqueio total ou lockdown. É o nível mais alto de segurança e pode ser necessário em

situação de grave ameaça ao Sistema de Saúde, com o fechamento de TODAS as  entradas  do

perímetro por profissionais de segurança e quando NINGUÉM tem permissão de entrar ou sair do

perímetro isolado. É adotada em momentos mais críticos, de aceleração descontrolada de casos e

óbitos, e os países que implementaram, conseguiram sair mais rápido do pico de crise52.

Feita  a  digressão,  o  Ministério  da  Saúde  passa  a  discorrer  sobre  as  fases

epidêmicas para poder apontar os estágios em que se encontram diferentes regiões do país. As fases

de  atividade  de  pandemia  que  podem informar  ações  de  saúde  pública  se  subdividem em:  a)

Epidemias localizadas; b) Aceleração descontrolada;  c) Desaceleração; e d) Controle.

O Ministério aponta que, até o momento, somente os Estados de SP, RJ, CE, AM e

o Distrito Federal estão apresentando situação limítrofe entre a ocorrência de epidemia localizada e

passagem para fase de  aceleração.  Os demais  Estados,  segunda afirma,  se  encontra  na  fase de

epidemias  localizadas  e  a  duração  e  a  gravidade  de  cada  fase  da  pandemia poderá  variar

dependendo da resposta local de saúde pública. 

Sergipe,  portanto,  está  inserido  na  fase  de  Epidemia  Localizada,  como

afirmado pelo Ministério da Saúde. 

Note-se que, segundo gráfico apresentado pelo próprio MS no Boletim, a curva de

aceleração da disseminação do vírus também é impactada na fase de epidemia localizada caso não

haja medidas de distanciamentos social:

52Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
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Com base nisso,  indica  o Ministério  que a  preparação e  resposta,  para a  fase

epidêmica de “Epidemias Localizadas”, são as seguintes:

• Casos relacionados a viagens ou contato

• Identificação de transmissão comunitária sustentada

• Monitoramento de contatos

• Isolamento domiciliar

• Distanciamento social Seletivo para reduzi a velocidade de transmissão e permitir a

implementação das estruturas  planejadas e descritas nos planos de constingência

• Testar o máximo de pessoas*  

(Grifo nosso)

 

As  contradições  ocorrem,  justamente,  quando  o  Ministério  recomenda  a

adoção de tais medidas para os Estados em fase de epidemia localizada (como Sergipe), mas

62

62/83



                                                                                       
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SERGIPE

 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE
CRISE/COVID-19     

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO

DA 20ª REGIÃO

faz uma análise de risco para o SUS que indica que, nacionalmente, não temos condições de

afirmar o preenchimento das condicionantes para flexibilização das medidas de isolamento

em  nenhum  dos  Estados  da  Federação,  simplesmente  porque  não  alcançamos,  ainda,  o

atendimento dos eixos centrais da cadeia de resposta para realizar a passagem controlada

para medidas de isolamento seletivo: a) a testagem em massa, por falta de kits de teste e falta

de capacidade para análise de resultados na velocidade recomendada; b) não finalização da

estruturação das redes de saúde (equipamentos de suporte: leitos, respiradores e equipes de

profissionais  da saúde),  que atenderão a  demanda regular e  de  Covid-19 na fase  de pico

(aceleração  descontrolada);  c)  a  constatação  de  casos  entre  profissionais  de  saúde,  que

constitui a maior preocupação da resposta à emergência;

Segundo o órgão federal, a dinâmica social e laboral deve acompanhar, em cada

localidade, as evidências de transmissão, o que permitiria identificar que o cenário de maior risco

pode acontecer semanas ou meses à frente. Desta forma, políticas e estratégias de distanciamento

social  e isolamento domiciliar  devem ser acionadas a partir de indicadores relacionados ao

número de casos e de óbitos por COVID-19 em cada município e/ou região em equilíbrio com a

capacidade do sistema de saúde em absorver as pessoas com casos leves e graves. 

Ocorre  que,  como  já  detalhado  nessa  petição,  Sergipe  ainda  não  possui  um

mapeamento real ou estimado do número de casos de Covid-19 no Estado, eis que, num universo de

2,3 milhões de habitantes, realizou pouco mais de 400 testes em hipóteses bastante restritas53. É

impossível,  para  o  ente  estadual,  afirmar  com  segurança  que  sua  rede  de  saúde,  incluindo

equipamentos (leitos/respiradores)  e EPIs dos quais dispõe tem condições de suportar a demanda

que  a  aceleração  da  disseminação do vírus  vai  provocar  ao  flexibilizar  as  atividades  sociais  e

econômicas  a partir  da próxima segunda feira,  como indicando pelo Ministério no Boletim ora

examinado. Simplesmente não há, ainda, a produção de informações técnicas consistentes, por meio

da execução de testagem ampla e projeções de cenário que permitam concluir que nossa rede está

preparada para a fase de pico que a liberação de atividades irá gerar mais adiante.

53 BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO PARA ATUALIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 
(COVID-19) da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe em 06/04/2020 (anexo).
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O agravamento das contradições no Boletim Epidemiológico se torna evidente

quando  o  Ministério  da  Saúde  afirma  que a    capacidade  laboratorial  do  Brasil  ainda  é  

insuficiente para dar resposta a essa fase da epidemia. Vejamos:

“Até  o  momento  foram  registradas  25.675  hospitalizações  por  Síndrome
Respiratória  Aguda  Grave  no  Brasil,  sendo  apenas  7%  (1.769/25.675)
confirmadas  para  COVID-19.  A  Rede  Nacional  de  Laboratório  é  semi-
automatizada,  composta  pelos  27  Laboratórios  Centrais  de  Saúde  Pública
(LACENs), Instituto Evandro Chagas e todas as unidades da Fundação Oswaldo
Cruz  que  juntas, em  carga  máxima,  são  capazes  de  processar
aproximadamente  6.700  testes  por  dia.  Para  o  momento  mais  crítico  da
emergência, será necessária uma ampliação para realização de 30 a 50 mil
testes de RT-PCR por dia.  Para isso, o Ministério da Saúde está estabelecendo
parceria  público-privada  com  grandes  redes  de  laboratórios  e  ampliando  a
capacidade dos LACENs, Fiocruz e Instituto Evandro Chagas.  No entanto, não
há escala de produção nos principais fornecedores para suprimento de kits
laboratoriais para pronta entrega nos próximos 15 dias.”

Além de afirmar que não tem capacidade laboratorial  para atender à demanda

gerada na fase de pico da epidemia (ampliação que ainda está sendo feita), o Ministério é categórico

ao afirmar que tal ampliação está prejudicada pois:  não há escala de produção nos principais

fornecedores para suprimento de kits laboratoriais para pronta entrega nos próximos 15 dias.

Soma-se a essas complicações o alarmante dado publicado no Worldometers54,

conhecido site de estatísticas em tempo real, onde verificamos que o Brasil ocupa uma das piores

posições  na  realização  de  testes  por  milhão  de  habitantes,  o  que  deixa  clara  a  gigantesca

subnotificação vivenciada no país e de que as medidas sanitária vem sendo tomadas, em grande

parte,  no escuro:

54 In: https://www.worldometers.info/coronavirus/ . Acesso em 07/04/2020.
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(relação completa no site)

Não é só isso, porém. Além da barreira apontada para a execução de testagem

quando alcançarmos a fase de aceleração descontrolada, há o agravante apontado pelo Ministério da

Saúde, no mesmo Boletim Epidemiológico, de “carência de profissionais de saúde capacitados

para manejo de equipamentos de ventilalação mecânica, fisioterapia respiratória e cuidados

avançados de enfermagem direcionados para o manejo clínico de pacientes graves de COVID-

19 e  profissionais  treinados  na atenção primária  para o manejo  clínico  de casos  leves  de

Síndrome Gripal.”55 Além disso, afirma o MS que “os leitos de UTI e de internação não estão

55Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
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devidamente estruturados e nem em número suficiente para a fase mais aguda da epidemia.”56

Ora, é o próprio Ministério da Saúde que afirma, de forma inequívoca, que

as condicionantes que traça para a realização de uma transição entre medidas de isolamento

ampliado para medidas de isolamento seletivo não estão preenchidas, tornando temerária a

realização de flexibilizações sem o cumprimento dos eixos centrais da cadeia de resposta que

autorizem a passagem.

Não é por outro motivo que, na “Conclusão da avaliação de risco nacional em

04/04/2020”,  na  página  17  do  Boletim Epidemiológico57 ora  analisado,  o  Ministério  da  Saúde

apresenta orientação que –  quiçá apenas aparentemente – se contradiz com a diretriz traçada ao

início  do  documento,  no  sentido  de  flexibilização  das  medidas  a  partir  da  próxima  semana.

Vejamos:

Conclusão da avaliação de risco nacional em 04/04/2020

Considerando que pandemia de COVID-19 é dividida em quatro fases epidêmicas: transmissão
localizada,  aceleração  descontrolada,  desaceleração  e  controle,  e  que  no  momento  o  país  se
encontra na fase de transmissão localizada (comunitária) com alguns locais passando para a fase
de aceleração descontrolada; 

Considerando  que  as  estratégias  de  distanciamento  social  aplicadas  pelos  Estados  e  Distrito
Federal,  estão de acordo com recomendações de órgãos internacionais como a OMS, bem
como do próprio Ministério da Saúde;

Considerando que tais medidas apresentam efetividade e estão permitindo a estruturação da
resposta dos serviços de saúde para o período de maior incidência da doença, que ocorrerá
dentro de algumas semanas;

Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
56Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
57Boletim Epidemiológico nº 07 do Ministério da Saúde, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
–  COVID-19,  publicado  em  06/04/2020.  “ESPECIAL:  DOENÇA  PELO  CORONAVÍRUS  2019”.  In:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-do-COE---Atualizacao-da-
Avaliacao-de-Risco.pdf . Acesso em 06/04/2020.
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Considerando que questões logísticas de compra e distribuição de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI para profissionais saúde têm sido prejudicadas por questões comerciais
internacionais, colocando esses trabalhadores num importante grupo de risco;

Considerando que a gestão do Sistema Único de Saúde - SUS é tripartite, com comando único em
cada esfera de governo, e que o Ministério da Saúde vem construindo e pactuando junto ao
Conselho  Nacional  dos  Secretários  de  Saúde  –  CONASS  e  ao  Conselho  Nacional  de
Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS um documento que explicita condicionantes
para que o Sistema Único de Saúde permita que os diferentes grupos sociais possam manter suas
atividades  produtivas,  garantindo  a  esses  mesmos  grupos  a  retaguarda  de  saúde,  quando
precisarem do SUS.

O Ministério da Saúde avalia que as estratégias  de distanciamento social  adotadas pelos
estados e municípios, contribuem para evitar o colapso dos sistemas locais de saúde, como
vem sendo observado em países desenvolvidos como EUA, Itália, Espanha, China e recentemente
no Equador. Ao tempo,  essas  medidas temporárias,  permitem aos gestores  tempo relativo
para estruturação dos serviços de atenção à saúde da população, com consequente proteção
do Sistema Único de Saúde.

Avalia-se que as Unidades da Federação que implementaram medidas de distanciamento
social ampliado devem manter essas medidas até que o suprimento de equipamentos (leitos,
EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais
profissionais de saúde e outros) estejam disponíveis em quantitativo suficiente, de forma a
promover, com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento social seletivo.

(grifo nosso)

Nota-se, portanto, que duas interpretações possíveis podem ser extraídas da

análise do documento em seu conjunto:

→  Ou  não  há  contradição  nas  afirmações  contidas  no  Boletim

Epidemiológico nº 07 do MS, porque, em realidade a indicação da flexibilização de medidas

apontadas para os Estados, a partir do dia 13 de abril de 2020, só valem para aqueles que já

preencheram todas as condicionantes dos eixos centrais da cadeia de resposta que autorizam a

realização  da  passagem controlada  de  medidas  de  isolamento  ampliado  para  medidas  de

isolamento seletivo (o que não ocorreu ainda no caso de Sergipe);

→ ou  faltou  ao  Ministério  da  Saúde  a  demonstração  de  que  a  transição
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indicada  e,  inclusive,  na  data  indicada  (13/04)  para  os  Municípios  e  Estados,  sem  o

preenchimento completo das condicionantes analisadas (testagem, leitos, respiradores, EPIs e

equipes  profissionais) não compromete a saúde das pessoas.  Em outras  palavras:  faltou a

superação do ônus técnico para indicação de liberação de atividades a partir da citada data,

mesmo sem o preenchimento das condicionantes, no qual os fatores preponderantes de análise

devem ser sanitários, e não econômicos.

Com  efeito,  deve  o  órgão  federal  apresentar  as  justificativas  técnicas  para

esclarecer como chegou a conclusão de que, nos locais onde o número de casos confirmados não

tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada existente antes da pandemia,  podem

iniciar a transição para Distanciamento Social Seletivo (DSS) na data sinalizada, já que durante toda

a fundamentação utilizada no documento publicado há clara  indicação de que a transição deve

ocorrer  mediante  atendimento  de  condicionantes  que,  no  momento,  não  se  pode  afirmar  estar

supridas por nenhum dos Estados da Federação, justamente em razão dos problemas,  de cunho

nacional e internacional apontados pelo próprio MS quanto a: a) quantidade de kits de testagem e

estratégia de testagem; b) nossa diminuta capacidade laboratorial para atender ao momento de pico

da epidemia; c) a barreira imposta à ampliação da capacidade laboratorial dos LACENs, Fiocruz e

Instituto Evandro Chagas em razão da ausência de escala de produção nos principais fornecedores

para suprimento de kits  laboratoriais  para pronta entrega nos próximos 15 dias;  d) carência  de

profissionais  de  saúde  capacitados  para  manejo  de  equipamentos  de  ventilação  mecânica,

fisioterapia respiratória e cuidados avançados de enfermagem direcionados para o manejo clínico de

pacientes graves de COVID-19 e profissionais treinados na atenção primária para o manejo clínico

de casos leves de Síndrome Gripal; e) os leitos de UTI e de internação não estão devidamente

estruturados e nem em número suficiente para a fase mais aguda da epidemia.

Outras variáveis que pioram o cenário Brasil caso as medidas de isolamento sejam

flexibilizadas da forma apontada no Boletim Epidemiológico nº 07 pelos Estados e Municípios são

apontadas em matéria publicada no G158, em 07/04/2020, que destaca a necessidade de combinação

58 In:  https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/04/07/o-maior-erro-de-mandetta.ghtml?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1; Acesso em 07/04q2020.
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de medidas de monitoramento do transporte (entrada e saída de pessoas de uma localidade) como

imprescindíveis para frear a disseminação:

“Várias outras variáveis teriam de ser levadas em conta para garantir a preservação de vidas nas

regiões menos atingidas.

A primeira, e mais óbvia, é a restrição a viagens. Enquanto houver circulação livre, um único

infectado vindo das áreas mais  críticas  pode criar um foco com milhares  de casos,  como

aconteceu em cultos religiosos na Coreia do Sul e na França. Para conter o vírus em Wuhan, o

epicentro da pandemia, o governo chinês passou a monitorar todas as entradas e saídas da cidade e

da  província de  Hubei.  Em postos  de estrada e  estações de trem de todo o país,  termômetros

capazes de detectar sinais de febre à distância se tornaram ubíquos. 

A Covid-19 se espalhou de uma única cidade para toda a China em apenas 30 dias. No final de

janeiro,  depois  de muito vacilar,  o governo chinês  decretou enfim o “lockdown” em Wuhan e

noutras 15 cidades. Depois estendeu medidas de isolamento a todas as províncias. Nem todas foram

submetidas ao mesmo rigor, mas passou a haver monitoramento rígido do transporte, para frear

a contaminação. 

A segunda medida a adotar, e a mais importante, é ampliar e disseminar a capacidade de testes.

O objetivo é isolar quem estiver contaminado e rastrear todos os seus contatos. Na China, isso foi

feito em todas as cidades que não estavam sujeitas às mesmas restrições que os principais focos da

pandemia.

Na Itália,  foi a ampliação da capacidade de testes que garantiu o  perfil menos devastador da

epidemia  no  Vêneto do  que  na  vizinha  Lombardia.  Mesmo  sem  atingir  a  sofisticação  de

rastreamento da Coreia do Sul ou de Cingapura,  os venezianos trataram de identificar a maior

quantidade possível de casos, mesmo aqueles com sintomas leves, e de isolá-los, além de rastrear

todos os contatos. Aplicaram, até o final de março, quase 2 mil testes para cada 100 mil habitantes,

o dobro da Lombardia. A letalidade (mortes por casos confirmados) ficou abaixo de 5%, ante quase

16% na região vizinha. 

O relaxamento do isolamento social, sem monitoramento dos transportes nem uma capacidade

de testes robusta, não passa de uma quimera. A Covid-19 é uma doença insidiosa, que pode ser

transmitida por quem aparentemente não apresenta sintoma nenhum. A infecção pode levar até duas

semanas  para  manifestar  os  primeiros  sintomas.  Deter  o  vírus  significa  saber  quem são  esses

pacientes assintomáticos e isolá-los até da própria família.”
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A matéria  conclui  que a  decisão,  destituída de base científica,  foi  tomada por

motivos  políticos  para  preservação  do  Ministro  da  Saúde  na  direção  da  pasta59.  De  fato,  a

publicação do Boletim ocorreu na mesma data em que a notícia de sua iminente exoneração povoou

os meios de comunicação durante todo o dia, e seu conteúdo contrasta com as posições que vinham

sendo reiteradamente externadas pelo Ministério em seus pronunciamentos oficiais. 

Não podemos olvidar que o Brasil “já tem sido leniente na aplicação das normas

de distanciamento social impostas até agora” e que “um levantamento com base na localização de

celulares sugere que elas têm sido cumpridas por pouco mais de 50% da população”60. Aracaju, por

exemplo é a antepenúltima capital em observância das normas de isolamento (mesmo mantidas as

restrições atuais), com apenas 50,9% de adesão da população61. Uma medida que advenha do poder

público flexibilizando as restrições, portanto, tende a produzir resultados desastrosos.

Como  já  analisado  em  item  precedente  desta  petição  inicial,  a  aplicação  do

princípio da precaução no direito à saúde impõe à Administração Pública o dever de observar a

reserva de administração. Isso implica que a Administração Pública, ao adotar medidas que

impactam na saúde pública (ainda mais  em larga escala,  como é  o caso da pandemia de

Covid-19), possui dever de comprovação científica da eficácia da medida sanitária adotada.

Tal reserva  de  administração  é  cabível  nos  casos  em  que  os  critérios  técnicos  devem

preponderar sobre razões de índole política. 

Como  já  reconhecido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  o  direito  à  saúde

compreende a prática de medicina baseada em evidências. No caso dos autos, a medicina baseada

em  evidência  determina  para  o  combate  à  COVID-19  (critério  técnico  reconhecido  pela

Organização  Mundial  da  Saúde)  o  isolamento  social  e  a  quarentena,  os  quais  não  podem ser

relegados por critérios meramente políticos.

59 In:  https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/04/07/o-maior-erro-de-mandetta.ghtml?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1; Acesso em 07/04q2020.

60 In:  https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/04/07/o-maior-erro-de-mandetta.ghtml?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1; Acesso em 07/04q2020.

61 https://exame.abril.com.br/brasil/por-coronavirus-57-da-populacao-brasileira-esta-em-isolamento/ . Acesso em 
07/04/2020.

70

70/83



                                                                                       
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SERGIPE

 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE
CRISE/COVID-19     

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO

DA 20ª REGIÃO

Ao julgar  a  ADI 5592,  em 2019,  o  Supremo assentou claramente  que  para  a

aprovação do mecanismo de dispersão por aeronaves de substâncias químicas para combate ao

mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikunguya e do vírus da zika, é necessária a

“aprovação  das  autoridades  sanitárias  e  ambientais  competentes  e  a  comprovação  científica  da

eficácia da medida”62.

Assim, o Supremo submeteu a constitucionalidade do método de prevenção ao

zikavírus a dois testes, ambos deferentes ao conhecimento técnico-científico: (i) aprovação pela

autoridade técnica competente e (ii) comprovação científica da eficácia da medida63.

Transpondo ao contexto do combate ao coronavírus, cabe ao Ministério da Saúde,

dentro de sua esfera de atribuições e ao emitir orientações de caráter geral como a realizada no

Botem  Epidemiológico  de  nº  07,  de  06/04/2020,  emitir  opinião  técnica  e  cientificamente

fundamentada sobre a indicação de flexibilização do isolamento social ampliado adotado pelos

diversos Estados e Municípios,  ante ao não atendimento das condicionantes por ele mesmo

apontadas, registrando, de modo genérico, uma data (13/04) para que os entes locais realizem

a transição, mesmo sem a devida proteção da rede de saúde e desconhecendo por completo

(como é o caso de Sergipe) o grau de disseminação do vírus nas localidades, face à ausência de

testagem ampla.

Não se deve olvidar que a abertura gradual do isolamento pressupõe o teste em

massa da população,  com a colocação em isolamento dos casos  em aguardo de resultado e  os

confirmados.  A situação  atual,  evidentemente,  torna  tal  medida  inexequível,  uma  vez  que  é  o

próprio Ministério da Saúde que reconhece os graves problemas que o país enfrenta para ampliação

de  sua  capacidade  laboratorial.  Atualmente,  diga-se,  a  testagem  ocorre,  majoritariamente  em

pacientes internados, cujo resultado é obtido em mais de 7 dias. O cenário atual torna, portanto,

impossível tal procedimento.

62 DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-ao-
coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.

63 DAUD, Felipe. O Direito no combate ao coronavírus. In: https://www.jota.info/especiais/o-direito-no-combate-ao-
coronavirus-03042020 . Acesso em 05/04/2020.
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VIII– TUTELA DE URGÊNCIA

A antecipação provisória dos efeitos da tutela definitiva – ou simplesmente “tutela

provisória” - tem por finalidade abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição,

redistribuindo  o  ônus  do  tempo  do  processo.  Qualquer  tutela  definitiva  pode  ser  concedida

provisoriamente, de modo que é possível antecipar provisoriamente a satisfação ou

a cautela do direito afirmado64.

Diante dos fundamentos acima expostos, e a fim de garantir a máxima proteção

aos  direitos  fundamentais  envolvidos,  passa-se  a  detalhar  de  que  forma  se  busca  a  tutela

jurisdicional no presente caso.

As tutelas provisórias de urgência exigem a demonstração da “probabilidade do

direito” e do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A Lei n. 7.347/85,

que disciplina a ação civil pública, em seus artigos 3° e 11, prevê a possibilidade de se formular

pedido consistente em obrigação de fazer e não fazer. Já o artigo 12 da mesma lei autoriza ao juiz

conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, para a efetivação da referida obrigação.

O magistrado dispõe, ainda, do poder de cominar multa diária ao réu (astreintes) para que cesse a

atividade nociva ao meio ambiente, norma em sintonia com o artigo 497 do CPC65.

No que se refere à tutela específica de urgência pleiteada nestes autos, esta se dá

com base na tutela de remoção de ilícito. Esta destina-se a retirar, remover os efeitos de uma ação

ilícita que já ocorreu. Deve-se ressaltar que o ilícito não se confunde com o dano. O ilícito é a causa

do dano, e nem sempre vem acompanhado deste. Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni aponta

que “para remover o ilícito ou a causa do dano basta restabelecer a situação que era anterior ao

ilícito. Dessa maneira ocorrerá a sua supressão, secando-se a fonte capaz de gerar o dano66”.

64 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual
civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. Vol. 2. 10ª ed.
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 569.

65 Nessa linha, o parágrafo único do artigo 497 do Código de Processo Civil:“para a concessão da tutela específica 
destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a 
demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.”

66 MARINONI, Luiz Gulherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos 
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As ilegalidades contidas no decreto  estadual  n.  40.567/2020 (ou outro que

venha a sucedê-lo e contenha dispositivo similar) devem ser suspensas, de modo a garantir

que  as  medidas  emergenciais  de  saúde  sejam  adotadas  em  sua  inteireza,  na  esteira  das

proposições da OMS. 

Houve inequívoca extrapolação do poder regulamentar  por parte  do Estado de

Sergipe ao inserir no rol de serviços essenciais as atividades industriais em geral, sem a observância

de parâmetro normativo existente (Lei Federal 7.783/1989 e Decreto Federal nº 10.282/2020). Além

disso,  a  tal  inclusão  não  guardou conexão  técnica,  científica  ou  jurídica  com  a  Lei  nº

13.979/2020, e não foi precedida de justificativas e estudos técnicos, a exemplo do monitoramento

da disseminação da pandemia por meio de  estratégia de testagem em massa e de  estudos de

cenários/projeções de número de casos em correspondência com a capacidade da rede de saúde

(equipamentos,  insumos  e  pessoal),  devidamente  apresentadas  à  sociedade.  Por  tais  razões,

conclui-se que o Estado, nesse ponto, incidiu em ilicitude que deve ser removida de plano.

Há, ainda, o risco que novas medidas similares venham a ser editadas pelo

Estado, flexibilizando as medidas de afastamento social, sem a observância de    justificativas e  

estudos técnicos, em especial dos condicionantes acima mencionados.

O crescimento do número de novos casos é exponencial e, embora haja enorme

preocupação com  a economia e a preservação de empregos – como, a todo momento, se vê nos

noticiários locais, nacionais e internacionais –, estes não podem se sobrepor ao direito à vida, que

neste momento exige medidas mais restritivas à circulação de pessoas, sendo recomendado, como

visto, o isolamento social, suspendendo-se as atividades não essenciais e, mantendo-se apenas as

essenciais,  mediante  a  imposição  de cuidados que  reduzam a transmissão do vírus,  justamente

porque  a  interrupção  destas colocam  em  perigo  a  sobrevivência,  a  saúde  ou  a  segurança  da

população.

A principal recomendação da Organização Mundial de Saúde para conter o contágio é

justamente o isolamento social67, que, de acordo com evidências científicas, é capaz de achatar a

Tribunais, 2013, p. 216.

67https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-reforca-proposta-de-isolamento-social-contra-coronavirus-mas-diz-que-e-preciso-fazer-

mais,70003249476,acesso em 27/03/2020
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curva numérica de pessoas infectadas, fazendo que haja um menor número de pessoas infectadas

em curto espaço de tempo68. 

Interromper o movimento da população permite ganhar tempo e reduz a pressão nos

sistemas de saúde. A OMS recentemente reforçou que “a última coisa que um país precisa é abrir

escolas e  empresas, e ser forçado a fechá-las novamente por causa de um ressurgimento do

surto”69. 

Na  contramão  dessa  perspectiva,  o  Decreto  Estadual  não  indica  qualquer

justificativa científica ou técnica para a liberação de atividades não essenciais e a garantia de que o

funcionamento não prejudicaria o combate à COVID-19. 

A razoabilidade da medida adotada está ausente, também, porque  o Estado de

Sergipe  não demonstrou,  de  forma  transparente,  que  terá  condições  de  assegurar,  no

momento  de  pico  da  epidemia,  a  saúde  de  sua  população,  que,  mais  uma  vez  devemos

recordar, é majoritariamente usuária do SUS (mais de 80% não possui plano de saúde)70.

Na data de hoje, segundo informações prestadas pelos órgãos de saúde e hospitais

da rede contratualizada do Estado aos membros do Ministério Público Federal, Ministério Público

do Trabalho e Ministério Público do Estado de Sergipe via reuniões por videoconferência e por

meio de WhastApp (porque assim o exigem as atuais circunstâncias), encontram-se prontos para

recebimento exclusivo de pacientes com Covid-19 menos de 50 leitos de UTI em todo o Estado:

Dados atuais de leitos de UTI regulados pelo Estado de Sergipe (cerca de 32 leitos

já prontos para recebimento exclusivo de pacientes Covid-19):

a) 10 no HUSE para adulto e 1 leito na UTI pediátrica;

68https://www.dw.com/pt-br/por-que-isolar-grupos-contra-o-novo-coronav%C3%Adrus-n%C3%A3o-%C3%A9-vi  
%C3%A1vel-no-brasil/a-52933336, acesso em 27/03/2020 

69https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/25/oms-reitera-importancia-do-isolamento-para-combater-coronavirus.ghtml, acesso em 

27/03/2020 

70 OLIVEIRA, Kleber Fernandes de.  Possíveis reflexos da epidemia do coronavírus em áreas de extrema pobreza e
vulnerabilidade social: o caso de Sergipe, Departamento de Estatística e Ciências Atuariais, Universidade Federal
de Sergipe.
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b) 10 no Hospital Cirurgia

c) 10 no Hospital Universitário de Lagarto;

d) 1 no Hospital Regional de Itabaiana.

É certo que o Estado de Sergipe vem envidando esforços, assim como os hospitais

beneficentes da rede contratualizada para atendimento SUS, para ampliação desses números, com a

expectativa de vir a alcançar 96 leitos de UTI para atendimento de Covid-19 ao longo dos

meses  de  abril  e  maio  de  2020,  conforme PLANEJAMENTO DA REDE ESTADUAL DE

SAÚDE / HOSPITALAR - COVID 19 (em anexo).

É notório que o sistema público de saúde brasileiro já enfrenta sérias dificuldades

sem a  existência  da  COVID-19.  E  a  perspectiva  de  grande  número  de  pessoas  precisarem de

atendimentos de emergência, simultaneamente, poderá colapsar esse sistema.

Nota-se,  portanto,  que  o  Estado  ainda  não finalizou  a  estruturação  dos

serviços de atenção à saúde da população para atender à demanda Covid-19 em seu período

de pico, com consequente proteção do Sistema Único de Saúde.

É necessário, portanto, para flexibilização de medidas de isolamento social e

retomada gradativa de atividades econômicas  não essenciais, demonstrar o suprimento de

equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos,

enfermeiros,  demais  profissionais  de  saúde  e  outros)  estejam disponíveis  em quantitativo

suficiente, conforme estudos de cenário realizados, de forma a promover, com segurança, a

transição para a estratégia de distanciamento social seletivo.

Tais  conclusões  são  do  próprio  Ministério  da  Saúde,  através  do  Centro  de

Operações de Emergências em Saúde Pública – COVID-19, em seu Boletim Epidemiológico nº 06,

publicado em 03/04/202071, no qual avalia que:

“O Ministério da Saúde avalia que as estratégias de distanciamento social adotadas pelos estados e

municípios, contribuem para evitar o colapso dos sistemas locais de saúde, como observado em

71 In: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/03/BE6-Boletim-Especial-do-COE.pdf. Acesso em 
05/04/2020.
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países  desenvolvidos  como  em  Nova  York/EUA,  Itália,  Espanha,  China  e  recentemente  no

Equador.  Ao  tempo,  essas  medidas  temporárias,  permitem  aos  gestores  tempo  relativo  para

estruturação dos serviços de atenção à saúde da população, com consequente proteção do Sistema

Único  de  Saúde.  Avalia-se  que  as  Unidades  da  Federação  que  implementaram  medidas  de

distanciamento  social  ampliado  devem  manter  essas  medidas  até  que  o  suprimento  de

equipamentos  (leitos,  EPI,  respiradores  e  testes  laboratoriais)  e  equipes  de  saúde  (médicos,

enfermeiros,  demais  profissionais  de  saúde  e  outros)  estejam  disponíveis  em  quantitativo

suficiente, de forma a promover, com segurança, a transição para a estratégia de distanciamento

social seletivo”.

Além disso, também há informação, como já relatado nessa petição, que o Estado

de Sergipe vem realizando pouquíssimos testes para Covid-19 na população sergipana,  gerando

grande subnotificação.

Embora tenha anunciado a ampliação da testagem em razão do recebimento de

kits de testes do Ministério da Saúde, do tipo Testes Rápidos (5.258) e RT-PCR (936)72, ainda não

foi iniciado o processo de testagem e a apresentação da estratégia a ser utilizada, de modo que,

atualmente, não se conhece a circulação viral que realmente está acontecendo no Estado de Sergipe

e o efetivo monitoramento da demanda por COVID-19 e sua tendência de morbimortalidade na

população, o que ensejou, inclusive a Expedição da Recomendação n. 009/2020, pelo MPF, MPT e

MP/SE ao Governo do Estado. 

Note-se que,  mesmo com a chegada desses kits  do Ministério  da Saúde (e de

outros adquiridos pelo próprio Estado, anunciados no montante de 10 ou 15 mil kits tipo “teste

rápido”),  ainda levaria  um tempo até  que atendidos  todos os casos  pendentes  de diagnóstico e

mesmo a realização de uma testagem de percentual da população assintomática, para que se pudesse

fundamentar,  de  forma  embasada,  a  retomada  gradual  das  atividades  sociais  e  econômicas  no

Estado.

O que não se pode, efetivamente, é realizar esse movimento às cegas, expondo a

risco a saúde da população como um todo, não são dos infectados, mas de todo aquele potencial

72 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46632-comeca-hoje-a-distribuicao-de-500-mil-testes-rapidos-  
para-todo-o-pais 
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usuário do sistema de saúde em Sergipe, pelo risco de que este possa colapsar caso tenhamos uma

contaminação rápida e com simultaneidade de casos graves (ou de outros que possam se agravar por

ausência de atendimento adequado).

Para ter conhecimento sobre o panorama da estratégia de testagem a ser adotada

pelo Estado de Sergipe, o MPF enviou Ofício (em anexo) à Secretaria de Estado da Saúde cujo

objetivo foi alertar para o fato de que os testes não vinham sendo realizados sequer nas hipóteses

prioritárias recomendadas pela OMS e que informasse qual era a estratégia para a ampliação da

testagem em âmbito local, seja com o apoio dos testes encaminhados pelo Governo Federal, seja

mediante medidas para aquisição própria dos kits. Não obstante a realização de reunião específica

por videoconferência para tratar do tema, da qual participaram o Secretário de Estado de Saúde de

Sergipe a Superintendente Executiva da  Secretaria de Saúde do Estado, MPF, MPT e MP/SE, na

qual foram prestadas algumas informações sobre aquisição de kits de testagem pelo próprio Estado

e de que mudariam o protocolo de testagem nos próximos dias, o fato é que, até o momento, não se

tem conhecimento de como se dará isso e em quanto tempo poderemos ter uma ideia mais precisa

da situação da pandemia em Sergipe.

Some-se  a  isso,  ainda,  os  noticiados  problemas  para  aquisição  de  EPIs  e

ventiladores pulmonares que vem sendo enfrentados em todo o país (e no mundo), com prática de

preços  elevados  e  interceptação  de  cargas  internacionais  por  outros  países  gerando  risco  de

desabastecimento.

A probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pela argumentação

contida na inicial. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do permitido

aumento  da  circulação  de  pessoas,  estimadas  em  40.000  trabalhadores  formais  e  informais,

envolvidos nas atividades industriais não essenciais liberadas, o que aumentará o contato social no

ambiente de trabalho, nos deslocamentos e nas atividades acessórias desenvolvidas no percurso

(alimentação,  por  exemplo),  contatos  esses  que  são  ainda  estendidos  aos  familiares  de  tais

trabalhadores quando estes retornam a suas residências.

A  demora  em  se  determinar  a  implementação  das  medidas  mitigadoras  e

reparadoras necessárias pode representar um risco para a população, com consequências de difícil
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reversão. 

Diante de todo o exposto, presentes os dois requisitos ao deferimento da liminar,

conforme autoriza o art. 84, § 3º e 4º do CDC e artigos 300 e 303 do CPC.

IX – DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o

Ministério Público do Estado de Sergipe requerem:

a) A concessão de tutela de urgência para DETERMINAR:

a.1) A SUSPENSÃO da aplicação do inciso XXIV do §5º do art. 2º do Decreto Estadual

nº 40.567/2020 (ou sucedâneos), que insere as atividades industriais em geral (aí incluída a construção civil)

no rol de serviços essenciais, não sujeitos a fechamento e embaraço, devendo ser mantidas apenas aquelas

atividades industriais que se enquadrem nos incisos IV (fabricação de gêneros voltados ao abastecimento

alimentar  da  população)  e  XXII  (atividades  acessórias  ou  de  suporte  e  a  disponibilização  dos  insumos

necessários à efetivação de serviços/atividades essenciais estabelecidos neste Decreto, especialmente quando

se tratar das atividades de saúde e de segurança pública, ressalvado o funcionamento exclusivo para esse

fim);

a.2) Ao Estado de Sergipe, que se ABSTENHA de inserir no rol de serviços essenciais

dos Decretos que venha a editar acerca de medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 atividades que

não  guardem observância  dos  parâmetros  fixados  na  Lei  nº  7.783/1989 e  nos  Decretos  Federais  que

regulamentam a Lei 13.979/2020, bem como que não guardem  conexão técnica, científica ou jurídica

com a Lei nº 13.979/2020;

a.3) Ao Estado de Sergipe, que se  ABSTENHA de  autorizar atividades  não essenciais,

enquanto durar o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN) decorrente

do  coronavírus,  sem a  observância  das  seguintes  condicionantes:  i)  prévia  apresentação  de  justificativa
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técnica fundamentada, embasada em evidências científicas  e  análises sobre as informações estratégicas

em saúde no Estado de Sergipe, em especial decorrentes de testagem em massa e projeções baseadas em

estudos de cenário, em pleno compromisso com o direito à informação e o dever de justificativa dos atos

normativos e medidas de saúde; ii)  estabelecimento da responsabilidade das empresas que não seguirem

as normas sanitárias e o detalhamento de como será feita a fiscalização pelo poder público para assegurar

que as  medidas  de precaução serão cumpridas;  iii)  demonstração de que finalizou a estruturação dos

serviços de atenção à saúde da população para atender à demanda Covid-19 em seu período de pico ,

com consequente proteção do Sistema Único de Saúde, bem como o suprimento de equipamentos (leitos,

EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais profissionais de

saúde e outros) em quantitativo suficiente, conforme estudos de cenário realizados;

a.4)  Ao Estado de  Sergipe,  que  APRESENTE,  no prazo de 05  (cinco dias),  plano

estratégico detalhado, com cronograma e ações definidas, para ampliação do número de testes para

detecção da patologia Covid-19, que inclua, minimamente: i) as hipóteses prioritárias da Organização

Mundial da Saúde – OMS constantes no documento   Laboratory testing strategy recommendations for  

COVID-19  , de 20/03/2020  73; e ii) percentual da população assintomática; com o objetivo de ser mapeada

a disseminação do vírus na população sergipana, inclusive para a oportuna retomada paulatina e seletiva de

atividades econômicas e sociais, e o fluxo periódico de restrição/liberação da circulação de pessoas;

a.5)  à  União,  que  PROVIDENCIE o  apoio  técnico-científico,  material  e  logístico

solicitado pelo Estado de Sergipe, para o atendimento das medidas condicionantes indicadas no item a.3 e

da providência requerida no item a.4, inclusive, se necessário, com o envio de equipe do Ministério da Saúde

a Sergipe.

a.6)  à  União,  que  APRESENTE,  no  prazo  de  05  dias, justificativa  técnica

fundamentada,  em pleno compromisso com o direito  à  informação e o dever  de justificativa dos atos

normativos  e  medidas  de  saúde, de  forma  a  viabilizar,  com  segurança,  eventual  transição  para  a

estratégia de distanciamento social seletivo que venha a ser adotada pelo Estado de Sergipe, que inclua:

i) análise da execução de testagem e de projeções baseadas em estudos de cenário da pandemia no Estado; ii)

73 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf

79

79/83



                                                                                       
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
SERGIPE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SERGIPE

 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE
CRISE/COVID-19     

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO

DA 20ª REGIÃO

correlação entre tais projeções e a estruturação dos serviços de atenção à saúde (equipamentos, insumos e

pessoal);

Requer que todos os pedidos acima formulados contra os réus sejam determinados sob

pena de  multa cominatória não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil  reais)  diários  ou por ato de violação,

conforme o caso.

b) A CITAÇÃO dos demandados, por meio de seus representantes legais, para, querendo,

contestar a presente demanda no prazo legal;

c) Ao final, o julgamento da PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para:

c.1)  CONFIRMAR os pleitos antecipatórios formulados no item “a” :

a.1) A SUSPENSÃO da aplicação do inciso XXIV do §5º do art. 2º do Decreto

Estadual nº 40.567/2020 (ou sucedâneos), que insere as atividades industriais em

geral (aí incluída a construção civil) no rol de serviços essenciais, não sujeitos a

fechamento  e  embaraço,  devendo  ser  mantidas  apenas  aquelas  atividades

industriais que se enquadrem nos incisos IV (fabricação de gêneros voltados ao

abastecimento  alimentar  da  população)  e  XXII  (atividades  acessórias  ou  de

suporte  e  a  disponibilização  dos  insumos  necessários  à  efetivação  de

serviços/atividades essenciais estabelecidos neste Decreto, especialmente quando

se  tratar  das  atividades  de  saúde  e  de  segurança  pública,  ressalvado  o

funcionamento exclusivo para esse fim);

a.2)  Ao Estado de Sergipe,  que se ABSTENHA de  inserir  no rol  de  serviços

essenciais dos Decretos que venha a editar acerca de medidas de enfrentamento à

pandemia de Covid-19 atividades que não guardem observância dos parâmetros

fixados na Lei nº 7.783/1989 e nos Decretos Federais que regulamentam a Lei

13.979/2020, bem como que não guardem conexão técnica, científica ou jurídica

com a Lei nº 13.979/2020;
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a.3)  Ao  Estado  de  Sergipe,  que  se  ABSTENHA de  autorizar  atividades  não

essenciais,  enquanto  durar  o  Estado  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de

Importância Internacional (ESPIN) decorrente do coronavírus, sem a observância

das  seguintes  condicionantes:  i)  prévia  apresentação  de  justificativa  técnica

fundamentada,  embasada  em evidências  científicas  e  análises  sobre  as

informações  estratégicas  em  saúde  no  Estado  de  Sergipe,  em  especial

decorrentes de testagem em massa e projeções baseadas em estudos de cenário,

em pleno compromisso com o direito à informação e o dever de justificativa dos

atos normativos e medidas de saúde; ii)  estabelecimento da responsabilidade das

empresas que não seguirem as normas sanitárias e o detalhamento de como será

feita  a  fiscalização  pelo  poder  público para  assegurar  que  as  medidas  de

precaução serão cumpridas;  iii) demonstração de que finalizou a estruturação

dos serviços de atenção à saúde da população para atender à demanda Covid-

19 em seu  período de  pico,  com consequente  proteção  do  Sistema Único  de

Saúde,  bem como o suprimento de equipamentos (leitos, EPI,  respiradores e

testes  laboratoriais)  e  equipes  de  saúde (médicos,  enfermeiros,  demais

profissionais de saúde e outros) em quantitativo suficiente, conforme estudos de

cenário realizados;

a.4)  Ao Estado de Sergipe,  que  APRESENTE, no prazo de 05 (cinco  dias),

plano  estratégico  detalhado,  com  cronograma  e  ações  definidas,  para

ampliação  do número de  testes  para detecção  da patologia  Covid-19,  que

inclua, minimamente: i) as hipóteses prioritárias da Organização Mundial da

Saúde  –  OMS  constantes  no  documento    Laboratory  testing  strategy  

recommendations  for  COVID-19  ,  de  20/03/2020  74;  e  ii)  percentual  da

população assintomática;  com o objetivo de  ser  mapeada a  disseminação  do

vírus  na  população  sergipana,  inclusive  para  a  oportuna  retomada  paulatina  e

seletiva  de  atividades  econômicas  e  sociais,  e  o  fluxo  periódico  de

restrição/liberação da circulação de pessoas;

a.5)  à  União,  que  PROVIDENCIE  o  apoio  técnico-científico,  material  e

74 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
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logístico  solicitado pelo Estado de Sergipe, para  o atendimento das  medidas

condicionantes  indicadas  no  item a.3  e  da  providência  requerida  no  item a.4,

inclusive, se necessário, com o envio de equipe do Ministério da Saúde a Sergipe.

a.6)  à  União,  que  APRESENTE,  no  prazo  de  05  dias, justificativa  técnica

fundamentada, em pleno compromisso com o direito à informação e o dever de

justificativa dos atos normativos e medidas de saúde, de forma a viabilizar, com

segurança,  eventual  transição  para  a  estratégia  de  distanciamento  social

seletivo que venha a ser adotada pelo Estado de Sergipe, que inclua: i) análise

da  execução  de  testagem  e  de  projeções  baseadas  em  estudos  de  cenário  da

pandemia  no  Estado;  ii)  correlação  entre  tais  projeções  e  a  estruturação  dos

serviços de atenção à saúde (equipamentos, insumos e pessoal);”

c.2)  DECLARAR a nulidade dos do inciso XXIV do §5º do art. 2º do Decreto

Estadual  nº  40.567/2020  (ou  de  outros  que  venham  a  substitui-lo,  com

dispositivos similares com a finalidade de flexibilizar as medidas de isolamento

social,  no  período  da  emergência  em  saúde  pública  de  importância

internacional,  sem a observância das condicionantes  discriminadas no item

“a.3”);

c.3)  CONDENAR os  demandados  a  ESTABELECEREM uma  rotina

administrativa de devido procedimento de exposição de justificativa dos decretos e

atos normativos, sobretudo os que impactam a saúde da população, por meio da

explicitação das razões e informações técnicas que os motivam;

c.4)  Requer  que  todos  os  pedidos  acima  formulados  contra  os  réus  sejam

determinados sob pena de multa cominatória não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil

reais) diários ou por ato de violação, conforme o caso.

c.5)  requer a juntada dos documentos digitalizados, extraídos do Inquérito Civil nº
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1.35.000.000306/2020-47.

Outrossim, informa-se, em cumprimento ao disposto no artigo 319, VII, do CPC, que o

Ministério Público está à disposição para a realização de audiência de conciliação, preferencialmente por

videoconferência.

Protesta provar por todos os meios em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para efeitos simbólicos.

Aracaju, 07 de abril de 2020.

  

MARTHA CARVALHO DIAS FIGUEIREDO

Procuradora da República

EMERSON ALBUQUERQUE RESENDE 

Procurador do Trabalho 

ALBÉRICO LUIS BATISTA NEVES
Procurador do Trabalho

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS
TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República

JOSÉ RONY SILVA ALMEIDA
Promotor de Justiça

 GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DE
CRISE/COVID-19  

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA
Procurador da República
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