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

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

URGENTE:  PEDIDO  TUTELA  DE  URGÊNCIA EM  CARÁTER
LIMINAR;  PANDEMIA  COVID-19;  DESABASTECIMENTO  DE
INSUMOS  ESSENCIAIS  NO  LABORATÓRIO  CENTRAL  DO
ESTADO  (LACEN/SE).  REPRESAMENTO  DE  EXAMES.
PREJUÍZOS  GRAVES  PARA  A  ANÁLISE  DO
DESENVOLVIMENTO DA EPIDEMIA QUE DEVE NORTEAR A
TOMADA DE DECISÕES PELOS GESTORES PÚBLICOS. RISCOS
À  SAÚDE  PÚBLICA  AGRAVADOS  PELA  IMINENTE
FLEXIBILIZAÇÃO  DE  MEDIDAS  DE  DISTANCIAMENTO
SOCIAL 

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, vêm, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso II e III, da

Constituição da República, no artigo 5.º, inciso I, alínea “h”, e inciso V, alínea “b”, e no artigo 6.º,

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 de antecipação da tutela)

em desfavor de:

UNIÃO, pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrita  no  CNPJ  número
26.994.558/0001-23, representada pela Procuradoria da União em Sergipe, na Av.
Beira Mar, n.º 53, Bairro 13 de julho, em Aracaju/SE, com telefone:  (79) 3301-
7200 e endereço eletrônico: pu.se@agu.gov.br; e 

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
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1.0. DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A presente  ação  civil  pública  objetiva  a  regularização  do  abastecimento  do

Laboratório  Central  de  Saúde  Pública  (LACEN/SE)  com  todos  os  insumos  e  equipamentos

necessários ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional causada

pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), em especial kits de extração de ácidos nucleicos compatível

com  sistema  de  extração  automatizado  M2000sp  (fabricante  Abbott), para  a  realização  de

diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR em amostras suspeitas do COVID-19. 

2.0. DOS FATOS

2.1. DA CRISE SANITÁRIA DA COVID-19 

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). Atualmente,

em 23 de junho de 2020, o mundo ultrapassou a marca dos 9 milhões de infectados, com mais de

480 mil mortes1. No Brasil, até o dia 23 de junho de 2020, foram confirmados 1.106.470 casos de

COVID-19 e 51.271 óbitos2. 

No  último  Boletim  Epidemiológico  publicado  pelo  Ministério  da  Saúde  (BE  18  –

Boletim COE Coronavírus)3, aponta-se que, no decorrer da semana epidemiológica 24 (07 a 13/06)

foram registrados 177.668 casos  novos e  6.790 óbitos  novos por  COVID-19 no país.  A região

1 Disponível em: <https://www.worldometers.info/coronavirus/ >. Acesso em 24/06/2020.
2 78º Informe Epidemiológico para atualização sobre Covid-19 – COE – Centro de Operações de Emergências em
Saúde  Pública  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  de  Sergipe,  publicado  em  23/06/2020.
https://todoscontraocorona.net.br/wp-content/uploads/2020/06/Boletim-23.06.2020.pdf . Acesso em 24/06/2020.
3 Boletim Epidemiológico 18 -  Especial COE – COVID-19. Disponível em: http://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/
18/Boletim-epidemiologico-COVID-2.pdf . Acesso em 22/06/2020.
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Nordeste registrou o maior número de casos novos na semana (64.635), seguido da região Sudeste

(54.286) e Norte (35.173). Por UF, São Paulo registrou o maior número de casos novos (32.326),

seguido do Rio de Janeiro (14.303) e Pará (15.334). 

No  que  diz  respeito  à  densidade  de  ocorrências  e  óbitos  no  Nordeste  brasileiro,  O

Boletim Epidemiológico 184 aponta uma espacialidade que coincide sobremaneira com os territórios

litorâneos, demonstrando o que poderia ser nomeado como faixa espacial de maior ocorrência e

óbitos por COVID-19. Contudo, nota-se um processo de “interiorização” dos casos,. 

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

habitantes,  havia,  em 23 de  maio  de  2020,  um total  de  5.131 casos  confirmados  e  86  mortes

confirmadas por Covid-195 (decorrentes do novo coronavírus).

Eis que,  decorridos apenas 30 dias, em 23 de junho de 2020, o Boletim Oficial do

Estado de Sergipe registra um total de 19.883 casos confirmados e 511 óbitos6, um aumento de

quase 500% no número de vítimas do novo vírus.

O gráfico abaixo revela a evolução da epidemia em Sergipe7:

4 Boletim Epidemiológico 18 -  Especial COE – COVID-19. Disponível em: http://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/
18/Boletim-epidemiologico-COVID-2.pdf . Acesso em 22/06/2020.
5. 47º Informe Epidemiológico para atualização sobre Covid-19 – COE – Centro de Operações de Emergências em
Saúde  Pública  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  de  Sergipe,  publicado  em  23/05/2020.
https://todoscontraocorona.net.br/wp-content/uploads/2020/05/Boletim-23.05.2020-2.pdf . Acesso em 24/06/2020.
6. 78º Informe Epidemiológico para atualização sobre Covid-19 – COE – Centro de Operações de Emergências em
Saúde  Pública  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  de  Sergipe,  publicado  em  23/06/2020.
https://todoscontraocorona.net.br/wp-content/uploads/2020/06/Boletim-23.06.2020.pdf . Acesso em 24/06/2020.
7. 78º Informe Epidemiológico para atualização sobre Covid-19 – COE – Centro de Operações de Emergências em
Saúde  Pública  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  de  Sergipe,  publicado  em  23/06/2020.
https://todoscontraocorona.net.br/wp-content/uploads/2020/06/Boletim-23.06.2020.pdf . Acesso em 24/06/2020.
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O  crescimento  da  doença  no  Estado  revela  situação  grave,  sobretudo  quando

considerada com: (i) a deficitária realização de testes de diagnóstico para COVID-19; (ii) o fato de

que os sintomas dessa doença podem surgir até duas semanas após o contágio – ou seja, muitos dos

sintomáticos de algum tempo atrás já fazem parte dos contaminados de hoje –; (iii) as estratégias de

desaceleração até aqui adotadas.

Para realização eficiente, planejada, transparente e segura da gestão da crise de

saúde  pública  ora  enfrentada,  seja  no  que  diz  respeito  aos  serviços  de  saúde  (verificação  da

capacidade de atendimento da rede pública/privada e a própria gestão da ocupação dos leitos), seja

no  que  toca  à  decisão  acerca  de  medidas  não  farmacológicas  de  distanciamento  social

(flexibilização/endurecimento) é imprescindível não só a ampla realização de testes para COVID-

19, mas também que os resultados de tais exames sejam obtidos de forma adequada, precisa e

célere através do Laboratório Central de Sergipe (LACEN).

2.2.  DA  SITUAÇÃO  DO  LABORATÓRIO  CENTRAL  DO  ESTADO  (LACEN).

DESBASTECIMENTO  DOS  KITS  DE  EXTRAÇÃO  AUTOMATIZADOS  E  OUTROS

INSUMOS.  QUEDA  DA  CAPACIDADE  DE  PROCESSAMENTO  DE  TESTES  DE

DIAGNÓSTICO RT-PCR PARA COVID-19. REPRESAMENTO DE EXAMES.

No início do mês de maio de 2020, em meio ao enfrentamento da crise de saúde pública

ora  vivenciada,  noticiou-se  em  diversos  meios  de imprensa  local8 que  o  processamento  dos

resultados  de  exames  da  COVID-19,  que  normalmente  tinham  resposta  em  24h,  passaram  a

apresentar  consideráveis  atrasos,  chegando  a  alcançar uma  média  de  10  dias  de  espera  para

apresentar resultado no Laboratório Central do Estado (LACEN). 

Segundo também noticiado naquele momento,  a lentidão no processo era provocada

pela falta de kit de extração automatizado, necessário para aceleração do processo de diagnóstico

8 https://infonet.com.br/noticias/saude/falta-de-kits-automatizados-retarda-exames-da-covid-19-no-lacen/ , acesso em 
16/06/2020.
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molecular realizado no LACEN através de técnica de RT-qPCR em amostras suspeitas do COVID-

19, o qual teve o estoque zerado no início do mês de maio e aguardava reposição do Ministério da

Saúde,  além da  entrega  pelo  fornecedor  de  uma  quantidade  adquirida  pelo  próprio  Estado  de

Sergipe.

Conforme se pode verificar da análise de documentos encaminhados pela Secretaria de

Estado da Saúde - SES (em anexo), a necessidade específica dos kits em questão se deve ao fato de

que são os únicos que podem ser utilizados em equipamentos do tipo extrator automatizado de

ácidos nucleicos da marca Abbott, modelo M200SP, fornecido pelo Ministério da Saúde ao LACEN

(conforme ofício circular de nº 13/2020/CGIST/.DCCI/SVS/MS que trata do compartilhamento dos

equipamentos  Rede Nacional  de Carga Viral  do HIV e hepatites  virais  para a rotina de SARS

CoV2). Segundo narrado, tendo em vista que o equipamento só realiza rotinas com insumos da

própria  marca,  fica  inviável,  tecnicamente,  a  aquisição  de  insumos  que  não  sejam do  próprio

fabricante, conforme esclarecido pela SES. 

Em  razão  do  desbastecimento  do  insumo  em  questão,  a  extração  tem  sido  feita

manualmente pelo Laboratório Central de Sergipe (LACEN), que vem trabalhando durante os 7 dias

da  semana  por  24  horas,  recebendo  diariamente  de  toda  rede  hospitalar  centenas  de  amostras

referentes à COVID-19 para processamento. Apesar do trabalho intensivo que vem sendo realizado

pelo LACEN, a ausência dos kits de extração automatizados gera uma inevitável queda em sua

capacidade de processamento dos exames RT-PCR que recebe diariamente, passando de uma

produção diária de 800 exames/dia para 400 exames/dia.

Além  disso,  o desabastecimento  coincide  com  um  período  de  intenso aumento  da

demanda que marcou os meses de maio e junho, dada a intensificação da velocidade do crescimento

do número de casos em Sergipe, com consequente impacto no número de amostras oriundas de todo

o Estado e remetidas ao LACEN, para processamento e diagnóstico do coronavírus. 

Tal situação ocasionou um represamento dos exames que aguardavam processamento

pelo LACEN, gerando uma fila de espera de mais de 5.000 exames no início do mês de junho, como

pode ser observada da informação contida no Ofício 197/2020-FSPH (doc. em anexo)

6



                                                                                       
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

“Devido à alta demanda onde apenas no mês de maio o Lacen recebeu 15.885 amostras

e à falta dos kits de extração que outrora eram distribuídos pelo Ministério da Saúde,

houve um represamento de amostras cujo montante chega a 5.443 amostras na data de

hoje (03/06/2020).”

A queda da capacidade de processamento dos exames pelo LACEN e seus impactos

sobre o fluxo de atendimento de pacientes suspeitos de COVID-19 no âmbito do SUS foi tratada em

reunião realizada em 7 de maio,  por  videoconferência,  entre  MPF,  MP/SE,  MPT, Secretaria  de

Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (doc. em anexo). Em tal oportunidade,

a Secretária Municipal de Saúde de Aracaju pontuou a necessidade de que o LACEN envidasse

esforços no sentido de entregar os resultados dos pacientes graves suspeitos de COVID-19 em 24

horas,  para  que  estes  pudessem ser  direcionados  a  leitos  de  internação nas  unidades  de  saúde

designadas para tratamento da doença, conforme os planos de contingência do Estado e da capital

sergipana. Tal se mostrava indispensável, também, para proporcionar a rotatividade das vagas para

outros pacientes suspeitos de COVID-19 e que necessitam de internação nas portas de urgência, nos

leitos criados exclusivamente para tal finalidade. No mesmo sentido, a Secretária Estadual de Saúde

pontuou ser um gargalo para a celeridade do fluxo de pacientes a capacidade de processamento dos

exames pelo LACEN, já que,  enquanto o paciente suspeito  aguarda o resultado do exame para

COVID-19,  ocupa  o  leito,  e  só  pode  ser  direcionado  a  outra  unidade  de  referência  quando

confirmado o diagnóstico.

O tema da demora na liberação de resultados de exames para COVID-19 pelo LACEN

também foi tratado em reunião realizada em 25 de maio pelo MPF, MP/SE, MPT com a Secretaria

Estadual  de  Saúde  –  SES  (doc.  em  anexo).  Na  oportunidade,  a  Secretária  Estadual  de  Saúde

registrou que o órgão, numa tentativa de normalizar a capacidade de processamento dos exames

pelo LACEN, havia realizado contratação para abastecê-lo com 200 kits de extração automatizado,

porém os insumos estavam pendentes de entrega. Acrescentou que os kits de extração automatizado,

contendo placas de 96 cavidades, resultariam num total de 19.200 processamentos de testes e que a

entrega pela empresa deveria ocorrer de forma semanal. Por isso, informou que o LACEN seguia
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com a capacidade de processamento reduzida, fazendo 400 testes/dia, por força da extração manual.

Em mais uma reunião, realizada em 03 de junho de 2020, entre MPF, MP/SE, MPT, a

Secretaria de Estado da Saúde e a Superintendência do LACEN (doc. em anexo), abordou-se, mais

uma vez, a questão das filas de exames RT-PCR para COVID-19 represados no Laboratório Central.

Em tal oportunidade, o Superintende do LACEN informou que o desabastecimento quanto aos kits

de extração automatizado permanecia inalterada e que, em razão da extração manual, o laboratório

entregava uma  média  de  400  amostras/dia  em  contraste  com  a  produção  anterior  de  800

amostras/dia por meio do método automatizado.

Instado a se manifestar formalmente sobre a falta dos referidos insumos que deveriam

ser  remetidos  pelo  Ministério  da  Saúde  ao  LACEN,  o  Estado  de  Sergipe  informou  que  havia

realizado,  em  15  de  maio  de  2020,  contratação  para  recebimento de  200  kits  de  extração

automatizado junto à empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Ocorre que, segundo a Secretaria de Estado da Saúde o fornecedor contratado realizou,

inicialmente, uma entrega de apenas 10 kits de extração automatizado do RNA do vírus, os quais

foram suficientes para realização de apenas 960 exames, sob alegação de escassez do produto no

mercado.  Tal  situação  levou  o  Estado  de  Sergipe  a  notificar  a  empresa  PMH  PRODUTOS

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA por descumprimento contratual.

Sobre a referida aquisição, a SES remeteu ao MPF a seguinte documentação referente às

providências que adotou na tentativa de solucionar o problema: a) e-mails que apontou tratarem do

“histórico da tentativa de aquisição e não atendimento total por parte do fornecedor exclusivo norte/

nordeste,  PMH  PRODUTOS  MÉDICOS  HOSPITALARES  LTDA”;  b)  Termo  de  Referência

elaborado pela Fundação de Saúde Parreiras Horta, à qual está vinculado o LACEN, relativo à

dispensa  emergencial  361/2020;  c)  Nota  de  Empenho  datada  de  11/05/2020,  no  valor  de  R$

786.000,00, em favor da empresa PMH Produtos Médicos Hospitalares, referente à aquisição de 200

kits de extração de ácidos nucleicos compatível com sistema de extração automatizado M2000sp

(fabricante Abbott) para a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR em

amostras suspeitas do COVID-19 realizado no LACEN; e d) Notificação Extrajudicial da empresa

PMH  PRODUTOS  MÉDICOS  HOSPITALARES  LTDA para  apresentar  defesa  em  razão  do

8
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descumprimento do ajuste, uma vez que teria entregado 10 kits de extração automatizados do total

de 200 contratados pela SES, cujo prazo previsto era de 10 dias (docs. em anexo).

Em resposta a ofício encaminhado pelo MPF, no qual questionado quais os insumos em

falta ou em vias de desabastecimento no LACEN, a Fundação de Saúde Parreiras Horta informou,

em 16 de junho, através do Ofício Externo nº 324/2020 (doc. em anexo), quais seriam esses insumos

essenciais para a realização dos testes de COVID-19, sem os quais se torna impossível a execução

da técnica, realização do teste e liberação de laudos:

9
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A fim de solucionar o problema pela via extrajudicial, o MPF encaminhou os Oficios

N.  346/2020/MPF/PRDC/SE  e  N.  379/2020/MPF/PRDC/SE  (em  anexo)  ao  Ministério  da

Saúde, respectivamente, nos dias 05/06/2020 e 18/06/2020, solicitando esclarecimentos acerca do

suprimento  dos insumos informados pelo LACEN/SE como em falta ou com baixo estoque, em

especial os seguintes, por se inserirem no âmbito de responsabilidade direta do ente federal: 

1. ADESIVO ÓTICO PARA PLACA DE PCR

2. KIT AMPLIFICAÇÃO

3. KIT DE EXTRAÇÃO MANUAL (BIOGENE)

4. KIT EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO (ABBOTT)

5. ÓCULOS DE PROTEÇÃO

No  ofício,  explicitou-se  que,  de  forma  prioritária,  a  ausência  de  kits  de  extração

automatizado provoca um intenso represamento dos  exames RT-PCR a serem processados pelo

LACEN (tendo alcançado o montante de 5.443 represados em 3 de junho de 2020).

10
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Isso porque a ausência dos kits mencionados faz com que o Laboratório Central não

consiga  atender  à  demanda  de  exames  que  entra  diariamente  para  processamento,  gerando um

acúmulo que cresce a cada dia, ou seja, uma fila de exames represados. Com a falta do insumo, o

prazo de liberação dos resultados pode chegar a uma média de 10 dias9, com exceção dos  testes de

pacientes graves que se encontram internados em hospitais, os quais são priorizados para liberação

em 24  horas,  já  que  o  diagnóstico  é  fundamental  para  a  regulação  dos  leitos  exclusivos  para

COVID-19. 

Ocorre que a União,  a  despeito  de indicar no Plano de Contingência Nacional  para

Infecção  Humana  pelo  novo  Coronavírus  que  compete  ao  Ministério  da  Saúde  “garantir  os

insumos para diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e outros

vírus  respiratórios  para  a  rede  laboratorial”,  quedou-se  inerte  e  não  apresentou,  até  o

presente momento, resposta formal acerca dos questionamentos formulados.

O problema da falta dos kits é uma realidade de praticamente todos os Laboratórios

Centrais dos Estados do país, em razão da alta demanda pelos produtos no mercado com a pandemia

do novo coronavírus, o que vem gerando dificuldades para que os Estados realizem aquisições por

conta própria, bem como pelo fato de que a remessa do insumo pelo Ministério da Saúde, esperada

para o mês de maio, até o momento ainda não ocorreu, nem foram esclarecidos os motivos para a

mora.

Ante o silêncio da União em ao menos esclarecer a grave situação de desabastecimento

de insumos no LACEN, esse Laboratório informou ao MPF que uma medida paliativa começou a

ser adotada através de uma parceria formalizada com Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de

Janeiro,  por meio da qual são enviados quantitativos de exames represados para processamento

naquela unidade.  A medida, entretanto, não soluciona o problema, porque os exames não são

processados  na  mesma  velocidade,  dada  a  necessidade  de  represamento  de  determinada

quantidade de amostras para fins de remessa por via aérea.  Além disso, a realização de tal

medida paliativa ocorre através de uma complexa logística que envolve rigorosas medidas de

9 https://www.saude.se.gov.br/?p=41016 . Acesso em 23/06/2020.
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armazenamento e preservação das amostras, que são embaladas e envolvidas com gelo seco e

o agendamento de transporte aéreo, que não se mostra abundante no atual período:

“Cabe deixar consignado que diante da falta dos kits de extração que eram enviados

pelo  Ministério  da  Saúde  contingenciamos  a  demanda  e  firmamos  parceria  com  a

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) através da intermediação da Coordenação Geral de

Laboratórios (CGLab/MS) para que ela receba cerca de 3.500 amostras agilizando os

resultados com prazo de devolução dos resultados até sexta-feira dia 12 de junho.” 

Além disso, o método manual que vem sendo utilizado pelo LACEN/SE – por falta de

qualquer  outra  alternativa –  gera  riscos  decorrentes  da  manipulação  das  amostras  em grande

quantidade e  do acúmulo de tarefas (processo manual),  tais  como riscos  de não conformidades

(erros), de troca entre pacientes (falso positivo ou negativo), de contaminação de funcionários e de

extravio de material. 

Mais ainda, a remessa pela via aérea ao laboratório da Fiocruz também comporta riscos

de comprometimento dos resultados, por seu manuseio e transporte.

Segundo informações  colhidas  junto  ao  LACEN de Sergipe,  a  primeira  remessa  de

exames represados ocorreu em 8 de junho de 2020, na qual foram enviados 3.500 amostras para

processamento  na  Bio  Manguinhos,  Laboratório  da  Fiocruz,  sendo  que  os  resultados  foram

remetidos  ao  Estado  de  Sergipe  em 11,  12  e  13  de  junho  (amostras  estas  que  permaneceram

represadas desde meados do mês de maio). Foi esse fato, inclusive, que ocasionou que o número de

novos casos confirmados aumentasse expressivamente nos referidos dias, conforme se verifica nos

Boletins Epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe:

“Entre os dias 13 e 15 de junho, além dos casos correspondentes a amostras processadas

no LACEN, foram acrescentados 3.306 casos que correspondem a exames que foram

realizados de 25/05/2020 a 01/06/2020 e que foram processadas pela Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz).” (In:  https://todoscontraocorona.net.br/boletim-covid-19-22-06-2020/ .
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Acesso em 22/06/2020)

Os  danosos  impactos  do  desabastecimento  dos  kits  de  extração  automatizado  no

LACEN de Sergipe  será melhor detalhado no item seguinte, onde discorreremos sobre a atual

ausência de conhecimento efetivo da curva de crescimento do vírus no Estado de Sergipe, uma vez

que a capacidade de resposta do Laboratório Central é um fator fundamental para conhecer o

comportamento da epidemia, viabilizar a gestão dos leitos e orientar a tomada de decisões por

parte dos gestores públicos.

A fim de confirmar se a situação do LACEN se mantinha inalterada, o MPF realizou

uma última reunião com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), através de sua Superintendente

Executiva, e o Laboratório Central,  através de seu Superintende, em 22 de junho, na qual estes

noticiaram que a permanecia o desbastecimento dos kits de extração automatizados que deveriam

ter sido remetidos pelo Ministério da Saúde (doc. em anexo). 

Em tal oportunidade, o Superintendente do LACEN informou ao MPF que, dentre os

insumos  de  responsabilidade  direta  do  Ministério  da  Saúde  em  falta  ou  com  baixo  estoque

anteriormente informado, apenas os seguintes permaneciam sem remessa: 

1. KIT DE EXTRAÇÃO MANUAL (BIOGENE)

2. KIT EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO (ABBOTT)

Segundo também informado na reunião em comento, o principal problema não são os

Kits de extração manual, uma vez que o Estado de Sergipe adquiriu 20.000 e abasteceu o LACEN,

já que o Ministério da Saúde também não os enviou. A principal pendência seguia, portanto, na falta

de kits de extração automatizado (Abbott), até o momento sem perspectiva de resolução.

Outro ponto sinalizado pela SES e LACEN na reunião foi que na aquisição de kits

realizada  pelo  Estado,  a  empresa  fornecedora  permanecia  não  cumprindo  a  avença  por  alegar

escassez  dos  insumos,  tendo  realizado  apenas  a  entrega  de  mais  5  kits  na  semana  anterior,

perfazendo um total de 15 kits disponibilizados ao LACEN de um total de 200 contratados. Sobre o
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ponto, a SES informou que a notificação extrajudicial enviada à empresa contratada para apresentar

defesa seguia em curso de prazo.

Por fim, o Superintende do LACEN informou ao MPF que após a devolução da primeira

remessa de exames ao Laboratório da Fiocruz, quando foram remetidas mais de 5 mil amostras,

tendo os resultados sido liberados entre os dias 13 e 15 de junho, o LACEN já atravessou novo

represamento de exames devido a sua baixa capacidade de processamento pelo método manual (400

amostras/dia). Por isso, foi necessária a remessa de mais 2.168 amostras, todas já com atraso na

liberação dos resultados, na data de 22 de junho, ao Laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro,

como medida paliativa para não agravar mais ainda os prejuízos locais. O LACEN reafirmou que tal

medida não soluciona o problema e envolve uma logística de espera da remessa do gelo seco pelo

Ministério da Saúde, para fins de acondicionamento das amostras, as quais devem ser rigorosamente

embaladas e, em seguida, agendada a sua remessa, de acordo com a disponibilidade da malha aérea,

sabidamente reduzida em tempos de pandemia. Segundo o Superintende do Laboratório Central,

apenas com a regularização do abastecimento dos kits a situação estará solucionada.

Saliente-se  que,  embora  o  kit  de  extração  automatizado  seja  o  principal  obstáculo

atualmente identificado no LACEN/SE, foram vários os equipamentos e insumos de uso diário

do laboratório  de  saúde  pública  que estão ou estiveram em falta  em algum momento da

pandemia,  como se  pôde  verificar  de  documentos  anexados  a  esta  petição:  tubos,  swabs,

ponteiras, pipetadores e reagentes são alguns exemplos, além dos equipamentos de proteção

individual (EPIs), que são necessários também nesse trabalho de análise. 

Ademais, ainda que já tenham sido supridos parcialmente os estoques de alguns dos

insumos  necessários  ao  regular  funcionamento  do  LACEN  no  enfrentamento  da  pandemia  de

COVID-19,  o ente federal deve garantir que não haja novas situações de desabastecimento

como a ora noticiada, razão pela qual a presente demanda envolve não apenas a regularização

imediata de estoques necessários de kits de extração automatizado para o exame RT-PCR,

mas também o planejamento integrado e adequado por parte daqueles de modo a se prevenir

novos desabastecimentos.
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A situação ora delineada, além de ser por si só preocupante, uma vez que evidencia a

ineficiência do ente federal em prestar um serviço público de qualidade em plena pandemia, causa

igualmente grande apreensão, em razão dos severos prejuízos que tem sido causados aos pacientes

infectados pelo novo patógeno, na medida em que impede o diagnóstico tempestivo da doença,

prejudicando, assim, o seu encaminhamento imediato aos hospitais de referência e mesmo a rápida

definição do tratamento médico adequado.

Outro  prejuízo  decorrente  da  demora  na  liberação  dos  resultados  dos  exames  é

sinalizado pelo próprio Ministério da Saúde em seu Boletim COE COVID-19 nº 12, publicado em

abril  de  2020:  “(…)  devido  a  essas  dificuldades,  o  grande  tempo  decorrido  entre  a  coleta  da

amostra, processamento e liberação do resultado implica na perda da oportunidade de isolamento e,

consequentemente, no aumento do número de comunicantes e prováveis novos infectados por caso

confirmado”10. 

Demais disso, é imperioso registrar que, no atual estágio de avanço da pandemia, em

que tem sido noticiados planos de reabertura da economia pelo Estado de Sergipe, é imprescindível

que  os  dados  epidemiológicos  estejam  atualizados  e  retratem,  minimamente,  o  nível  de

disseminação do novo patógeno na população, a fim de subsidiar as decisões das autoridades

sanitárias  sobre  a  necessidade  de  recrudescimento  ou  relaxamento  das  medidas  de

distanciamento social nas diferentes localidades do Estado. O alcance dessa informação, decerto,

somente é possível por meio da realização de testes e de exames laboratoriais, os quais, por ilação

lógica,  demandam  que  a  unidade  responsável  pelo  seu  processamento  esteja  adequadamente

equipada e abastecida de insumos essenciais.

Só assim se poderá assegurar que os casos não estão sendo subnotificados e que os

números divulgados de casos confirmados e óbitos efetivamente correspondem a realidade. Ora, se

com a testagem de número limitado de casos suspeitos (política adotada no Brasil), o problema da

subnotificação já é notório, imagine-se se sequer esses casos graves e outros sujeitos a politica de

testagem restrita não forem realizados a contento.

10 https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/19/BE12-Boletim-do-COE.pdf   . Acesso em 24/06/2020.
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2.3. DO IMPACTO DO REPRESAMENTO DE EXAMES NO ENFRENTAMENTO DA

PANDEMIA: PREJUÍZOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE E

PARA ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

A baixa capacidade de processamento de exames laboratoriais  do tipo RT-PCR pelo

LACEN  (reduzida  para  400  exames/dia)  em  razão  do  desabastecimento  de  kits  de  extração

automatizado impacta diretamente no cálculo da taxa de crescimento real e atual da epidemia em

Sergipe e, consequentemente, na avaliação sobre se o sistema de saúde tem capacidade de absorver

os pacientes mais graves que necessitem de internamento em leitos de UTI. 

Com  efeito,  só  o  conhecimento  mais  claro  da  curva  epidêmica  no  Estado  permite

analisar,  com  clareza,  o  acerto  acerca  da  retomada  de  atividades  econômicas  e  sociais.  Esse

conhecimento, por sua vez, só poder obtido com o aumento da testagem e a obtenção célere dos

resultados de tais testes.

No estudo “Previsão de ocupação de leitos de UTI da rede pública por pacientes com

COVID-19 em Sergipe para junho de 2020 – Parte I”11, publicado em 6 de junho, pesquisadores da

Universidade Federal de Sergipe abordam o impacto direto do represamento dos exames no LACEN

de Sergipe na análise do desenvolvimento da epidemia no Estado, já  que  o retardamento dos

resultados dos exames impactam diretamente no cômputo da taxa de crescimento e na taxa de

transmissão ou número de reprodução (Rt),  que determina o potencial  de propagação da

doença,  o  qual  é  alterado,  conforme  as  medidas  de  mitigação  de  interação  social

estabelecidas12. Afirma-se, na citada Nota Técnica, que a análise de tais dados epidemiológicos, da

forma mais precisa possível, é fundamental para adoção de decisões pelos gestores públicos quanto

11 Martins-Filho PR, Tavares CSS, Quintans-Júnior LJ, Araújo AAS. Previsão de ocupação de leitos de UTI da rede
pública por pacientes com COVID-19 em Sergipe para junho de 2020. Parte I. Nota Técnica EpiSERGIPE. Nº 01-2020,
Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, junho/2020. 
12 Martins-Filho PR, Tavares CSS, Quintans-Júnior LJ, Araújo AAS. Previsão de ocupação de leitos de UTI da rede
pública por pacientes com COVID-19 em Sergipe para junho de 2020. Parte I. Nota Técnica EpiSERGIPE. Nº 01-2020,
Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, junho/2020. 
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às medidas de distanciamento social (flexibilização/endurecimento). 

O estudo aponta que, no caso de Sergipe, o represamento dos exames no LACEN vem

impactando negativamente o efetivo conhecimento do desenvolvimento da pandemia no Estado,

uma vez que quando os resultados são, finalmente, obtidos, já se passaram vários dias, retratando

apenas o passado da pandemia e não o presente, podendo-se afirmar que, de certa forma, o Estado

atua, quanto a esse aspecto, às escuras. Vejamos o seguinte excerto do estudo citado:

“Sergipe tem apresentado uma taxa de incremento de casos de COVID-19 de 4%

desde a metade do mês de maio do corrente ano. Entretanto, esta taxa apresentava-

se  em  torno  de  12%  na  primeira  metade  do  referente  mês,  sendo  esta  queda

possivelmente explicada pelas dificuldades operacionais do Laboratório Central de

Saúde  Pública  de  Sergipe  (LACEN-SE)  no  processamento  dos  resultados  dos

exames, devido à crescente demanda. Atualmente, existe um represamento de cerca

de 5 mil exames pelo laboratório, havendo uma redução diária de cerca de 50% na

emissão  dos  laudos.  Historicamente,  32.4%  das  amostras  analisadas  pelo  LACEN

apresentam resultados positivos para COVID-19, o que poderia representar pelo menos

1600 pacientes ainda a serem notificados com a doença. Considerando também uma taxa

de internamento médio em UTI de 2.5% (mínimo 1.5%; máximo 3.9%) em Sergipe, a

previsão é de que pelo menos 25 pacientes com COVID-19 que ainda estão à espera dos

resultados dos exames necessitem de tratamento intensivo e sejam assim contabilizados

nas taxas de ocupação de leitos no Estado. Para uma demanda reprimida em torno de

7 dias,  seriam cerca de  3-4  pacientes/dia  a  mais  entrando  no sistema de saúde

necessitando de um leito de UTI. A proporção de internamentos intensivos tem sido de

55% na rede pública e 45% na rede privada.  Desta forma, é de se esperar que com a

retomada  automatizada  das  extrações  de  RNA viral  e  a  resolução  desta  demanda

reprimida, os leitos de UTI da rede pública e privada se ocupem com maior rapidez.

Estes dados reforçam a necessidade de se manter as medidas de distanciamento

social ampliado e o uso obrigatório de máscaras de proteção e de outros EPIs, bem
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como de melhorar a capacidade de fiscalização do poder público no sentido de

evitar  aglomerações  urbanas,  até  que  a  taxa  de  crescimento  real  e  atual  da

epidemia em Sergipe  seja  conhecida  e  o  sistema de saúde tenha capacidade  de

absorver os pacientes mais graves que necessitem de internamento em UTI. Apesar

do esforço digno de nota que o LACEN esteja fazendo, é de extrema importância

que os exames voltem a ser realizados com os kits de processamento automático

para identificação do novo coronavírus; o encaminhamento precoce dos pacientes

graves  com  COVID-19  para  tratamento  intensivo;  o  aumento  da  testagem  na

população; e um conhecimento mais claro da curva epid  êmica no Estado para que  

a retomada das atividades seja planejada de maneira prudente, fundamentada e

com protocolos  bem estabelecidos.  Ainda assim, com os  problemas operacionais

atuais e a baixa capacidade de testagem, uma taxa de contágio com pouca margem

de  erro  permanece  difícil  de  ser  estimada  dificultando  sobremaneira  o

planejamento estratégico das políticas públicas em Sergipe”. 

Note-se que é a testagem, associada à obtenção do resultado célere sobre o diagnóstico

da doença, que permite conhecer quem são aqueles efetivamente infectados, viabilizando o cálculo

da  taxa  de  crescimento  da  COVID-19  no  Estado,  bem  como  a  estimação  do  quantitativo  de

pacientes que necessitará de leitos de UTI, baseando-se nos percentuais que vem sendo observados.

Com  o  represamento  dos  exames,  só  se  conhece  o  número  real  de  infectados  de  forma

extemporânea, não sendo possível sequer estimar se o sistema de saúde absorverá a demanda futura

de leitos a ser gerada pelos  novos casos  que surgem a cada dia.  Do mesmo modo,  ao obter a

divulgação dos resultados dos exames com uma longa margem de atraso, as autoridades sanitárias

estarão sempre diante de um retrato do passado da epidemia (retrato das semanas anteriores), não

alcançando o conhecimento de seu comportamento em tempo real, que é o deve guiar suas decisões

sobre flexibilização/endurecimento das medidas de distanciamento.

Não há dúvidas, portanto, que os problemas operacionais narrados na presente petição e

a baixa capacidade de testagem não permitem conhecer a real taxa de contágio (com pouca margem
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de  erro)  no  Estado,  prejudicando  o  próprio  planejamento  estratégico  das  políticas  públicas  de

enfrentamento à pandemia em Sergipe.

Além disso, a deficiência no processamento dos exames pelo LACEN pode colocar em

risco o próprio funcionamento do fluxo de regulação de leitos da rede pública de saúde, através da

Central de Regulação do Estado, uma vez que o encaminhamento célere dos pacientes que estão

internados nas portas de urgência com suspeita de COVID-19 para os leitos exclusivos criados para

essa finalidade depende da confirmação do diagnóstico. Esse retardo importa no congestionamento

dos  leitos  de  pacientes  suspeitos,  que  permanecem  ocupados  até  a  confirmação  ou  não  do

diagnóstico para COVID-19, além de ensejar maior risco de contaminação enquanto o paciente não

é removido.  A regularização do abastecimento  dos  Kits  acarretará,  assim,  em dinamização dos

fluxos, manutenção da redução do tempo de liberação dos resultados e rápida resposta de laudos

liberados via sistema online para todos os Municípios e Vigilância Epidemiológica. 

Outro  ponto  relevante  é  que  o  atraso  na  liberação  dos  resultados  de  exames  de

profissionais da saúde impacta negativamente sobre o quadro de pessoal já deficiente observado em

todo o  Estado,  uma vez que:  há um natural  aumento  da demanda de  atendimento  gerado pela

epidemia (sem que o aumento de pessoal ocorra na mesma proporção), diversos profissionais da

saúde  se  encontram  afastados  por  integrarem  grupos  de  risco  para  COVID-19  e  diversos

profissionais são diariamente afastados por estarem confirmados ou com suspeita de infecção pelo

coronavírus. Note-se, quanto a esse último caso, que o profissional sintomático que é testado pode

passar até  10 dias  aguardando um resultado de exame quando, caso o diagnóstico venha a ser

negativo para COVID-19, poderia já haver retornado ao trabalho (caso apresentasse boas condições

de saúde).

É  relevante  mencionar,  inclusive,  que  o  processo  de  extração  manual  do  material

genético do coronavírus pelos funcionários do LACEN, em razão da falta dos kits automatizados,

expõe esses trabalhadores a um maior risco de contaminação.

 É necessário recordar, também, que as outras enfermidades não param de acontecer

durante a pandemia, e a sobrecarga do Laboratório Central (agravada pela ausência dos Kits de
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extração automatizado) gera atraso também nos laudos de amostras de outras doenças cuja análise

também é de responsabilidade do LACEN.

Portanto, considerando que a ausência dos insumos em questão inviabilizam a prestação

de um serviço de saúde eficiente em meio ao enfrentamento da pandemia, bem como o próprio

conhecimento  do  comportamento  da  epidemia  no  Estado  de  Sergipe,  os  Ministérios  Públicos

recorrem ao Poder Judiciário no intuito de obter a regularização da situação que se prolonga no

tempo. Dessa forma, postula-se perante esse juízo, em razão da urgência da situação exposta, ordens

imediatas que induzam a solução urgente do desabastecimento de insumos para testes do tipo RT-

PCR realizados no LACEN. 

3.0. DO DIREITO

3.1. SISTEMA NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA (SISLAB). IMPORTÂNCIA

DO  PAPEL  DO  LABORATÓRIO  CENTRAL  DE  SAÚDE  PÚBLICA  (LACEN)  NO

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

O Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB) é o conjunto de redes

nacionais  de  laboratórios,  organizadas  em  sub-redes,  por  agravos  ou  programas,  de  forma

hierarquizada  por  grau  de  complexidade  das  atividades  relacionadas  à  vigilância  em  saúde  –

compreendendo a vigilância epidemiológica e vigilância em saúde ambiental, vigilância sanitária e

assistência médica.

As sub-redes do SISLAB são estruturadas observando suas especificidades, de acordo

com a seguinte classificação de unidades laboratoriais, definidas na Portaria GM/MS Nº 2031, de 23

de setembro de 2004, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde

Pública:

I - Centros Colaboradores - CC;
II - Laboratórios de Referência Nacional – . LRN;
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III - Laboratórios de Referência Regional – LRR;
IV - Laboratórios de Referência Estadual – LRE;
V - Laboratórios de Referência Municipal – LRM;
VI - Laboratórios Locais – LL; e
VII - Laboratórios de Fronteira - LF.

A Lei nº 8.080/90, por meio da qual foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS),

determinou que a coordenação da rede nacional de laboratórios está entre as quatro áreas principais

de  competência  da  direção  nacional  desse  Sistema  (art.  16,  III,  b),  o  que  é  feito  através  da

Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB). A esse órgão cabe coordenar,

normalizar  e  supervisionar  as  sub-redes  de  laboratórios  pertencentes  ao  Sistema  Nacional  de

Laboratórios de Saúde Pública, nas atividades de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental,

No âmbito estadual, o sistema é constituído pelos Laboratórios Centrais dos Estados

(LACENs), que são os Laboratórios de Referência Estadual – LRE responsáveis pela definição da

política de saúde nessa instância do SUS e pela coordenação das ações laboratoriais no âmbito dos

Estados.  Têm  como  atribuições  principais  o  desenvolvimento,  a  captação,  a  incorporação  e  o

repasse  de  tecnologias  para  a  rede  estadual,  a  padronização de  novas  técnicas  e  o  controle  de

qualidade,  visando  à  eficiência,  à  eficácia  e  à  efetividade  do  Sistema.  O  LACEN  tem  como

competência coordenar, supervisionar e implementar as atividades da rede estadual, e é considerado

o laboratório de referência para os Estados13.

Segundo o art. 12 da Portaria GM/MS Nº 2031, de 23 de setembro de 2004 os LACENs

são os Laboratórios de Referência Estadual e possuem as seguintes competências:

Art. 12. Os Laboratórios de Referência Estadual são os Laboratórios Centrais de Saúde
Pública – LACEN, vinculados às secretarias estaduais de saúde, com área geográfica de
abrangência estadual, e com as seguintes competências: 

I  -  coordenar  a  rede  de  laboratórios  públicos  e  privados  que  realizam  análises  de

13 SANTOS, Ana Rosa dos. A rede laboratorial de saúde pública e o SUS. IESUS, VI(2), Abr/Jun, 1007. Disponível
em:   http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-16731997000200002 .  Acesso  em
23/06/2020.
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interesse em saúde pública; 
II - encaminhar ao Laboratório de Referência Regional amostras inconclusivas para a
complementação de diagnóstico e aquelas destinadas ao controle de qualidade analítica; 
III - realizar o controle de qualidade analítica da rede estadual; 
IV - realizar procedimentos laboratoriais de maior complexidade para complementação
de diagnóstico; 
V - habilitar, observada a legislação específica a ser definida pelos gestores nacionais
das redes, os laboratórios que serão integrados à rede estadual, informando ao gestor
nacional respectivo; 
VI - promover a capacitação de recursos humanos da rede de laboratórios; e 
VII  -  disponibilizar  aos  gestores  nacionais  as  informações  relativas  às  atividades
laboratoriais  realizadas  por  intermédio  do  encaminhamento  de  relatórios  periódicos,
obedecendo cronograma definido 

Os  Laboratórios  Centrais  de  Saúde  Pública  desempenham  importante  função  no

diagnóstico dos agravos de saúde pública.  A Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016 dispõe

sobre a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública em

conformidade com as orientações do Ministério da Saúde em vigor e são de grande interesse de

Saúde  Pública,  encontrando-se  a  síndrome  respiratória  aguda  grave  (SRAG)  associada  a

Coronavírus (a. SARS-CoV b. MERS- CoV) inserida na listagem, sendo de responsabilidade dos

LACENs a realização dos  referidos  exames através  da técnica de biologia molecular.  Os testes

moleculares  são  o  “padrão-ouro”  para  diagnóstico  de  COVID-19,  sendo  recomendados  para

detecção da doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras instituições mundiais.

Neste contexto, os insumos objeto desta demanda são necessários para utilização no

diagnóstico de Infecção Humana pelo coronavírus  no Laboratório  Central  de Saúde Pública de

Sergipe  (LACEN/SE),  em  atendimento  à  demanda  analítica  dos  75  municípios,  atendendo  os

serviços de saúde de todo o Estado de Sergipe.       

O LACEN é, portanto, a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) responsável pelos

exames laboratoriais que confirmam o resultado dos testes individuais para COVID-19. Mas o papel

dos Laboratórios Centrais vai muito além da resposta individual, já que tem a responsabilidade
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de dar suporte às ações de vigilância em saúde, tanto no período de pandemia como fora dela14.

Seu papel se distingue, assim, do exercido pelos laboratórios privados – que também têm emitido

laudos sobre COVID-19 – cujo compromisso é de analisar amostras15,  já que o LACEN realiza

serviço  de  saúde  pública  de  coordenar  a  rede  estadual  de  laboratórios  e  gerar  informações

epidemiológicas necessárias para a realização de uma gestão eficiente da pandemia. 

Embora não haja dados disponíveis sobre quanto do total das análises de amostras de

COVID-19 ocorridas no Brasil se deu em cada tipo de laboratório, a realidade dos estados pode dar

uma ideia dessa proporção. Em todo o Estado de Sergipe, até a data de propositura dessa ação,

tinham sido feitos 27.828 processamentos de testes do tipo RT-PCR, para detecção do vírus SARS-

CoV-2, pelo LACEN em Sergipe.  

 É  inegável  o  esforço  que  o  Laboratório  Central  de  Saúde  Pública  (LACEN)  vem

realizando, através do trabalho diário de seus profissionais, tendo chegado a duplicar sua capacidade

de  processamentos  para  800  exames/dia  (quando  dispunha  de  kits  de  extração  automatizado),

usando  a  técnica  da  biologia  molecular  –  que  é  mais  complexa  e  demorada  do  que  outras.

Atualmente, com o desabastecimento dos kits de extração automatizado, essa produção foi reduzida

à metade (400 exames/dia), mesmo diante do funcionamento durante os 7 dias da semana, por 24

horas ininterruptas.

A questão é que, para produzir informação que ajude no controle da pandemia, é

preciso velocidade16, o que vem sendo prejudicado no Estado de Sergipe em razão de obstáculos

atravessados pelo Laboratório Central desde o agravamento da pandemia neste Estado, no início do

mês de maio.

Os impactos do desabastecimento de insumos essenciais nesse órgão fundamental ao

enfrentamento  da  COVID-19  são  gravíssimos.  Isso  porque  a  oscilação  do  prazo  médio  de

resposta  do  LACEN  compromete  a  estratégia  de  intervenção  preventiva  da  gestão  local,

14 https://agencia.fiocruz.br/covid-19-especialistas-falam-sobre-laboratorios-de-saude-publica  . Acesso em 23/06/2020.
15 https://agencia.fiocruz.br/covid-19-especialistas-falam-sobre-laboratorios-de-saude-publica  . Acesso em 23/06/2020.
16 https://agencia.fiocruz.br/covid-19-especialistas-falam-sobre-laboratorios-de-saude-publica  . Acesso em 23/06/2020.
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justamente porque obstada a contabilização dos novos casos confirmados e óbitos de forma

célere.

A ausência dos kits de extração automatizado faz com que o Laboratório Central não

consiga  atender  à  demanda  de  exames  que  entra  diariamente  para  processamento,  gerando um

acúmulo que cresce a cada dia, ou seja, uma fila de exames represados. Com a falta do insumo, o

prazo de liberação dos resultados pode chegar a uma média de 10 dias17, com exceção dos  testes de

pacientes graves que se encontram internados em hospitais, os quais são priorizados para liberação

em 24  horas,  já  que  o  diagnóstico  é  fundamental  para  a  regulação  dos  leitos  exclusivos  para

COVID-19. 

3.2.  DA  AUSÊNCIA  DE  INTEGRAÇÃO  ENTRE  OS  ENTES  FEDERADOS  PARA  A

SOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA EM TELA

Os fatos apurados revelam que a problemática em tela decorre de deficiência na ação

integrada do ente federal para com os entes estaduais.

Observa-se  que  durante  a  instrução  do  procedimento  apuratório  instaurado  o  ente

estadual buscou demonstrar que adotou medidas para suprir o desabastecimento de insumos, em

especial  kits  de  extração  automatizado,  e  argumenta  não  haver  logrado  êxito  por  força  de

insuficiência  do  mercado  local  em  provê-los.  De  fato,  o  Estado  de  Sergipe  encaminhou

documentação  ao  MPF  que  sinaliza  a  adoção  de  providências  no  sentido  de  tentar  suprir  o

abastecimento  de  kits  de  extração  automatizado  utilizados  pelo  LACEN,  sem  êxito  junto  ao

fornecedor, o qual alega ser exclusivo para a região Nordeste, considerando a especificidade de que

o insumo deve ser compatível com sistema de extração automatizado M2000sp (fabricante Abbott)

para a realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR em amostras suspeitas do

COVID-19. Além disso, realizou a aquisição e entrega de kits de extração manual ao Laboratório

Central,  os quais  também não foram remetidos pela União.  Note-se que,  sem esses últimos,  as

atividades do LACEN quanto aos testes RT-PCR estariam totalmente inviabilizadas.

17 https://www.saude.se.gov.br/?p=41016 . Acesso em 23/06/2020.
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Por outro lado, existem evidências de que a União se encontra omissa em prestar os

esclarecimentos  necessários  acerca  das  providências  adotadas  sobre  o  problema  do

desabastecimento do insumo em praticamente todos os LACENs do país e em oferecer assistência

ao  Estado  para  regularizar  o  abastecimento  dos  kits  de  extração  automatizado.  Note-se  que  o

desbastecimento dos kits em questão ocorreu no início do mês de maio, encontrando-se a situação

inalterada há mais de 1 mês e meio.

Mister frisar  que a  solução adotada de transportar,  a cada período,  uma remessa de

exames represados para processamento na Fiocruz constitui, como afirmou o próprio LACEN/SE,

um paliativo que não resolve o problema, porque permanece o atraso dos resultados (com todos os

efeitos deletérios  já narrados no item anterior),  além de submeter o Laboratório Central  a uma

trabalhosa  logística  que  flutua  conforme  a  disponibilidade  do  material  necessário  para

armazenamento das amostras (gelo seco) e da disponibilidade da malha aérea. Pontue-se, ainda, o

maior  risco  de  comprometimento  dos  resultados  por  força  dessa  logística

(acondicionamento/transporte), bem como o risco a que se submetem os seus funcionários, pela

própria natureza do processo de extração manual do RNA do vírus, em atividades intensivas em

milhares de amostras analisadas.

Com efeito,  a solução desse quadro demandaria  uma atuação integrada na busca de

medidas eficazes por parte do Estado e da União. No entanto, o que se constata é que o Estado de

Sergipe  relata  dificuldades  de  aquisição  do  insumo  e  pede  auxílio  à  União  –  que  tem

responsabilidade direta pelo seu fornecimento –  sem que o ente federal  ofereça resposta (vide

Ofícios encaminhados pelo MPF), esclarecendo, por exemplo, a situação geral de oferta/demanda

nacional e demonstrando o conjunto de medidas concretas que esteja adotando ou ainda pretenda

adotar (após mais de um mês de desabastecimento) para superação das dificuldades encontradas.

Não se pode imaginar o SUS, especialmente num momento de grave pandemia que ora

se apresenta, como um conjunto de ilhas independentes, de entes executores que lutam cada um por

si para garantir uma estrutura mínima de atendimento dos pacientes. Ao contrário, se esse sistema se

chama “único”, porque escalonado, hierarquizado e integrado em tempos de normalidade, muito

mais deve ser assim por ocasião das circunstâncias de excepcionalidade ora vivenciadas.
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Nessa  linha  de  raciocínio,  mostra-se  imperativa,  na  presente  conjuntura,  a  atuação

integrada e coordenada entre a União e os demais entes públicos, a fim de permitir uma visão mais

clara  desse  contexto  e,  consequentemente,  a  identificação  da  melhor  estratégia  para  seu

enfrentamento.

Lembre-se, ademais, que, caso seja averiguada situação de abuso ou insuficiência dos

mecanismos de mercado para suprir a demanda nacional por esses insumos essenciais, constitui-se

em dever dos Poderes Públicos acionar os mecanismos próprios para correção da situação, seja por

meio de medidas  de monitoramento e de intervenção,  inclusive com objetivos  sancionatórios  e

supletivos.

3.3.  DA OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA DOS  ENTES  FEDERADOS  DE  GARANTIREM  O

DIREITO À SAÚDE MEDIANTE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DIAGNÓSTICA.

DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELA GESTÃO DOS ESTOQUES NACIONAIS DE

INSUMOS ESTRATÉGICOS DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

O  direito  a  saúde  tal  como  assegurado  na  Constituição  de  1988,  configura  direito

fundamental de segunda dimensão, delineado nos artigos 196 a 200. Essa categoria de direitos,

também  chamados  de  direitos  econômicos  e sociais,  é  caracterizada,  em  regra,  pela  doutrina

jurídica, pela possibilidade de se exigir do Estado prestações positivas voltadas a sua concretização,

o que implica o dever constitucional da Administração Pública de dar as condições para que o

indivíduo tenha os seus direitos de subsistência preservados.

Visando  a  positivação desses  mandamentos  constitucionais,  o  legislador  estabeleceu

preceitos que garantem o direito a saúde, por meio da Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080, de

19.09.90).  Tal  norma estabelece,  em seu  art.  2º,  que a  saúde e  um direito  fundamental  do  ser

humano,  devendo  o  Poder  Publico  prover  as  condições  indispensáveis  ao  seu  pleno  exercício,

assegurando acesso universal e igualitário as ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e

recuperação.
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Mostra-se  evidente  que  o  direito  público  subjetivo  à  saúde representa  consequência

indissociável do direito a vida. É uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade

das pessoas pela própria Constituição. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja

integridade deve zelar, de maneira responsável,  o Poder Público, a quem incumbe formular – e

implementar – politicas sociais e econômicas que visem garantir aos cidadãos o acesso universal e

igualitário a assistência médico hospitalar.

Os direitos a vida e a saúde são consequências imediatas da consagração da dignidade

da pessoa  humana como fundamento  da  República  Federativa  do  Brasil  (art.  1º,  inciso  III,  da

CF/88). E da própria natureza do ser humano a luta pela preservação dessa dignidade, algo que lhe é

intrínseco e não concedido pelo ordenamento. Com ela, impede-se seu tratamento como objeto, não

se admitindo jamais o desprezo pelas condições mínimas de vida de um ser humano. Alexandre de

Moraes, na obra Constituição. do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional (5a edição, Ed.

Atlas, 2005, pags. 128/129), afirma:

A dignidade da pessoa humana e um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se
manifesta singularmente a autodeterminação consciente e responsável da própria vida e
que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se
em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que
apenas  excepcionalmente  possam  ser  feitas  limitações  ao  exercício  dos  direitos
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as
pessoas enquanto seres humanos. Outrossim, os direitos fundamentais, com já dito, em
caso  de  omissão  estatal,  ensejam  a  possibilidade  inclusive  de  se  exigir  prestações
mínimas do Estado e abarcam a saúde, moradia, educação, trabalho, tudo isto tendo em
vista a preservação do principio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no art. 1o, III
da Constituição. Federal, inclusive como fundamento da Republica Federativa do Brasil.

Nesse  cenário,  cumpre  rememorar  que  os  entes  da  federação,  em  decorrência  da

competência  comum  prevista  na  Constituição.  Federal,  são  solidariamente  responsáveis  nas

demandas  prestacionais  na  área  da  saúde  e  que,  diante  dos  critérios  constitucionais  de

descentralização  e  hierarquização, compete  a  autoridade  judicial  direcionar o  cumprimento

27



                                                                                       
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

conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento a quem

suportou o correlato ônus financeiro.

Sendo assim, a execução de ações de vigilância epidemiológica (art. 200, II, CF/88) se

insere  no  rol  dos  deveres  do  Estado  Brasileiro,  sendo  a  responsabilidade  solidária  dos  entes

federados por tal serviço, podendo figurar no polo passivo das pertinentes demandas qualquer um

deles, em conjunto ou isoladamente. 

A Lei 8.080/90 define em seu art. 6, §2º, a vigilância epidemiológica como um conjunto

de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos

fatores  determinantes  e  condicionantes  de  saúde  individual  ou  coletiva,  com  a  finalidade  de

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

Para a vigilância epidemiológica, é muito importante a definição de caso, que representa

um conjunto de critérios de confirmação da doença (aspectos clínicos, resultados laboratoriais e

critérios epidemiológicos)18. A definição de caso está sempre vinculada aos objetivos do sistema de

vigilância  e  aos  conhecimentos  que  se  tem  sobre  a  doença;  portanto,  ela  é  mutável.  Se  essa

definição  é  sensível  e  precisa,  favorece  a  qualidade  do  sistema  de  informação  e  permite  a

comparação dos dados entre regiões e numa mesma região ao longo do tempo19. 

A Lei  nº  8.080/90,  que  trata  da  organização  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS,

inclusive no que se refere a distribuição administrativa das competências e das responsabilidades de

seus vários órgãos integrantes, com o objetivo não apenas de evitar a sobreposição de estruturas

administrativas,  mas,  sobretudo,  para  conferir  eficiência,  economicidade  e  agilidade  ao  sistema

(condição indispensável para garantir aos cidadãos, da melhor maneira possível, o acesso universal

e igualitário aos serviços de saúde), traz em seu Título I – Das Disposições Gerais, o seguinte:

Art.  2º  A saúde  é  um  direito  fundamental  do  ser  humano,  devendo  o  Estado  prover  as  condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.

18 De Seta, Marismary Horsth; Reis, Lenice G. da Costa; e Pepe, Vera Lúcia Edais. Vigilâncias do campo da saúde:
conceitos  fundamentais  e  processos  de  trabalho.  In:
http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_424619245.pdf . Acesso em 23/06/2020.

19 De Seta, Marismary Horsth; Reis, Lenice G. da Costa; e Pepe, Vera Lúcia Edais. Vigilâncias do campo da saúde:
conceitos  fundamentais  e  processos  de  trabalho.  In:
http://www5.ensp.fiocruz.br/biblioteca/dados/txt_424619245.pdf . Acesso em 23/06/2020.
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§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Art. 3o  Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como
determinantes e condicionantes,  entre outros,  a alimentação, a  moradia,  o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se
destinam a garantir às pessoas e à coletividades condições de bem-estar físico, mental e social.

O art. 7° da citada lei prevê, ademais, que as ações e serviços públicos que integram o

Sistema Único de Saúde – SUS serão desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art.

198 da CF, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II  – integralidade de assistência,  entendida como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema;

III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV –  igualdade da assistência  à  saúde,  sem preconceitos  ou  privilégios  de qualquer
espécie;

(….)

XI – conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União,
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  na  prestação  de  serviços  de
assistência à saúde da população;

XII – capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII – organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.

(...)
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Sobre a questão dos testes laboratoriais, referida Lei Orgânica da Saúde preconiza que a

União poderá executar ações de vigilância epidemiológica em circunstâncias especiais, como na

ocorrência de agravos inusitados a saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do

Sistema Único de Saúde ou que representem risco de disseminação nacional (art.  16,  paragrafo

único, da Lei no 8.080/1990).

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

(...)

Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária

em circunstâncias  especiais,  como na ocorrência  de agravos  inusitados  à  saúde,  que

possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou

que representem risco de disseminação nacional. 

A Portaria no 1.419/2017 do Ministério da Saúde, ao aprovar o Regimento Interno da

Secretaria  em Vigilância  em Saúde,  estabelece,  em seu  art.  16,  XI (Anexo XI)  que compete  a

Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública (órgão do Ministério da Saúde):

XI - planejar a necessidade de insumos estratégicos, equipamentos e produtos para

saúde necessários a realização do diagnostico laboratorial, em articulação com as

demais unidades competentes, bem como fornecer e monitorar o estoque desses no

âmbito da Rede Nacional de Laboratórios.

Aliás, o Anexo II, Capítulo II, art. 5º, da Portaria de Consolidação no 04, de 28/09/2017,

também prevê, dentre as competências da Secretaria de Vigilância em Saúde, as seguintes:

XVIII  -  gestão  dos  estoques  nacionais  de  insumos  estratégicos,  de  interesse  da

Vigilância em Saúde, inclusive o monitoramento dos estoques e a solicitação da
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distribuição  aos  estados  e  Distrito  Federal  de  acordo  com as  normas  vigentes;

(Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 6o, XVIII)

XIX  -  provimento  dos  seguintes  insumos  estratégicos:  (Origem:  PRT  MS/GM

1378/2013, Art. 6o, XIX)

d)  reagentes  específicos  e  insumos  estratégicos  para  as  ações  laboratoriais  de

Vigilância  em  Saúde,  nos  termos  pactuados  na  CIT (Origem:  PRT  MS/GM

1378/2013, Art. 6o, XIX, g)

Sendo assim,  tem-se  que  a  União,  junto  ao  Estado  de  Sergipe,  de  forma  solidária,

sujeita-se ao dever legal de não apenas promover o fornecimento de insumos, mas sobretudo de

monitorar o estoque dos Laboratórios Centrais, a exemplo do LACEN/SE. 

Tal dever justifica-se, ainda com maior veemência, por óbvio, diante da preocupante

situação apurada  pelos  autores,  em que a  capacidade  de  realização de testes  de COVID-19 no

Estado de Sergipe tem sido comprometida justamente pela escassez de insumos.

Registre-se,  por  oportuno,  que  a  aquisição  imediata  e  o  planejamento  das  futuras

aquisições desses insumos/equipamentos são imprescindíveis para que seja possível a organização

das atividades do LACEN, sob pena de não poder ele exercer sua função de fornecimento de dados

inclusive para subsidiar a formulação das políticas de enfrentamento da pandemia ora em curso,

pela própria União e demais entes federados.

Ressalta-se,  ainda,  que,  só com um planejamento integrado entre  o ente  central  e o

Estado será  possível  evitar  que  dito  Laboratório,  imprescindível  para  o  fornecimento  de  dados

epidemiológico, tenha sua capacidade de realização de exames comprometida, sendo inadmissível

esperar  que  os  materiais  cheguem  ao  fim  para  só  então  reabastecê-los,  evidenciando  omissão

incompatível com a atual crise pandêmica. 

Vale destacar,  ademais,  que somente com a correta compilação e divulgação de

dados epidemiológicos obtidos com a realização contínua de exames laboratoriais é que será

possível evitar que medidas emergenciais desnecessárias sejam implementadas. Inclusive, de

posse  dos  dados  epidemiológicos  atualizados,  é  que  os  municípios  e  o  Estado  de  Sergipe
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poderão  estabelecer,  de  forma  segura,  politicas  de  flexibilização  das  atuais  medidas  de

distanciamento social, garantindo, assim, a adequada proteção da população sergipana.

Nesta linha de raciocínio, a UNIÃO, ao coordenar a execução de ações para combater

agravos a saúde que representam risco de disseminação nacional, como o combate a pandemia, a

fim de minimizar dificuldades para o Sistema Único de Saúde e coordenar uma resposta nacional ao

fenômeno,  optou pela aquisição centralizada de equipamentos e insumos pelo Ministério da

Saúde, com a posterior distribuição aos Estados, com envio as Secretarias de Saúde dos Estados da

Federação, as quais tem a incumbência de distribui-los aos Municípios para abastecimento de toda a

rede de saúde pública.

O próprio plano de contingência nacional para infecção humana pelo Coronavírus do

Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-COVID-19) prevê, entre as medidas

de resposta,  a garantia de insumos para diagnóstico de infecção humana, bem como apoio

técnico, material e financeiro aos Estados para combate ao Covid-19. 

Ademais, o referido Plano conta com um capítulo denominado “Medidas de resposta ao

novo coronavírus (COVID-19)”, incluindo os aspectos de vigilância, suporte laboratorial, controle

de infecção e assistência, dentre outros. 

De acordo com tudo o que se expôs nesta inicial, claro está que houve falha por parte da

UNIÃO em relação à vigilância epidemiológica no Estado de Sergipe, embaraçando a capacidade de

resposta  do  Laboratório  Central  do  Estado  no  que  toca  ao  pronto  diagnóstico  de  pacientes

acometidos  pela COVID-19, bem como na disponibilização de dados sobre a doença de forma

contemporânea, a fim de que se possa compreender o seu real comportamento, única via para a

definição das políticas públicas em saúde pelos gestores públicos, tais como a manutenção ou a

flexibilização das  medidas  de distanciamento.  É  evidente  que  tudo isso  está  inviabilizado pelo

desabastecimento  de  insumos  necessários  ao  regular  e  eficiente  funcionamento  do  LACEN em

Sergipe, bem como em diversos outros LACENs de outros entes federativos.

Sabe-se, ainda, que, ocorrida a falha no âmbito do Sistema Único de Saúde, ao se cobrar

a reparação urgente em juízo, não serão oponíveis aos administrados as repartições de atribuição

previstas em Portarias e outros atos do Ministério da Saúde ou de demais entes integrantes do SUS,
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prevalecendo, como já  reconhecido pelo Eg Supremo Tribunal  Federal,  a solidariedade legal  e,

portanto, o dever inato a todos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

EMENTA:  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
PRECEDENTES. ACORDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.10.2012. 
A jurisprudência desta  Corte  firmou-se no sentido da responsabilidade solidaria  dos
entes  federativos  quanto  ao  fornecimento  de  medicamentos  pelo  Estado,  podendo o
requerente  pleiteá-los  de  qualquer  um  deles,  UNIÃO,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios.  As  razoes  do  agravo  regimental  não  se  mostram  aptas  a  infirmar  os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  Agravo regimental conhecido e não
provido. (STF - ARE: 799978 RS, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento:
21/10/2014,  Primeira  Turma,  Data  de  Publicação:  DJe-219  DIVULG  06-11-2014
PUBLIC 07-11-2014).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO A
SAÚDE.  FORNECIMENTO  PELO  PODER  PUBLICO  DO  TRATAMENTO
ADEQUADO.  SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.  OFENSA  AO
PRINCIPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e firme no sentido de que, apesar do
caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição. Federal, o Estado
não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito a
saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários
a saúde de pessoas hipossuficientes e obrigação solidaria de todos os entes federativos,
podendo  ser  pleiteado  de  qualquer  deles,  UNIÃO,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios.  O Supremo  Tribunal  Federal  assentou  o  entendimento  de  que  o  Poder
Judiciário  pode,  sem que fique  configurada  violação  ao  principio  da  separação  dos
Poderes,  determinar  a  implementação de politicas publicas  nas questões relativas  ao
direito constitucional a saúde. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento. (STF – ARE: 834566 RN, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 18/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-249 DIVULG 07-
12-2014 PUBLIC 18-12- 2014).

Depreende-se, assim, que o Sistema Único de Saúde se ramifica de forma hierarquizada,

sem, contudo, perder sua unicidade, de modo que, quando há lacuna de cobertura assistencial pelo
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sistema,  podem/devem ser  exigidas  as  “ações  e  serviços”  necessários  à  promoção,  proteção  e

recuperação.  da saúde pública de qualquer  de  seus  gestores  (tema de  repercussão  geral  no RE

855178. 

Repise-se que, o que ora se pede nada mais e do que o cumprimento da politica pública

que  já  esta  instituída,  operacionalizada  e  estruturada  dentro  do  Sistema  Único  de  Saúde,  não

havendo aqui qualquer inovação doutrinária que sirva de obstáculo à chamada “judicialização da

saúde”. Isto é, a obrigação de fazer que aqui se pede já deveria ser concedida pelo Estado brasileiro

com  base  na  política  pública  que  ele  mesmo  já  delimitou,  inclusive  mediante  repartição  de

responsabilidade por meio de Portarias, Decretos e Leis.

Ou seja, não se trata, nestes autos, da possibilidade de o Poder Judiciário interferir em

regulamentações  editadas  pelo  Poder  Executivo,  definindo  ou  revendo  politicas  públicas,  mas

apenas de execução das políticas já instituídas. Pois, como já exposto, já existe previsão legal e em

atos normativos regulamentando a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos laboratoriais

estratégicos aqui apontados como estando em falta na rede local do SUS.

4.0. DA TUTELA DE URGÊNCIA

O Código de Processo Civil garante a possibilidade de deferimento da tutela provisória

de urgência, desde que esteja comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do

CPC. Com efeito, o exame do caso em tela demonstra que estão presentes os dois requisitos: a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Acerca do instituto da tutela de urgência, dispõem os arts. 300 e 303 do Código de Pro-

cesso Civil que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
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Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea a propositura da ação, a petição inicial pode li-

mitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, justifica-se, in casu, o pedido de antecipação da tutela pelo fato de estarem

caracterizados, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, todos os pressupostos autorizadores

de sua concessão.

O  fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade do direito invocado, foi  amplamente de-

monstrado pelas provas colhidas no bojo do procedimento investigatorio que instrui esta inicial, que

evidenciam a omissão da UNIÃO  na aquisição  de insumos necessários para  abastecimento do LA-

CEN, viabilizado o célere processamento e divulgação dos resultados dos testes RT-PCR para CO-

VID-19, conforme narrativa acima exposta.

No caso presente, a realização dos testes para identificação do novo coronavírus no La-

boratório Central do Estado (LACEN) enseja evidente risco de prejuízo imediato e irreparável para

a condução das politicas locais de tratamento e prevenção da expansão da infecção.

Registre-se que o prolongamento da situação do Laboratório Central causa enorme preo-

cupação aos autores diante da iminente flexibilização das medidas de distanciamento social já anun-

ciada pelo Estado de Sergipe, a gerar risco de incremento de demanda de testes encaminhados ao

LACEN, em razão do aumento do número de casos de infectados a serem produzidos, bem como a

demanda por leitos exclusivos para COVID-19 (tanto de enfermaria, estabilização como de UTIs),

os quais aumentarão ainda mais a demanda enviada ao LACEN, nesse caso demanda de caráter ur-

gente, já que necessitam da pronta liberação dos resultados dos exames para fins de encaminhamen-

to dos pacientes.

Cumpre salientar, ademais, como já abordado nessa petição, que o prejuízo do represa-

mento de exames no LACEN é gravíssimo para o controle da epidemia no Estado, dada a ausência

de dados epidemiológicos seguros. É com base em tais dados, inclusive, que os gestores públicos

deveriam estar se pautando para tomar decisões de grande impacto na saúde pública como a flexibi-

lização/endurecimento das medidas de distanciamento social. 
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Sobre o ponto, repise-se, mais uma vez, o estudo “Previsão de ocupação de leitos de

UTI da rede pública por pacientes com COVID-19 em Sergipe para junho de 2020 – Parte I”20,

publicado em 6 de junho, por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, no qual abordam o

impacto direto do represamento dos exames no LACEN de Sergipe na análise do desenvolvimento

da epidemia no Estado, já que o retardamento dos resultados dos exames impactam diretamente no

cômputo  da taxa de crescimento  e  na  taxa de transmissão ou número de reprodução (Rt),  que

determina  o  potencial  de  propagação  da  doença,  o  qual  é  alterado,  conforme  as  medidas  de

mitigação de interação social estabelecidas21. Afirma-se, na citada Nota Técnica, que a análise de

tais dados epidemiológicos, da forma mais precisa possível, é fundamental para adoção de decisões

pelos gestores públicos quanto às medidas de distanciamento social (flexibilização/endurecimento). 

Logo, tendo em vista  a plausibilidade do direito  invocado, busca-se a concessão da

medida liminar para determinar que a requerida, em caráter excepcional e temporário, regularize o

abastecimento com todos os insumos necessários para a realização dos testes de detecção do novo

coronavírus de forma célere e eficiente, em especial os kits de extração automatizados.

5. DOS PEDIDOS

Por  todo  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal,  o  Ministério  Público  do  Trabalho  e  o

Ministério Público do Estado de Sergipe requerem:

5.1) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar à UNIÃO o

cumprimento das seguintes obrigações de fazer:

20 Martins-Filho PR, Tavares CSS, Quintans-Júnior LJ, Araújo AAS. Previsão de ocupação de leitos de UTI da rede
pública por pacientes com COVID-19 em Sergipe para junho de 2020. Parte I. Nota Técnica EpiSERGIPE. Nº 01-2020,
Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, junho/2020. 

21 Martins-Filho PR, Tavares CSS, Quintans-Júnior LJ, Araújo AAS. Previsão de ocupação de leitos de UTI da rede
pública por pacientes com COVID-19 em Sergipe para junho de 2020. Parte I. Nota Técnica EpiSERGIPE. Nº 01-2020,
Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, junho/2020. 
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a) regularizar, no prazo de 5 (cinco) dias,  o abastecimento do estoque de  kits de    extrator  

automatizado  de  ácidos  nucleicos    compatíveis  com  sistema  de  extração  automatizado  

M2000sp (fabricante  Abbott) do  Laboratório  Central  de  Sergipe  (LACEN/SE), para  a

realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR em amostras suspeitas do

COVID-19,  em  quantidade  suficiente  para  atender  a  demanda  de  pelo  menos  3  meses,

estimando-se a produção diária mínima de 500 amostras/dia;

b)  apresentar,  no  prazo  de  5(cinco)  dias,  plano de aquisição  de  insumos  essenciais  para  o

funcionamento do LACEN/SE (especificados na tabela constante desta petição) em quantidade

compatível com a atual demanda diária de testes RT-PCR recebida pelo Laboratório, ou através

de alguma outra tecnologia equivalente e/ou mais adequada, abastecendo-o para garantir o seu

regular funcionamento por pelo menos 3 meses;

c) indicar e comprovar em juízo, no prazo de 5(cinco) dias, todas as providências adotadas ou a

adotar para regularizar o abastecimento dos insumos essenciais ora referidos na rede pública

local.

5.2) A dispensa da oitiva prévia da ré, em razão da urgência para a concessão da medida liminar

exigida pelo estado de emergência em saúde pública;

5.3)  A concessão  do  prazo  de  cinco  dias  para  o  aditamento  desta  petição,  na  hipótese  de

ausência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, conforme estipula o § 6o do art.

303 do CPC;

5.4)  Em caso de descumprimento da decisão liminar, postula-se a cominação de multa diária

no valor de  R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos

(art.  13 da Lei 7.347/85), sem prejuízo de outras  astreintes a serem aplicadas em caso de renitência na

inobservância da decisão judicial;
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5.5) Requer-se a citação da ré, por meio de seus representantes legais, para, querendo, contestar

a presente demanda no prazo legal;

5.6)  Ao final,  seja  o  presente  pedido  julgado procedente,  confirmando-se,  por  sentença  de

mérito, o pedido de antecipação de tutela, e condenando-se de forma definitiva a UNIÃO ao cumprimento

das obrigações de fazer acima narradas, além das a seguir acrescentadas:

a)  regularizar, no prazo de 5 (cinco) dias,  o abastecimento do estoque de  kits de extrator

automatizado  de  ácidos  nucleicos  compatíveis  com  sistema  de  extração  automatizado

M2000sp (fabricante  Abbott) do  Laboratório  Central  de  Sergipe  (LACEN/SE), para  a

realização de diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR em amostras suspeitas do

COVID-19,  em  quantidade  suficiente  para  atender  a  demanda  de  pelo  menos  3  meses,

estimando-se a produção diária mínima de 500 amostras/dia;

b)  apresentar,  no  prazo  de  5(cinco)  dias,  plano de aquisição  de  insumos  essenciais  para  o

funcionamento do LACEN/SE (especificados na tabela constante desta petição) em quantidade

compatível com a atual demanda diária de testes RT-PCR recebida pelo Laboratório, ou através

de alguma outra tecnologia equivalente e/ou mais adequada, abastecendo-o para garantir o seu

regular funcionamento por pelo menos 3 meses;

c) indicar e comprovar em juízo, no prazo de 5(cinco) dias, todas as providências adotadas ou a

adotar para regularizar o abastecimento dos insumos essenciais ora referidos na rede pública

local.

d) realize o fornecimento ao Laboratório Central do Estado de Sergipe (LACEN/SE) de todos

os insumos e equipamentos necessários ao enfrentamento da emergência em saúde pública de

importância internacional causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), para a realização de

diagnóstico molecular através de técnica de RT-qPCR em amostras suspeitas do COVID-19. 
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5.7)  Em cumprimento ao disposto no artigo 319, VII, do Código de Processo Civil,  que os

Ministérios Públicos estão à disposição para a realização de audiência de conciliação,  excepcionalmente

por videoconferência

5.8) Requer-se  a  juntada  de  todos  os  documentos  anexados,  extraídos  dos  autos  do

Procedimento nº 1.35.000.000701/2020-20, que subsidiam a petição inicial, bem como a produção de todas

as provas em direito admitidas, necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, sem prejuízo de oportuna

juntada de outros que se entendam necessários, ao longo da tramitação do feito.

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em razão do valor inestimável

que permeia a demanda.

Termos em que, pedem deferimento

Aracaju, 25 de junho de 2020.

Martha Carvalho Dias de Figueiredo
Procuradora da República

Emerson Albuquerque Resende
Procurador do Trabalho

José Rony Silva Almeida
Promotor de Justiça
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